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Förord

1682 års konsistorieprocokoll ingå i volymerna 24 (22/6 1681-17/6 1682) och 
25 (21/6 1682-13/6 1683) i Universitetets arkiv, serien A I.

Största delen av protokollen har vid konsistoriesammanträdena förts av aka
demisekreteraren Anders Goeding och vid förfall för honom av någon av pro
fessorerna. Inskrivningen i protokollsboken sköttes i början av året av Goedings 
amanuens Jonas Schewelius, vilken den 12 april begärde avsked. Någon uppgift 
om hans efterträdare finns icke.

Originaltexten till protokollen har t. o. m den 22 november avskrivits av f. d. 
förste arkivassistenten Torsten Palmer, återstoden av fru Marianne Grönberg till 
vilka ett varmt tack framföres.

Uppsala i oktober 1974-
Hans Sallander



Dhen i. Januarii 1682
effter sluten gudztienst samwankomme Rector och Professores i gble Aca- 

demien då
I. Uplästes Secret:s projecterade bref till biskopen Carl Carlsson angående 

tullqwarnen, hwilket adproberades och afgick d. 2. Januarii med wachtmästa- 
ren til Stockholm.

II. Bewilliades någon af wachten som med brefwet tili bisk. Carl Carlsson 
öfwerresa skulle 9. dr kopparmynt af serarii cassa.

Consistorium majus d. 12. Jan.
pisentibus Rectore h. Arrhenio, D:r Skunck, h. Skytz [Schütz], h. Rud- 

beck, h. Norcopense, h. Spole, M. Columbo, h. Wulff [Wolff], M. Micrandro, 
h. Arrhenio Qvsestore, och Secret. A. G[oeding].

I. Förmälte Rector sig i går ey kunnat sammankalla Consistorium, emädan 
de som till den dagen stämbde warit uti Samuel Arfwidsons dråpmål, ey warit 
tilstädes, hafwandes sedermera swar ankommit ifrån Tol[l]boms moder, hwilket 
han nu tänckt låta upläsa, och Consistorii betänckiande här på inhämpta, huru 
wijdare med saken förfaras skall.

II. Uplästes Consistorii acta, hållne under nu warande Rectore h. Arrhenio.
III. Res:s uppå trägårdzmästare änckians hust. Kirstins Perssdotters supp- 

liqve at få tillgifft på sine uthlagor för communitets trägården, som Jacob 
Andersson påökt till 4. dr åhrl:n, att tompten skall afmätes och skiäl:n taxeras, 
effter det som hon synes kunna bära, och trägården kan bli) hållen wijd macht 
med; doch efftergifwes henne dhe 4. dr som hon nu fodrar för denne gången 
så länge.

IV. Uplästes Secretrs projecterade swar på h:r Barclays d. 31. Decembw 
nästledne ankombne bref angående den twist emällan Wardala bys jordägare, 
och rådman h. Hörner.

Der wijd mentionerade h. Qvaestor, at om saken desereras, så lärer Acad:s 
heman i Ingelstad och så uthslutas ifrån fisket i wijken. Slötz altså at Acadrn 
afwachtar Kongl. HoffRättens resolution om lagmanssynen, och Barclay til- 
skrifwes och ombedes, at han jämwäl på Academiens wäghar anhåller i Kongl. 
HoffRätten om lagmans syn.

V. Uplästes Husby och Odensala församblingars författade skrifft af d. 9. 
Jan. 1682, och insinuerad af twenne bönder i bem:te försambkr, der uti de 
supplicera, att få behålla de twå tunnor spanmål, som de hafwa tagit till wijn- 
och bygningzsäd öfwer det qvantum, som dem effter Kongl. förordning med 
rätta tilkommer, och nu fördenskull effter giord observation utur Högi. Kongl. 
Cammaren, förordnat är att revoceras, som och slippa at för de förflutne åhren
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refundera det de således tagit öfwer, allegerandes för sig förnembligast wälb:te 
kyrckiors ringa underhåld.

H. Qvaestor förmälte, sig, då bookhållaren warit åth Stockholm, ibland annat 
beordrat honom, at sökia i Kongl. Cammaren, effter underrättelse om afkort- 
ningarne wid Acad:s kyrckiohärbergen. Hwar på han och förskaffat sig extract 
af häradzfogdernes inlagde räkningar i Kongl. Cammaren, der uti finnes at 
Odensala och Huusby sochner ibland andra fått åhrl. 2. tunnor öfwer, och mehr 
än Cronones räkningar innehålla. Bookhåll:n upkallad, tilspordes om sålunda 
der med förewetter? Han swarade ja, upwijsandes extractet som han uthtagit 
utur Cronones räkning, och det samma betygade.

R:o. Consistorium finner det icke wara förswarligit, at annorledes här utinnan 
resolvera, än at det som af bem:te församblingar är öfwertagit, måtte effter 
ofwansagde observation revoceras, och till de pios usus, Maijesteterne kyrckio- 
herbergen allernådigst förordnat, anwändas, och det jämwäl för åhr 1681. Men 
refusion för samme 2. t:rs öfwertagning på de förflutne åhr, låter man bestå 
till framdeles, då man får see, om den kan aldeles remitteras, eller intet.

VI. Om Decanorum böckers förfärdigande slöttz, att de som ankomma och 
gifwa något till fiscum, de sättia med fulle bookstäfwer sielfwe uth hwad de 
gifwa, och Decanus sedan i bredden, och de der till dragne linier förer det 
uti siffror, så at der af kan blifwa en redig räkning.

Här wijd förmälte Rector, en Gothlandum ankommit, Schonberg* benämbd, 
som intet welat gifwa några inscriptions penningar, emädan han här för några 
åhr tilbaka blifwit deponerad, då han och samme penningar uthlagt.

R:o. Consistorium fan det wara med consdtutionerne enligit, at den som en 
gång gifwit inscriptions penningar här, slipper sedan der medh.

VII. Frågade Rector om icke bref skall afgå till landzhöfdingen, at han något 
dröyer med execution på tullqwarnen, emädan Academien lefwer i den under
dånige tilförsicht, at få behålla henne. Consistorium tyckte at emädan biskopen 
Carlsson alleredo reest till H:s Kongl. Maij:t och lärer oförtöfwat inkomma 
med swar hoos Consistrm der om; altså kunde med det brefwet innehållas.

VIII. Påminte Rector at mantalslängden förfärdigas. Hwar wijd han och an- 
mälte Erich Larsson wachtdrängen (1.) anhålla, at emädan hans hustro är öfwer 
60. åhr gammal, och elliest siuk och barnssliger, måtte slippa att gifwa några 
mantalspenningar. "Resolutio. Det bewilliades henne effter hon är så åldrig. 
(2.) Att hans son som för 2. åhr sedan blef deponerad, och Prof. Micrander 
bewittnade wara af godt ingenio och wacker profect, måtte få stipendium. 
Resolutio. Han angifwer sig hoos en wiss facultet, och undergår examen.

IX. Det swar, som Rector förmälte wara ankommit ifrån Tolboums moder 
uppå Consistorii aigångne notifica/Zon till fadren af d. 19. Decembm uplästes 
och fans af det innehåld, att effter des man Anders Birgersson, som är råkat 
uti siukligt dlstånd, och intet kunnat med förstånd antingen höra läsas Con
sistorii ankombne citation af d. 19. Decembm nästwekne, har han hwarcken 
kunnat personligen comparera, eller skrifwa, eller giöra någon fullmächtig, eller 
det ringaste sig der om bekymbra. Hwarföre Consistorium wille och hafwa 
honom för laga förfall excuserat; och afwachta hwad Gud wijdare täckes till

Felskrivning fött Andreas Scbonftldt.
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lifwet eller döden honom hielpa. Exciperandes hon i medier tijd emot Samuel 
Arfwidsons angifne wittnen, emädan de i den förre ransakningen ey nämbde 
äre, och Jahan Christophersson war, då dråpet skiedde, så gott som Samuel 
Arfwidson tilbunden at för sin herres skuld upwachta, och lijka tienst giöra, 
hafwandes och gått effter Samuel Arfwidsons befalning hem i qvarteret, efifter 
plåten, att kiöpa wijn före, med mehr som bemelte hennes swar innehåller.

Samuel Arfwidson inkallad notificerades om innehåldet af samme bref. Hwar 
på han, Arfwidsson, begärte, 1. att han måtte fa communication aff samme 
swar; och 2. att Consistorium wille öfwerwäga hennes exception mot desse 
wittnen, då det wäl lärer förnimma, samma exception wara af intet wärde,
3. att wittnen må fl afhöras, fast saken till slut intet blifwer antagen emädan 
han intet längre lärer kunna få hålla studios. Walliin här ifrån sin tiensts up- 
wachtning wid Norkiöping. Han tog afträde, och Consistorium delibererade 

'här om, finnandes icke wara med processen conformt, at be:te Walliin uti 
ena partens frånwaro afhöras må, och slutandes, at emädan sal. Tolboums fader 
ännu intet förordnat någon fullmächtig, och modrens skrifft kan intet uptagas 
för laggild, så länge han lefwer, notifica//on åter å nyo afgår till be: te Tol
boums fader, att han till en wiss dag ändtekn sig inställer, antingen i egen 
person, eller genom laga fullmächtig; hwilket blef Samuel Arfwidson, som in
kallades, notificerat.

X. Giorde Rector kunnogt, att rätt som han skulle gå upp i Consistorium, 
Prof. Schytz kommit och lefwererat sig Kongl., Maijrtz honom nådigst gifne 
fullmacht, på Bibliothecarii tiensten af d. 7. Januarii, hwilken Rector nu in
sinuerade at upläsas. Samma fullmacht innehölt at H:s Kongl. Maij:t i nåder 
och krafft af detta sitt öpna bref stadgat och förordnat att Prof. H. Schytz 
skall Bibliothecarii tiensten, som igenom Prof. Verelii dödeliga afgång ledig 
blifwit, förwalta, och lönen åtniuta in till des han wärkekn kan blifwa antingen 
på Acad:ns ordinarie stat upförd, eller elliest annorstädes accommoderad.

XI. Discurrerades om praebende hemmanen, som sal. Verelius wijd biblio- 
thecariatet hafft och äre nu ledige, emedan Prof. Schytz är beneficerad med
G. Upsala pastorat, och des utan intet något praebende hemman på Staaten 
anslagit bibliothecariatet, måtte faå effter Consistorii förre resolution blifwa 
under secretariatet till ewärdekt bruk och subsistence, och slötz att enthera 
af ofwanbem:te hemman i Nostuna dher till anslås, och Bärby igen reduceras 
till sin wanlige och på staten upförde profession.

D. 13 Januar.
wore Rector och Professores, nembl. DD:r Petrus Rudbeck, h:r Ol. Rud- 

beck, h. Norcopensis, h. Spole, M. Micrander, h. Qvaestor och Secretarius 
tillstädes i gambla Academien.

I. Uplästes landzhöfdingens i Westeråhs högwälb:ne h:r Mauritz Posses bref 
af d. 21 Decemb:r, hwilket på posten blifwit förlagdt och nu först genom 
DD:r Rudbeck insinueradt, warandes af sådant innehåld, [fortsättningen ej in
skriven på härför reserverad plats i protokollsboken ].

H:r Qvaestor sade, att dhesse hemman blifwit donerade A:o 1693 [w] 
till Acad:n en part till refusion för Konung Gustaff Adolphs allodial godz, 
som han förärat till Acad:n, och han aldrig åtnöt en del och till statens fyllnad.
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Resto. Documenterne härtil upsökas, och tillijka med behörig remonstra//on 
här om öfwersändas till h. landzhöfdingen i Westeråhs tili föreskrefne datum.

II. Uplästes Secreterarens projecterade breff tili h:r Rijkz Drottzens Ex- 
celltce angående Prof. Schytz och Bibliothecarii tiensten, som samma dag afgick 
och finnes i copieboken, qvem vide.

III. Förmälte Rector Samuel Arfwidson begära, att emädan hans angifne 
wittnen ey få nu afhöras, dem må förunnas en månadz eller 2. dag at få 
wara borta. Resolutio. Effter han det begär och Tolboums fader är illa siuk, 
med hwilken des förinnan kan skie någon förandringh; altså kan det bewillias, 
och at de få en månadz dag, skolandes det samma i den notifica//on, som åter 
till Tolboums fader afgå skall, gifwas wijd handen.

D. 22. Januarii
wore Rector och Professores tilhopa effter sliiten gudztienst i gamble Aca- 

demien, då
I. Rector gaf tilkänna, bod wara ankommit ifrån h. Rijkz Drottzens Hög- 

grefl. Excelltce att Rector med twenne deputatis, sampt Qvaestore och Secre
tario skole komma till honom på Wennegarn, begärandes, att Consistoriales 
wille nu öfwerläggia, hwad som hoos H:s Höggrefl. Excellxe wijd detta til- 
fället skulle och kunde insinueras och påminnas och discourerades 1. att man 
skulle först och främst anhålla hoos H:s Excellice att han will hoos H:s Kongl. 
M:t laga, att wijd tiensters uthdelande wijd Acad:n ingen måtte emot Acad:s 
privilegier och constitutioner gå Cancellarium och Consistorium förbij, item 2. 
om disciplinae publicae wijd macht hållande, om hwilken doch sombliga mente 
wara nog, at wederbörande bruka alfwar och behörig strängheet med juventute, 
i anledning af constitutionibus och Kongl. förordningar sampt S. lag.

II. Mentionerade Rector en ung person wara ankommen från Halmstad, be
gärandes fa blifwa inscriberad in album studiosorum föregifwandes, sig warit i 
Leyden och Köpenhaffn och studerat.

Den 2 2. (—2 3) Januarii
effter h:r Rijckz Drottzens och Academiae Cancellerens inkombne bud och 

befalning, reste Rector med deputatis af Consistorio, sampt Qvaestore och 
Secretario uth till Wennegarn, hwarest den 23 ejusdem för middagen fölliande 
protocoll höltz i Högb:te Illustrissimi Cancellarii närwaro, Rectoris h. Arrhenii, 
DD Rudbeckii, h. O. Rudbeckii, DD. Hoffwenii, h. Spoles, M. Steuchii, h. 
Qvaestoris Arrhenii och Secret. A. Goedings.

I. Hölt 111. Cancellarius till Rectorem och Professores fölliande taal: Effter 
som jag på denne orten kommen, icke kunnat för någon olägenheet skull, 
reesa till Eder gode Herrar, altså har jag welat Eder hijt kalla, att förhöra om 
Acad:s närwarande tilstånd, och besynnerkn om den reduction som förliudas 
henne intenderas, på det man måtte i tijd tilsee, huru sådant kan hoos H:s 
Kongl. Maij:t i underdånigheet förekommas, och wij fullgiöra wår ämbetetz 
plicht, sampt sålunda slippa alt swårt answar i längden, som desse tijders 
beskaffenheet gifwer oss anledningh till at befahra; betackandes för det öfrige 
Rectori och Consistorio, för des denne ti j den till mig ankombne skrifwelse 
och lyckönskningar.
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Rector på Consistorii wägnar aflade decenti ora//one hoos H:s Höggrefl. 
Excell:ce en erbödig och ödmiuk tacksäyelsse igen, för des Grefl. nåde och 
benägenheet emot Academien, gifwandes ödmiukel. wijd handen, huru med re- 
ductionen öfwer Acadrs godz beskaffat är, jämlijkt med det, som förr der om 
in actis finnes, och at biskop Carlsson blifwit trenne gånger af Consistorio 
skrifftel. anmodat, at hoos H:s Kongl. Maij:t i underdånigheet sökia, at Acad:n 
måtte blifwa bem:te reduction exempt. Hwilken swarat på Consistorii förste 
skrifwelsse, at H:s Kongl. Maij:t i särdeles Kongl. nåde sig emot Academien 
förklarat, at willia conservera henne wijd des rättigheet, och intet intendera 
henne någon reduction, hafwandes och på Consistorii senaste bref, sedermehra 
genom kyrckioheerden [Daniel Unger] i Muncketorp låtit förstå det samma, 
och att H:s Kongl. M:t skolat nådigast hafwa swarat honom, ingen reduction 
skola Academien öfwergå, och om han toge något af henne, så skulle hon få 
något annat igen, hwarföre det och wore så godt, hon behölle det hon hade.

111. Cancell.: Gudi skie loff, at det är så när, jag kan ey heller annat troo, an 
H:s Kongl. Maij:t i nåder lärer behierta Acad:s tilstånd, och låta henne blifwa 
reductionen exempt, emädan hon är itt publicum, och bör ellies af publico 
underhållas. Jag har och recommenderat h:r Lindhschiöld detta wärcket till 
Academiens befordran.

II. Berättade 111. Cancell. Adjunctum Andr. Rhodin kommit till sig i Stock
holm, och insinuerat Kongl. Maij:tz bref på duplex stipendium wijd Acad:n 
att åthniuta thet, till des han framdeles med något bättre kan blifwa accommo- 
derad och ihogkommen. Hwar uppå 111. Cancellarius honom swarat, att han slätt 
intet giör der till, förr än han finge tala med Rectore och Professoribus der 
om först, och finge inhämpta kundskap, huru med stipendiis nu för tijden är 
beskaffat. Rector och närwarande Professores, betackade H:s Höggrefl. Ex- 
cellrce ödmiukekn och swarade, att på det sättet lärer ingen student eller sti
pendiat blifwa igen wijd Academien, emädan slijke Kongl. bref för detta wore 
uthwärckade, somblige på 15, somblige på 8, 6. och 3 stipendier, så at 4. 
eller 3. personer sålunda komma at upbära, det som elliest 30. st. kunde 
underhielpas med, aldeles emot Kongl. förordning här om. Wore och Rhodin 
af de comportamenter wijd Academien, att Consist:m gärna sågo, och önskade, 
at han måtte komma dädan, hwar om och så bref icke längesedan woro till
111. Cancell. afgångit. 111. Cancell.: Jag påminner mig gode Herrar, at jag sådant 
bref ifrån Eder erhållit, och skulle jämwäl giärna see, det han blefwe annor
städes accommoderad; men han klagar sig, att biskopen der nedre will intet 
hielpa honom, för den faut han här uppe begångit. Och tycker mig altså, 
hwad Högstb:te H:s Kongl. Maij:tz bref för honom widkommer, bäst och råd- 
ligst wara, att gifwa honom Rhodin, ett sådant swar, nbl. att H:s Kongl. Maij:tz 
allernådigste bref effterlefwe wij alle underdånigst, kunnandes doch han icke 
blifwa med bem:te stipendio accommoderad, förr än H:s Kongl. Maij:t om 
sakens sammanhang blifwer informerad. Och skulle Consist:m intet willia 
skrifwa H:s Kongl. Maij:t sielf till här om, så kunde det skie till Lindskiöld, 
som sedan det hoos H:s Kongl. Maij:t kan i underdånigheet anmäla på Acad:s 
wägnar.

III. 111. Cancell.: Thet tredie ärendet, som jag ärnat Eder föredraga, är om 
h. Schytz, af hwilkens intention iag intet wiste, förr än jag bekom både H:s
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Kongl. Maij:tz bref till mig ifrån honom Schytz sändandes, och tillijka med 
Edert om samme ärende; kunde ey heller tänckia, då jag sporde h. Verelium 
död, at någon skulle den tiensten, som genom hans afgång vacant bleff, sökia, 
förr än det wore med mig communicerat. Men som jag kom ihog morem seculi, 
så skref jag lijkwäl h. Lindschiöld till der om, begärandes han wille låta mig 
wetta, om någon samma tienst ambierade hoos H:s Kongl. Maij:t, och at den 
ey måtte blifwa honom confererad, utan med före gången communication med 
mig och Consistorio academico. Hwar på jag och sedermehra fått swar ifrån 
h. Lindschiöld, hwilken skrifwer, att fast han upsatt för Hans Kongl. Maij:t, 
att detta med mig borde först communiceras, lijkwäl hade H:s Kongl. Maij:t 
tilförende resolverat, uppå deras anhållande, som Skytz detta wärcket recom- 
menderat, at han med b: te tienst och der till hörige lön skulle blifwa accom- 
moderad, och at honom fördenskull allenast obseqvii gloria war relicta. Twå 
eller tre dagar sedan Schytz sände mig H:s Kongl. Maij:tz breff, kom han sielf 
till mig på Carlberg, och effter iag war något förhindrat af något fremmande, 
badh iag honom något dröya. Något der effter, lät iag kalla in honom, och 
talte honom sålunda till, att det bref som ifrån Hans Kongl. Maij:t om hans 
person ankommit, stodo oss intet till att scrupulera, utan underdånigst effter- 
lefwa, skall och jag hielpa der till, att I der wijd mågen blifwa maintinerad, 
doch kan jag intet annat än behörigen Eder förehålla, den inconvenience, som 
I wijd des ambierande brukat, i det I utan den ringaste communication med 
mig och Consistorio, det sökt. Ehuruwäl jag för min person är icke så mon om 
ähran, så bör mig lijkwäl för mitt ämbetes skull tala der på, sed transeant 
haec cum coeteris erroribus. Jag hemställer Eder sielf att betänckia, om I icke 
här utinnan giort emot Eder eed, och den wyrdnat I ären Consistorio skyldigh. 
Nog kunde I och betänckia, det tilstånd wijd Acad:n är, och at I der på sådant 
sätt skulle draga öfwer Eder alles haat, och afwund. Han swarade, sig det icke 
troo, utan at Consistorium woro der med wäl benögdt. Jag sade, mig hafwa 
fått des skrifwelsse alleredo der om, och at det klagat öfwer honom. Hwad, 
swarade han, haa de det giordt? Jag s:de jo, rätt i superlativo gradu ändå. 
Der på brast han uth i desse ordh, Nå iag skall öfwergifwa alt tilhopa, och 
sättia mig afsijdes i Gamble Upsala. Jag bad honom betänckia sig hwad han 
sade, och den Kongl. nåde honom är wederfaren, han torde ellies få till swars: 
seer tu så illa uth, att iag så goder är wijd. Det samme tänckte jag hoos mig 
sielff, hwem weet, hwad han tör giöra, seculi mores de äre så sälsamme, tör 
hända, han löper för H:s Kongl. Maij:t, och traducerar mig, illa uthtydandes 
mina ord, ehuruwäl jag billigt borde wara förskont med att läggia sådane 
petitesser på hiertat, i synnerheet af en töcken person, så wet jag lell huru 
dana tijder nu äro. Sade altså till honom åter igen, på det I icke måtte 
annorledes uthtyda mina ord på annor ort, än jag nu sagt, så säyer jag Eder 
ännu en gång, H:s Kongl. Maij:tz bref få wij intet scrupulera, utan det under
dånigst effterlefwa, skole och I der wijd blifwa erhållen, icke deste mindre, 
måtte I kännas wijd den importunité som I hafwen föröfwat. Lönen skolen i 
blifwa accommoderat med, men det kan intet skie, at I må förestå tiensten, 
ty I hafwen så mycket annat att syta, först hafwe I en försambling i Gamble 
Upsala at upwachta, sedan skole I läsa publice, så måtte I wara i Consis
torio academico, och der hoos i ecclesiastico, så at det är omöyeligit för Eder,
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at kunna Bibliothecarii tiensten tillijka förestå behörigen. Han swarade än tå, 
sig skola reesa till H:s Kongl. Maijrt och begära dimission från altsammans, 
anhållandes och af mig, att han måtte få see Consistorii breff, det jag ey 
honom förwägra kunde, emädan den som anklagat blifwer, måtte fa part af 
de emot honom inlagde beswär, på det han sig der öfwer måtte få förklara. 
Men det förwägrade jag honom, at taga copie der aff; Sedan har han warit 
hoos min secreterare, och brustit uth i hårda ord och hotelser emot Consisto
rium, som b:te min secret:e kan sielf berätta. Secret. Qvenzel inkallad, uppå 
111. Cancell. befallning refererade som föllier: Först skref han mig till och be
gärte fa see Acad:s breff, angående hans person, men iag swarade, mig icke 
tilstå det effterlåta, uthan iag finge först Hans Höggrefl. Excellxes ordres der 
om, åter der effter begärte han, iag skulle sända honom öfwer brefwet, men 
'iagh nekade honom det, erbiudandes honom, uppå den tillåtelsse, Hans Hög
grefl. Excellxe mig gaf, at fa komma till mig och läsa det samma. Han kom 
altså, och då han hade igenomläsit brefwet, sade han: Detta äro hårda ord, 
och emädan de gravera mig, at hafwa giordt emot min eedh och Acad:s privi
legier, så skal det intet blifwa dem skänckt, utan iag skall nu reesa till H:s 
Kongl. M:t och begära dimission ifrån alt, och det de säya mig hafwa graverat 
Acad:s stat med 5. theokgi ordimii rum, det må Hans Kongl. Maij:t sielff 
swara till, som så förordnat hafwer.

Sedan sade 111. Cancell. Schytz beswärat sig, att detta brefwet allenast af 
några stycken och rätt fa uti Consistorio blifwit slutit, att sålunda afgå.

Rector och Professores swarade, at i det samma Consistorio, då H:s Kongl. 
Maij:tz breff af Schytz insinuerades och uplästes, blifwit enhällelm resolverat, 
at sådant breff skulle projecteras och afgå, och då det sedan uplästes i gamble 
Academien, kunde Rector intet wålla, att icke alla woro tilstädes som kallade 
blefwo. Rector hade och allena uppå det slut som i Consistorio giordes, kunnat 
öfwersee och afsända brefwet. Det klagades och så, at Schytz denne termin 
intet läsit publice, och berättade D:r Hoffwenius, påmint der om i Consist:o 
men honom icke deste mehra tagit sig det till correction.

111. Cancell. Jag weet at Schytz kurer sökia något emot Academien, och der- 
före råder jag Eder, gode Herrar till, at I bereden Eder med gode och wisse 
documenter, at giöra honom itt behörigt och kraffdgt motstånd. Och som 
det rätt nu giordes beswär om Schytz försummeligheet i läsande, hwar till han 
måtte adhorteras, altså är mig och berättat wordet, att Prof. Wulff, som jag 
weet wara en wacker qvalificerad man, men kan ske ad alia qvam scholam 
natus, föga gagn giöra wid Academien med ungdomen, hwar om jag begär 
Eder sanfardige berättelsse, på eder eed och samwet ty om så är, så kan han 
blifwa på annat rätt accommoderad.

Rector och samptl. Professores swarade: att då Prof. Wulff först ankom, så 
war han aff det han så hinge warit ifrån studierne, och sålunda med dem något 
owan, temmel. försummelig, och blef der om en och annan gång påmint, men 
nu denne termin har han giordt berömlig flijt, och hafft en stoor freqventz 
af ungdomen, som han informerat. Hans Höggrefl. Excellxe tyckte det wäl 
wara, önskandes honom wijdare lycka och continuation.

[IV överhoppat].
V. Påminte Hans Höggrefl. Excellxe om Bibliotheket, och huru det som är
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itt så högnödigt och nyttigt wärck, måtte fortsättias, hållandes skäligt och nö
digt, att effter sal. Verelius hwarcken änckia eller barn hafwer effter sig, den 
lönen som på nådåhret faller, måtte anslås till Bibliotheket, så och sal. Verelii 
rätta barns, det är des wärckz upläggiande, hwar om han tilskrifwit H:s Kongl. 
Maij:t och wäntes des nådige swar. Rector och närwarande Professores funno 
mycket godt, betackandes Hans Höggrefl. Excelkce för des rättwijse och nådige 
dispensation der wijd.

Sedan frågade 111. Cancellarius, huru det går med munckeböckerna i gamble 
Bibliotheket, om några ännu försålde blifwit, och om wijd deras uthletande 
behörig accuration blifwit anwänd af wederbörandom? Sade Secret. Hadorph 
på sitt ämbetetz wägnar och så påmint hoos sig skrifftel. här om, att inga 
böcker måtte försällias, utan de som finnas aldeles oduglige, och om i några 
funnos ett blad eller tu, som för antiqviteten skull borde conserveras, at icke 
sådane blad måtte utur boken rifwas, och det andre bortsällias. H:s Ex:ce frå
gade, om utur några böcker blad woro utskurne? Rector s:de det fuller finnes 
några böcker som så woro, thet sahl. herr Verelhw giordt, men effter giord 
åtwarning der om, strax der medh afstått. Och hade warit stor skade, om så 
mer skolat skie, ty the uthskurne bladen tappa strax och förlora opinionem 
vetustatis den dem concilieras, af den gamble form de äro infattade uti, och 
dhe gamble tractater och deras antiqve handstyl, autorizerar dem, men war 
the war uthrefne ifrån det andra hoosfogade wercket, kan suspicion infalla, 
att dhe ad imitationem antiqvae manus äro confingerade, och mista så det 
witzord dem ofelbart gofwos, om the sutto i sitt förre band, och bla[n]d de 
gamble materier, som dhe af ålder warit inbundne medh.

Rector, h. O. Rudbeckius, och h. Spole, som till reviderande af desse 
gamble böckers uthmunstring, med flere andre i sommars deputerade woro, 
swarade och, att icke ett blad ännu blifwit bortsåldt, af det som tå utan nu- 
warande Rectoris wetskap utskurit blef, ey heller af det andra, och at mycket 
remerqvabelt antiqviteten angående funnitz der ibland samma böcker. H:s 
Höggrefl. Excelkce bad, att wederbörande måtte äntel. hafwa en noga försorg 
och upseande, att böckerne måtte grant blifwa igenom letade, och inga sällias, 
som till antiqviteten tiena kunna. Sade Hans Höggrefl. Excelkce det P. Schytz, 
då honom blef förehållit, det han gått H:s Höggrefl. Excelkce förbij, skulle 
hafwa swarat: Jag har altijd med wyrdnat effterlefwat Eder Excelkces willia, 
men der woro några i Consistorio, som E. Exices breff, som i sommars ankom, 
angående Bibliotheket, icke wille effterkomma; frågade om så sant woro? 
Rector s:de att då H:s Excelkces bref ankom, war Skyttz intet hemma, när det 
i Consistorio uplästes, utan några dagar der effter, då han effter Consistorii 
förordning skulle för facult. theol. revidera böckerna, sade han, sig intet hafwa 
sedt E:s Höggrefl. Excelkces breff, begärte det altså af Secretio och hade det 
hoos sig en tijd bort åth. När han det läsit hade, sade han, det är mycket 
wäl, wij måtte till alla des omständigheter effterföllia des innehåld. Jag swarade 
ja, iag tror det lärer wäl ingen annat tänckia eller willia giöra.

Här wijd nämbdes, att i Skåne wore en heel hoop sådane till antiqviteten 
tienande böcker och bref, som Prof. Spole berättade sig hafwa sedt, och att 
de blifwit inlagde i kistor och sedan förde öfwer till Malmöe hoos Gilius 
E[h]renberg at förwaras, och slöttz at emädan desse böcker och bref torde
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komma i andras händer, och sålunda distraheras, Antiqvit. Collegium derföre 
söker H:s Kongl. Maijitz mandatorial, att bem:te böcker måtte komma till 
Archivum Regni, hwarest de kunna öfwersees, och sedan förwaras, at Colleg. 
Antiqvit. kunde sedan der af sig fa betiena.

VI. Frågade 111. Cancellarius, huru med Collegio Antiqvitatis är beskaffat, 
om det ännu uppå Kongl. Cammarens åthskillige påminnelser inkommit med 
räkning för des upbume inkompster? Rector swarade, Secretin Hadorphium 
hafwa tagit sig på, at författa samme rächningar, och hafwa Collegium Anti
qvit. sig infunnit i Kongl. Cammaren med skrifwelsse en och annan gång, och 
begärt, at Kongl. Cammaren wille förskona dem med att giöra rächning, emä- 
dan de intet upburit något. De hade och sin stat giord af Rijckzdrottzen och 
Acad. Cancelleren, och der på några åhr ingenting fatt, stundom intet mehr 
än 8. eller 10. dr som de måst dela sin emällan. Hwar wijd inföll mention, 
at h. Hadorphius söker att draga bibeltryckztunnan undan Acad:n och till 
Antiqvitets Collegium, då H:s Höggrefl. Excellice frågade, huru Acad:n menar 
sig wara den samme exempt? H. Qvaestor berättade, at A:o 1637. hade Aca- 
demien sökt hoos Hennes Maij:t Drottning Christina, att slippa bibeltryckz
tunnan, då det henne afslogs; men åter sedan reitererat samma sitt ansökiande, 
och wunnit des nådige breff, att Acad:s kyrckioherbergen skole wara alle af- 
kortningar exempt. 111. Cancellarius: Mig tycker det war en obillig begäran af 
Academien, att slippa bibeltryckztunnan.

VII. Berättade Hans Höggrefl. Excellice sig fått bref ifrån Secret. Hadorph, 
hwar uti han

(1) giort påminnelsse om munckeböckerne i gamble Bibliotheket, som nu 
förmält är.

(2) Begärt underrättelse, hwart det papperet wägen tagit, som till Collegium 
Andqvitatum ifrån archivo öfwersäntz, och at de som det emottagit, måtte der
före giöra richtig räkenskap, emädan på den listan som till honom öfwerlef- 
wererat blifwit, på det till åthskillige materiers upläggande anwände papper, 
några rijs fattas, som Collegium upburit, men intet giord t räkning före.

(3) Att en hoop böcker och manuscripter blifwit bortlänte till en och annan 
i Upsala utur archivo, hwilka han begär måtte upsökias och igen restitueras. 
Rector berättade sig och så fått bref från Hadorphio der om och hafwa nu 
hans skriffteligen författade lista, och upsattz på de böcker som utur archivo 
bortlänte blifwit, och hwilka dem emottagit.

(4) Begär att exemplaren af de böcker som på Cronans papper tryckte blif
wit, måtte lefwereras in archivum. Desse 4. ärender recommenderade H:s Hög- 
greflie Excellice på det flijtigste Rectori till fordersampt beställande, och at 
giöra en behörig inqvisition och fulkomlig catalogum på dem som inlefwere- 
rade äro, hwar af sedan kan uthlänas till deras wärckz fulbordan, som något 
under händerne hafwa.

Mentionerades om Rhenhielm [Reenhielm], at han lärer hafwa några manu
scripter effter sal. Rugman, som äre för antiqviteten omistandes, men wara 
fahra med, at han samma skriffter distraherar, och på hwariehanda sätt för
komma låter. 111. Cancell.i Alle de scripter som sal. Rugman hafft, äre sumpti
bus publicis inköpte, och böre derföre till Antiqvitets Collegium eller Archi
vum lefwereras, hwarom Rector och flere wederbörande kunna hafwa föresorg,



i6 1682:23 januari

at icke Rhenhielm dem för sig behåller eller förskingrar. Lista der på sade 
H:s Höggrefl. Excelkce Rhenhielm sielf lefwererat sig, som nu icke wore wid 
handen, utan ligger i Stockholm, och skulle communiceras med Consistorio.

VIII. Sade H:s Höggrefl. Excelkce detta nu wara som han hade Rectori 
och Consistorio at föredraga, frågandes om Rector nu der emot hade något 
på Consistorii wägnar at påminna?

Rector swarade, at det som han warit betänkt på att för Consistorii skull 
föredraga, det wore nu alleredo mäst af H:s Höggrefl. Excelkce anmält, och 
taltes fuller något om disciplina publica wijd Academien, at den måtte erhållas 
wijd behörig stadigheet, men fans aff H:s Höggrefl. Excelkce der wijd intet 
annat wara att giöra, än at Rector och Consistorium brukar emot ungdomen 
en wederbörlig alfwarsamheet, hållandes sig wid constitutionerne och Sweriges 
lag. Rector sade, att nu på en tijd har försportz en tämmelig förbättring hoos 
ungdomen, så at sällan hörtz några grassationer och excesser. Här wid taltes 
och om Archiebiskopens D:r Swebilii son, at han föröfwat en excess wijd 
Academien, i det han gifwit wachten en purgation uti en kanna ööl, och somb- 
lige af dem blifwit illa siuke, och när döde. Swebilium åter då han derföre 
blifwit hoos Rectorem angifwen, straxt bortreest.

111. Cancell.: Mig tyckes bäst wara, att I considerera hans ungdom och barnss- 
lige owett, intet skärpandes lagen för honom, utan bewijsa hans fader den 
wyrdnat, och skrifwa honom till, gifwandes honom det tilkänna, på det han 
sielf må låta näpsa sin son, och Consistorium wara i godt förstånd med honom; 
för det öfrige kunna i hafwa det tyst hoos Eder.

IX. Påminte Rector, at H:s Höggrefl. Excelkce wille laga så, at Adjunct. 
Rhodin måtte komma ifrån Academien, emädan han altijd wijsar sig så förtre- 
[téjlig emot Consistorium. 111. Cancell. lofwade sig det gärna willia giöra, så 
snart han får något rum för honom. Det woro så illa beskaffat med honom, 
i det han sielf ändtel. will blifwa präst, men biskopen i det stifftet will intet 
hielpa honom.

X. Begärte Rector ödmiukel. at om någon skulle komma och sökia blij 
Antiqvitatum Professor i sal. Verelii ställe wijd Academien, Hans Höggrefl. 
Excelkce wille så laga, at det icke måtte skie med Acad:s gravation.

111. Cancell. Jag tror intet att det skier, så mycket som hoos mig står, skall 
iag sökia det afböya, har och allaredo skrifwit Lindschiöld till der om, frågade 
huru månge antiqvarii i Upsala nu äre, h. Rector swarade, herr Axehielm och 
sigh allena nu wara efft:rblefne, så länge Gudi täckes, dhem andre alle wara 
i Herranom afsompnade.

XI. Bad och Rector H:s Höggrefl. Excelkce wille hoos H:s Kongl. Maij:t 
så laga, at ingen som söker tienst wid Academien, måtte gå H:s Höggrefl. 
Excelkce förbij.

111. Cancell.: Jag weet, at om wij skaffade oss aller så starcka privilegier, 
bref och resolutioner der på, så äre lijkwäl nu sådane wanartige seculi mores, 
att de achtas intet, de blifwa straxt igen brutne.

XII. Discourerades om professione Skyttiana, som på 3. åhr legat öde, att 
hon åter måtte blifwa uprättad, och slötz af H:s Höggrefl. Excelkce, at Con
sistorium först skrifwer wederbörande af familien, antingen h. Jöran Gyllen- 
sderna, eller h. Bengt Skött [o: Skytte] ett höfligit breff till, at de låta sig
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om bem:te profession wårda. Skulle de der på wäl och önskekn swara, så kunde 
Consistorium förslå till den profession Rubenium, som är ännu utom landz, 
och säyes wara solide doctus in his studiis. Men skulle de och icke willia 
låta sig der om wårda, så måtte Consistorium i underdånigheet sökia H:s Kongl. 
M:tt der om, som effter donations instrumentet, här öfwer jämwäl är för
myndare.

XIII. Mentionerades om Elingio, huru han kunde blifwa någorstädes accom- 
moderad, och slötz, att han till biskopen i Westerås recommenderas, at blifwa 
hulpen med någon lection wijd gymnasium. Lofwade och H:s Höggrefl. Ex:ce 
at sielf willia der till hielpa.

XIV. Taltes om, at en tysk warit wijd Academien, och sökt invadera språk
mästarens de Courcelles ämbete, och pertrahera hans disciplar till sig, och 
emädan han blef förbuden af Consistorio det at giöra, ty förliudes, att han

Tärer sökia H:s Kongl. Maij:t, at han får informera ungdomen här i fransöskan, 
det som lell lärer lända de Courcelles till total ruin.

111. Cancell.: Det är obilligt, att trängia honom stackare. Jag tror intet att 
den andre något blifwer hoos H:s Kongl. Maij:t hörder.

Consistorium majus d. 25. Januarii
närwarande Rectore h. Arrhenio, D.D. Benzelio, h. Gartman, h. Norco- 

pense, D:r Hoffwenio, h:r Spole, M. Columbo, M. Steuchio, M. Micrandro, 
h. Bilberg, h. Qvaestore och Secretario.

I. Uplästes h. Åke Rolambs bref till Consistorium, dat. Stockholm d. 24. 
hujus, hwar uti han betackar Consistorio för des rättwijse meddelte resolution 
öfwer Acad.ae bonden i Hammarby och Håtuna sochn, angående den giärdz- 
gård honom tilbör för bem:te hemman upsätta, emällan sätegårdens Signils- 
bergs och be:te bys ägor, bediandes, att emädan samme bonde wijd giord 
påminnelsse om materialiernes förskaffande till giärdzgården, sig uthlåtit, at han 
intet länge blir der boendes, sökandes under den praetext at förhala tijden; 
och det lände till h. Rålambs störste skade. Consistorium fördenskull wille 
wederböranden alfwarsambl. beordra, at samme bonde måtte utan någon in- 
wändning blifwa tilhållen, at, emädan wintren påstår, framskaffa wärcke, så at 
hans andeel af giärdzgården måtte nästkommande wåhr uprättad blifwa. H. 
Qvaestor sade, at det är itt swagt hemman, bonden willia och dädan, ey heller 
den giärdzgården någonsin warit stängd. Doch emädan Consistorium sålunda 
dlförende resolverat, så slötz, at Winter skall undfå ordres at tilhålla bonden 
att upsättia giärdzgården.

II. Uplästes häradzfougdens Nils Knutssons Lindz cita//'on till Consistorium, 
dat. Skillinge d. 14. hujus, at swara wijd Erlinghundrad häradz ting d. 2. 
Febr. nästkommande jordäganderne i Wåby* och Hussby Odensala [0: Husby- 
Ärlinghundra] sochn, som sig beswärat, att de allena måst hålla giärdzgård 
emällan sine och Academiae hemmanens i Huseby sammanstötande engier. 
Klagades, att stämbningen nu först kommit Academien tilhanda, der lijkwäl 
den finnes så länge sedan daterad; och re sol: s att om någon swårheet der hoos 
finnes, som man på så kort tijd icke der uti sigh uthreeda kan, så får man 
lagl. excipera der emot, att stämbningen så seent blifwit Acad:n lefwererad.

Felskrivning för Mäby.
2—734228 SaUandtr
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III. Uplästes protocollet som höltz hoos H:s Höghgrefl. Excelhce på Wenne- 
garn d. 23. Jan. nästwekne. Hwar wijd 1. uplästes Kongl. Maij:tz resolution 
af d. 7. Jan. för Adjuncto Andrea Rhodin, at niuta det först löös fallande 
duplex stipendium fram för någon annan, till des han fram bättre med något 
bättre kan accommoderas och ihogkommas. Och resoks att Consistorium blir 
wijd det betänckande som H:s Höggrefl. Excelkce på Wennegarn här om hade, 
och at h. Lindskiöld tilskrifwes och informeras huru med stipendiis denne 
tijden beskaffat är, at en heel hoop äre, som tilförende med H:s Kongl. M:tz 
bref benådade blifwit, somblige på 15. som bl. på 6. och 3 stipendier etc. och 
at sålunda 4. eller 5. personer upbära det som H:s Maij:t till 50. stycke»s 
underhåld nådigt förordnat.

2. Slötts at med det forderligste notifica/fon afgår till h. Rhenhielm, om H:s 
Höggrefl. Excelkces Rijckzdrottzens förordning med dhe böcker som han effter 
sal. Rugman hafwer, och han tilförende lefwererat H:s Höggrefl. Excelkce sin 
egen författade lista uppå.

3. Att Prof. Skyttz sig förklara måtte öfwer den beskylningen han tillagt 
sombl. aff Consistorialibus, såsom de der H:s Höggrefl. Excellences bref ey 
welat effterlefwa.

IV. H. landzhöfdingens h. Fabian Wredes bref af d. 3. hujus \fortsättningen 
ej inskriven på härför reserverad plats i protokollsboken\

H:r Qvaestor sade alle 3. desse hemman stå specificerade i Konung Gustaff 
Adolphs donations instrument, och lärer det så wara, at andre måst fått hem
man i samma byar. När donations instrumentet blir tryckt, så kan det öfwer- 
sändas, och de sedan der af see, att Acad:s hemman i bemrte byar, icke warit 
militien anslagne.

D. Benzelius: Det fantz i fiol betänckeligit, för särdeles orsaker skull, at 
låta tryckia b:te instrument. H. Qvaestor: Jag kan intet see hwad det skadar 
Acad:n at det tryckias, man hinner intet afcopiera så månge exemplar, som man 
wijd sådane tilfällen behöfwer, ty at det tryckas, synes för min ögon intet, 
att Acad:s ägendomb der af kan yrckas, andre meente, det hade intet på sig 
at det blefwo tryckt, emädan i Kongl. Cammaren de wäl tilförende wetta, 
hwad hemman Academien hafwer, funnes och tryckte exemplar der af in 
archivo. D:r Benzeli/w: Jag begär mitt votum måtte införes, att iag håller det 
betänckeligit.

Res:s altså, att 2. eller 300. exemplar der aff tryckes, och asserveras här i 
Academiens archivo, och icke publiceras, eller till någon distribueras.

V. Berättade Rector, at uppå det brefwet som ankom ifrån landzhöfdingen i 
Westeråås, angående de 3. Academiens hemman i Wessmanland, swar afgått 
med behörig förklaring öfwer samme hemmans beskaffenheet, och huru de 
under Academien kommit. Hwar uppå sedermehra breff ankommit till h:r 
Qvaestorem ifrån Acad:s fougde Anders Winter, som wijd Commissionen up- 
wachtar, hwar uti han låter Academien förnimma, at wälb:te Commission hade 
uppå Acad:s igenomläste förklaring med bytes instrument frågat effter hwad 
godz Acad:n der emot cederat Cronan igen, och af hwad räntor och wärde, 
sampt hwarest de belägne äro, hwar på de begärt en uthförlig förklaring, och 
uppå Wintrens anhållande förunt Acad:n dag der med att inkomma till d. 1. 
Februarii. Men der på hade h. Gyldenhoff wänt sig om till Wintren, och sagt,
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at det wore bäst för Academien, at sökia H:s Maij:t ju för ju heller i under- 
dånigheet, så woro henne ingen wijdare med reductionen beswärandes. Hade 
och h. Gyldenhoff begärt, det öfwersten h. Fågerschiöld måtte få blij wid sitt 
rågsäde och wårbruk, och Academien låta sig nöya med 1682 åhrs ränta af 
be:te h. Fågerschiöld, och sedan stiga till samme åhrs träde. Här på slötz 
först, att för h. Gyldenhoffs discretion skuld emot Academien, öfwersten h. 
Fågerschiöld brukar hemmanet Pasta för 1682. skolandes gifwa för det åhret 
Acad:n ränta der af, och cedera Acad:n trädet. Sedan discourerades om Acad:n 
skulle nu wänta på swar från biskopen h. Carlsson, om des expedition hoos 
H:s Kongl. Maij:t på Acad:s wägnar uti reductions wärcket, eller straxt skicka 
deputatos till H:s Kongl. Maijrt, och i underdånigheet supplicera at Acad:n 
må blifwa reductionen qwitt, och om de deputati resa åstad, hwad wäg de skulle 
taga, antingen först reesa till h. Carlsson och inhämpta hwad han bestält och 
huru wärcket nu står hoos H:s Kongl. Maijrt, eller genast reesa till Kongzöhr. 
Att reesa åstad deputerades 1. Magnificus Rector emädan det är ett högwichtigt 
och considerabelt wärck, 2. Prof. Spole, och 3. h. Qvaestor såsom bästa kund
skapen hafwandes om Acadrs godz. Sedan begärte Rector, Dnn. Consistoriales 
wille gifwa hwar och en sin mening och votum om reesans beställande. Vot.

H. Bilberg: Jag tycker bäst wara om deputati reesa först till Carlsson, och 
sedan der ifrån till H:s Kongl. Maijrt.

M. Micrander: Det finner och jag god t.
M. Steuchiusr Jag tycker detta wärcket wara af den beskaffenheet, at twenne 

deputati reesa. 1. till Wennegarn, och taga recommenda//on af 111. Acadrae 
Cancellario till Kongl. Maijrt, och sedan reesa der ifrån till Carlsson i Stock
holm och så wijdare till Kongsöhr.

M. Columbusr Jag är i samma mening.
Drr Benzelius: Jag tycker om Rector sielf reesar med, det icke anstår at 

han i egen person går till Carlsson. Det bijföllo och de andre, och omsider 
effter någon discours här om enhälleligen slöto, att Secretrnt reeser åstad till 
Stockholm, at förnimma h. biskopens Carlssons mening om detta wärcket, och 
hwad der till af honom åthgiordt blifwit. Och at i affton straxt ett bref skrifwes 
till h. Rijckzdrotzens Excellrce och notificeras om Consistorii upsåth, at sända 
deputatos till Hrs Kongl. Maijrt, hwilka Hans Höggrefl. Excellrce wille försee 
med recommendaf/on till Hrs Kongl. Maijrt. Samme breff kunde Secretrus i 
afreesan insinuera på Wennegarn Hrs Höggrefl. Excellrce så at des recommen- 
da//on blifwe färdig till des han kommo tilbaka från Stockholm, då han i åter
resan kunde taga den med sigh hijt till Consistrm. Hwad som till reesepen- 
ningar betarfwas kunde, slötz att aff cassa aerarii tages skulle.

VI. Insinuerades till widare Consistorii gottftnnande och sluth en af inspec
toribus aerarii och Qvaestore hållen ransakning om Academiae bönders in- 
kombne beswär och någre andre ärender, och der på fattade resolutioner, 
hwilka nu i Consistorio ratificerades, lydandes som föllier.

Ringers [o: Ringius’] befalning.
I. Pär Mattzon i Alstadh supplicerade om tilgifft på sin rest, uprepandes 

huru han under warande kriget blifwit graverad af Cronones betiänte, så att 
han på 4 åhrs tijdh uthgifwit till Cronones folk i penningar och matperzedler
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öfver 300 dr, föruthan alt dhe fördärfwat och ihälridit för honom 2 hästar, 
såsom och hans son blifwit skrifwin till soldat och måst leya karl för sigh. 
Qvaestor berättade sigh effter giord undersökning befunnit, att denne Pär Matt
zon åbodt hemmanet 6 åhr, men på hela den tijden intet uthgort mer än 5 
t:r 3 f:r spannemål, utha» dragit på sigh 53 tunors och en fierdings rest, 
sampt 121: 12 öres penningskuld, och sigh fördenskull sagt'honom till, att 
han skall ställa caudon för sigh, eller hemmanet tages af honom. Res. Praesterar 
han ingen caution, så skaffas annor åbo, och hwadh denna haf:r, det tages 
till Acad. betalning recte.

2. Discourerades om wederlagsgodzen för, huru man skall der medh thee 
sigh effter som dhe ännu ey blifwit revocerade; och tykte man bäst, at Acad:s 
fogde här på orten upbär af dhem de penningar som kunna falla, at the samme 
sädan tillijka medh hemmanen lefrera till cronofogden hälst effter som man 
ännu icke wet, om Wessmanlandz fogden har kommit till upbära något af.

Res. Det blir der wijdh och cronofogden notificeras här om.
3. Johan Olofsson i Dorsillia klagade 1. att ehuru wäl brofogden [o: pro- 

fossen] hafwer af hans hustrus förre man uthpantat dhe böte han för 6 åhr 
sedan blifwit dömd till för slagzmål, der på han inlefrerat twenne gode mäns 
bomärken, som det skola bewittna, som och brofogden sielf intet der till 
nekar, icke des mindre skall häradzfogden nu låtit panta honom för samma 
böte. 2. Att gästgifwaren i Broby giör honom mycken oförätt medh skiutz- 
ning. 3. Att nampningzmanen eller brefföraren i [lucka] skall jule affton moth 
Academiens privilegier, Kongl. Maij:tts förbodh, och h:r landzhöfdingens bref 
lagt till honom en h:r R. Jägemästars [Ebbe Ulfeldts] tienare och skytt, den 
han medh sine harar och foglar måste juledagen skiuttza, upwijste här på 
nämingsmannens pålätt och skyttens attest. 4. Att hans grannar giort honom 
ohägn och skada.

Qvaestor berättade sigh om dhe 3 förste puncterne skrifwit till häradzfogden, 
och bidit honom sådant rätta. Och befalt dem som genom ohägn honom skadat, 
stämmas till tinget, der fogden skall [lucka ] och taga dom på dhem, och widh 
samme tillfälle informera sigh om de ägor bonden klagar wara borto för hem
manet.

Res. Blir der widh, så länge man seer hwad Cronofogden giör här till.
4. Ländzman» en i Hagunda härad, Anders Jöranson hade inlefrerat en för

teckning på det som han skall uthgifwit för Acad. hemmanet Hijlliebolstadh 
1680, nembl. 2:4. till lagmans, häradzhöfdings, och [lucka] penningar, och 
1:18. för cronotijendens uthförande, begärandes nu få sin betalning derföre.

Res. Det bewillies.

Hambraei befallning.
5. Olof Mattzon i Ekeby sochn och by, upwijste en Olandz tingz attest under 

häradz sigil af d. 21 Junii 681. som och sin kyrckioherdes af den 17 Aug. 
samme år att wattnfloden i wåras bortskiämt och borttagit hans, så wäl som 
dhe andre grannarnas äng. Hwarföre han supplicerade om tillgifft. Res. Honom 
tillgifs halfwa spannemåls räntan för 1681 och bewillies at han får komma 
under båtzmanshåldet, emädan de andre hans grannar och så der under kommit.
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6. Mactz Johanson, som här till åbodt Källmyra skall tingzföras för det wåld 
han föröfwat, och borttagit det Acad:n war tillerkiendt till hans skuldz betal
ning.

7. Skattebonden i [Urjsebo klagar at honom skier något förnär uthi det 
södre gärdet, begärandes jämkning. Res. Lijder han i sanning orätt, så rättas 
det, hwar och icke, blir widh den mätning der förr hållen är.

8. Bengt Ersson mölnare widh Watholmen upwijsar h:r Edenbergz citation 
på sigh att nu widh tinget som blijr d. 23 Januarii swara h:r Erland Kafle, 
för det han skall emoth förbodh hugget något kiölnetimber och wedh på Wat- 
holms skogh. Qvaestor sade denne mölnare dllijka bruka 1/4 hemman Acad. 
tillhörigt, och derföre wara berättigad att betiena sigh af bysens oskifftade 
skogh till hemwanetz tarfwor, och om så icke woro, hade Academien äntå 
macht att tillåta honom der hugga något, emädan hon des uthan haf:r äntå 
ett helt hemman i byn. Och sigh fördenskull bidit honom taga stämbning på 
h:r Kafle för det han borttagit hans timber och wedh. Resolutio. Giöres en 
fullmechtig till tinget och saken fullföllies.

Klintens befallning.
9. Hade Qvaestor icke allenast förmanat Eskill Mattzon* i Kippinge att afstå 

medh alle hårde ord emot fröken högwälb:ne Beata Oxenstierna, hwilkens uth- 
skickade klagat öfwer honom, uthan och medh flijt nödt honom till afbidia 
böterne för ekebren/zandet eller sökia dilation lofwandes sigh och willia skriff- 
teligen intercedera för honom, men altsammans förgäfwes effter som han intet 
welat lyda honom och sigh fördenskull intet annat kunna see, uthan att Aca
demien nu måste giöra execution på för det han till henne skyldigh är, förr 
än fröken be:te böter uthtaga låter, så frampt man ellies kan få annor bonde 
igen. Resolutio. [Ej inskriven pä härför reserverad plats i protokollsboken. ]

Winterens befallning.
10. Anders Nielsson i Neselsta, Anders Pärzon i Gilberga och Erich Jöns

son i Nichebo, klaga att brofosten [o: profossen] pantat af dhem herredagz- 
penningar.

Resolutio. H:r landzhöfdingen sökies och tillijtes att sådant rätta.
11. Examinerades Ringens [Ringius’] skriffter och förklaring på differencen 

af cronotijenden i Wessmanland för 676. nembl. att cronofogdarne togo nyck
larna till sigh och lembnade något inne, som intet uthtogz till Cronones behof 
uthan blef upätit af ohyra; hafwandes dock nycklame hoos sigh. Resolutio. 
Cronobetiente, som tagit till sigh disposition om cronotijenden det åhret hade 
antingen bort uthtaga all spannemålen till Cronones nytta, eller och lefrerat 
nycklarne ifrån sigh, att Academien kunnat taga det som dhe qwarlembnade och 
finnes derföre Ringens förklaring så wida giltig, och cronofogdarne, som der 
medh hafft till giöra, responsable för det, som dhe låtit liggia och skiemmas 
i kyrkehärbärgen.

12. Inlefwererades en hoop Academie böndernes beswär öfwer cronobetien- 
ternes ofog, sampt förtekningar på gravationer dhe warit underkastade nu i 
krigztijden.

Felskrivning för Eskil Eriksson.
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13. Upkastades det wederlag, som Acad. A:o 639. bekommit aff Cronan 
för någre bortmiste hemman, sampt 645. åhrs byteslista medh Cronan, på 
hwilke Academie hemmanen Fåbrunna, Rund [o: Rung] och Hofbärga igen
finnas. Dhen Kongl. Reduct. upsatt att reduceras, och h:r landzhöfdingen Posse 
communicerat till förklaring, och fans nödigt, att jämpte förklaringen till hög- 
wälb:ne h. landzhöfding, skrifwes och så till Kongl. krigzrådet h:r Gyllenhoff, 
det han hielper Acad. till blifwa conserverad widh samme sine hemman. Res. 
Det fans så gott.

VII. Berättade Rector hust. Kirstin sal. Lars Pärssons enckia, kommit till 
sig, och gifwit till känna sin armod och fattige tilstånd, begärandes des attest 
der på till häradsfougden, så at hon måtte slippa mantalspenningarne, det hon 
och giordt. Nu har hon af samme attest welat sig bedena hoos tullnären och 
sålunda äfwen slippa bakugnspenningarne. Men tullnären swarat att han intet 
kan låta henne frij derföre, utan hon finge Rectoris attest med Consistorii 
sigill under, att hon intet förmå dem för fattigdom skull betala. Frågade altså 
Rector om man henne ett sådant attestatum skall bewillia? Resolutio. Om hon 
pröfwes wara uthfattig, så bewillies henne det.

VIII. Insinuerades till communica/;on med Consistorio copie af den 10. 
puncten i brygg- och krögare ordningen dat. d. 28. April. 1681. Af innehåld, 
at alle personer, aff hwad condition de wara må, som inom staden bryggia, 
skola angifwa sitt malt som de willia mala till at bryggia, förr än de föra det 
på qwarnen, och accisen derföre straxt erläggia, antingen det då skier till hus- 
behoff eller salu, tagandes strax der på acciis skrifwarens zedel, hwilken aff 
besökaren i qwarnen skall uptagas, och sedan aff wederböranden emot acciis 
skrifwarens special som bem:te zedel uthgifwit jämnföras. Skall och alla möl- 
nare wara förbudet, att de intet malt eller annor mäld emottaga eller mala, för 
än acciis eller qwarntuls zedlen på så mycket säd i qwarnen inkommer, och 
upwijses, försummar någon det, eller och hemma på wäder- häste- och hand- 
qwarn mal, the wäre sig inom eller utom staden belägne, skall icke allenast 
den heela ansagde mälden förbruten wara, utan och mölnaren förste gången 
förfallen till 20. dr sölf:r myntz straff, andre gången till 40. dr och tredie 
gången som Cronones tiuf wara ansedd.

IX. Förmälte Rector Gothlandum Ihre begärt execution på Hemming Gus- 
taffson, och slötz att ProRector Dr. Hoffwenius den anställer, emädan den ex
cessen förelopp under des rectorat.

X. Sade Rector slottzbefalningzman Samuel Stehn begära communica//on af 
någre documenter, angående immission i M. Boos gård och godz, emädan 
Kongl. Cammare n honom tilskrifwit, och begärt hans förklaring, hwij han im- 
mitterat Acad:n i bemrte M. Boos godz, såsom att der af taga usum fructum, 
der lijkwäl Kongl. Cammarens till honom afgångne ordres, ey annat innehållit, 
än at Acad:n skulle i bem:te godz immitteras, såsom at hafwa dem till en wiss 
och säker hypothek, hafwandes altså b:te slotzbefalningzman öfwergått limites 
mandati Regiae Camerae. Consistorium undrade att nu så månge åhr tilbaka 
giöres ett sådant inkast, helst emädan Kongl. Cammaren wäl weet, at och book- 
hållaren som förfärdigade M. Boos räkningar, bleff i samme godz immitterad, 
att der af giöra sig för sitt omak betalt. Bewilliades Samuel Stehn communi- 
cation aff de documenter, som kunna i Acad:s archivo der om finnes.
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Consistorium majus d. 28. Januarii 
närwarande Rectore h. Arrhenio, D. Benzelio, h. Gartman, h. Rudbeck, 

D:r Hoffwenio, h. Norcopense, h. Spole, M. Columbo, M. Steuchio, M. Mic- 
randro, h. Qvaestore och Secretario.

I. Giorde Secretarius relation om sin bestälning i Stockholm, som föllier: 
När iag lefwererade H:s Höggrefl. Excelkce uppå Wennegarn V. Consistorii 
bref, och hade berättat om V. Consistorii upsåth at genom några deputatos 
sökia H:s Kongl. Maij:t om allernådigste frijkallelsse för reductionen, förkla
rade sig H:s Höggrefl. Excelkce, att Consistorium utan drögzmål genom sine 
deputatos hoos H:s Kongl. Maij:t infinner sig med en underdånigst suppliqve, 
hållandes H:s Höggrefl. Excelkce intet nödigt eller rådeligit att försee dem med 
någon sin recommenda//ön hoos Maij:t, emädan det lärer wara Academien fpr- 
delachtigare att allena ålijta H:s Kongl. Maij:tz egen höga Kongl. mildheet 
emot Acad:n utan at förwänta någon effect af annan recommenda//on. Doch 
wille H:s Höggrefl. Excelkce till bägge canceli råderne h. Höghusen och h. 
Lindschiöld här om skrifwa, och Acad:s deputatos hoos dem till god befordran 
recommendera. Hwilket H:s Höggrefl. Excelkce lofwade skulle blifwa färdigt 
till des iag kommo tilbaka igen från Stockholm. Samma H:s Höggrefl. Ex- 
celkces swar, gaf iag straxt igenom skrifwelsse ifrån Wennegarn med skiutz- 
gåssen Prof. Rudbeck wijd handen at Ven. Consist:o det samma insinuera. 
Sedan reste iag genast åth, Stockholm, och fick dagen effter kl. 8. tala med 
h:s högwyrd:t biskopen h. Carlsson, hwilken, då iag hade hälssat honom ifrån
V. Consist:o och på dess wegnar betackat honom för den benägenheet och 
omak han hafft till Acadrs bästa hoos H:s Kongl. Maij:t i Reductions wäsen- 
det, frågade straxt om Academien ännu intet fatt H:s Kongl. Maij:tz resolu
tion, at blifwa reductionen exempt? Jag swarade ney, och at Consistorium nu 
wore sinnat, att afsända sine deputatos der om till H:s Kongl. Maij:t emädan 
Academien blifwer så titt ansökt och öfwerijlat af Reductionen. Då sade h. 
biskopen: Jagh finner det intet nödigt, att Consistorium affårdar några deputa
tos till H:s Kongl. Maij:t, ty 1. är iag säker på att Acad:n lärer entera dagen 
hafwa H:s Kongl. M:tz nådige frijkallelsses bref för reductionen; ty då iag på 
Acad:s wägnar underdånigst insinuerade detta ärendet hoos H:s Kongl. M:t 
frågade han om den reduction angår militie hemmanen, så wille han straxt 
beordra h. Gyllenhoff, at låta Academien blifwa oanfächtat derföre. Jag swa
rade, Academien allenast specificerat tullqwarnen i Upsala, hwar på H:s Kongl. 
Maij:t straxt lätt kalla till sig Lindschiöld, och befalte honom i h. Gyllenhoffs 
närwaro författa resolution at Acad:n skall wara reductionen exempt. Men eff
ter den tijden inföll träffel. mycket at giöra för h. Lindschiöld, hinte han 
omöyel. med at då förfärdiga den resolutionen, utan lofwade mig, at han med 
det första skulle blij öfwersändh. 2. Lära Acad:s deputati intet fl tala med H:s 
Kongl. M:t som denna tijden öfwerhoopas aff allehanda bestälningar. Och emä
dan h. Lindschiöld wäntas hijt i dag, skall iag tala med honom at resolutionen 
blir Academien till fördeel, och så ampelt stält, att hon i alla måtto skall bli 
reductionen exempt. Jag frågade, om han tyckte rådeligit eller nödigt, at iag så 
länge i Stockholm fördrögde, till dess h. Lindschiöld ankomme, at iag då fingo 
tala med honom der om? Der till swarade h. biskopen, först det icke töra wara 
så orådeligit, men åter effter lijtet betänckiande, meente det intet behöfwas.
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emädan han wille sielff hafwa försorg derföre, och ellies torde h. Lindschiöid 
blifwa otålig, om han så tijda om en ting blifwo öfwerlupen, och tör så kasta 
uth en resolution som Academien till föga fördeel ländandes worto. Sedan 
effter något wijdare samtal böd iag honom farwäl och recommenderade honom 
Acad:s saak i detta måhl till god befordran, och fordersampt önskeligit uth- 
slag. Han tilsade sig skola hafwa der om all behörig omsorg, bediandes mig 
helssa Consisr.m igen och förmäla det sin hörsaml. tienst, sampt notificera, 
at Acad:n må för reduction ingen fahra hafwa, hwar om wille han wårda. 
Der på reste iag straxt från Stockholm, och till Wennegarn igen, hwarest då 
iag hade i ödmiukheet låtit H:s Höggrefl. Excelkce förnimma hwad iag i Stock
holm bestält, och huru biskopen förklarat sig om detta ärendet, wart H:s Hög
grefl. Excellxe glad, och hölt altså onödigt att några deputati ifrån Consistorio 
der om afreesa till Hans Kongl. Maij:t. Lefwererade och H:s Höggrefl. Ex
celkce mig 3. bref, ett till Consistorium academicum, de andre till bägge 
canceli råderne hwilka H:s Höggrefl. Excelkce icke äfwen skattade nödige at 
öfwersändas dem tilhanda, utan Consistorium kunde ellies der af see Hans 
Höggrefl. Excelkces stadige benägenheet emot Academien, och om den altijd 
giöra sig försäkrade. När Secret:us hade uth refererat, lästes samma H:s Hög
grefl. Excelkces bref upp, och blef delibererat antingen de skulle nu sändas 
h. canceli råderne tilhanda, emädan de till Acad:s bästa så wäl och berömligen 
äre skrifne, på det de der af kunde inhämpta H:s Höggrefl. Excelkces tancka 
om Acad:n och der af blifwa bewekte at låta hennes wälfardande wara sig så 
mycket mehra angelägin at befordra. Och effter någon discours slötz, att man 
ännu något der med dröyer till des man far se hwad med resolutionen lijder.

II. Ericus Lindqwist Wermel. begär testimonium; berättades at hafwa warit 
så när 2. åhr borta. "Resolutio. Han skall skaffa sig attest, ifrån den ort han 
warit, om sitt förhållande, emädan nu aff någre Consistorialibus giordes den 
påmin/zelsse, att äfwen en för åhr eller annat sedan, som warit någon tijd 
från Acad:n, kommit, och uppå sitt anhållande fått testimonium, för det ingen 
wiste något ondt med honom, men en tijd der effter blef kunnogt, at han 
hade reverserat sig såsom en tiuf, at hafwa stulit en post penningar.

III. Frågade Rector huru med Allin [Aliin], som genom edictum är citerad 
worden, men intet comparerat, skall förhållas? Resolutio. Om notifica//on till 
consistorium Scarense der om ey afgått, som slutits, så måtte den fordersamb- 
ligst öfwersändas, eller der han förr afgått, så reitereras den samma ännu en 
gångh.

IV. Klagade Rector att emällan kl. 10. och 11. i natt, wachten kommit till 
sig och berättat en heel hoop warit som illa skrikit och grasserat, 2. stycken af 
dem har han fatt fast, som han satt i cour de garde, men de andre hafwa 
sig undanstungit hoos Kilströms, hwarest sådane conventer pläga förelöpa, der 
öfwer wachten och mycket klagar. Sedan kom wachtmästaren till mig och be
gärte, at emädan han befruchtade det deras kammerater torde komma och med 
wåld taga dem utur cour de garde, de fördenskull måtte få sättias i proban. 
Jag befalte honom det giöra. En ibland dem heter Hadelin, och willia de intet 
bekänna, hwilka de hafft i sälskap med sig. Consist:m tyckte wara rätt giordt, 
att de blifwit i proban insatte, och att de wäl så länge der blifwa måge till 
des de bekänna hwilka warit i föllie med dem.

V. Anmälte h. Rector bref ankomwit ifrån h. praesidenten Gustaf Rosen-



1682:28 januari-i februari 25

hane, der i han beswärar sig öfwer studios. Nicolao Brommio i det han om 
honom skrifwit en mycket owettig och obewijsslig skrifft, som dess ähra angår, 
begärandes, at be:te Brommius derföre måtte blifwa näpst och straffat. Con- 
sist:m erindrade sig, at denne Brommius alleredo för 1. åhr sädan tagit sitt 
testimonium här ifrån Acad:n under h. Lundii rectorat; hwarföre slötz, at swar 
afgår till h. Präsidenten, det bem:te Brommius intet sorterar under Acad:s 
jurisdiction, emädan han tagit testimonium och afskeed här ifrån förledet åhr.

VI. Berättade Rector, at Jahan Michelsson i Malma, som näst för jul blifwit 
illa skadder i qwarnen, och fördenskull lagt sig neder hoos Magnum [Branze- 
lium] Cursorem, har nu försatt all sin egendomb, som han hafft, så at honom 
här effter lärer wara omöyeligit at behörigen kunna förestå och häfda hemma
net. Hwarföre h. Qvaestor warit sorgfåldig om at kunna förskaffa en annan på 
hemmanet igen. Sade, at en borgare här i staden Lars Persson wid nampn, 
erbudit sig at brukat, williandes sättia sin gård och grund, som han här i 
staden hafwer, i pant. Ellies har och Anders Jahansson i Malma lofwat willia 
gå i god för honom. 'Resolutio. Om Lars Persson får sitt afsked ifrån staden, 
som härutinnan intet böör praejudiceras, så wedertages han emot den försäkran 
som förmält är, at bruka hemmanet för wanlige uthlagor.

VII. Erich Persson, som förr warit på store Walby i Östuna, offererar sig at 
emottaga Ultuna hemmanet i Skiäfftuna sochn.

H. Qvaestor berättade, at på det hemmanet sitter en änckia, som på någre 
åhr icke det ringaste uthgiordt, utan dragit stoor skuld på sig, och emädan 
hon är aldeles omächtig at brukat. Fördenskull har h. Qvaestor nödgatz at up- 
säya henne hemmanet. Resolutio. Honom tilsäyes at få tilträda hemmanet i 
wår, emot samme wilkor, som hans antecessor det hafft. Jahan Nilsson inkomb, 
berättade, at samme bonde har wacker boskap och 5. par ökar.

VIII. Res:s at saken emällan Academien och kyrckioheerden [Erland Aure- 
nius] i Skäfftuna, angående des ärerörige på lagmanstinget 679. uthwräkne be
skyllningar, måtte uthföras, och en fullmächtigh emot honom förordnas.

Dhen 29. Januarii
wore Rector och Professores tilhopa i gamble Academien effter högmässe 

gudztiensten, då Rector giorde kunnogt, Hans Kongl. M:ttz allernådigste öpne 
bref wara ankommit, att Academien icke allenast skall fa behålle tullqwarnen, 
utan och i alla måtto wara exempt och frijkallad för reductionen. Samme 
högstbrte bref hade secret:n Hadorphi/zj öfwerskickat Rectori. Och slötz altså, 
att landzhöfdingarne i Wästerås och Upland notificeras här om, och copie der 
af dem meddelas, så och befal:n Rox, som undfått ordres att taga tullqwarnen 
under sin disposition. Det blef och mentionerat at Academien sig med under
dånigst tacksäyelsse infinner hoos H:s Kongl. Maij:t för den höga Kongl. nåde 
han här wijd bewijst Academien, och det genom twenne deputatos. Till bisko
pen Carlsson slötz att tacksägelsse bref skulle afgå, så och h. Rijckzdrottzens 
Excellxe här om notificeras, och des skrifwelsse till bägge canceli råderne dem 
tilhanda sändas.

Den 1. Februarii
höltz Consist:m majus warandes til städ es Rectore Mag. h. Arrhenio, h. Gart- 

man, h. Lundio, D. Hoffwenio, h. Spole, M. Steuchio, M. Micrandro, h. Bil
berg qui et acta notavit och h. Qvaestore.
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I. Inkom h. landzhöfdingens bref öfwer sal. Liungens praebende hemman 
Bärby eller rättare Broby i Börie sochn, såsom itt fordom militie hemman, 
som will reduceras. Resolutio. Sterbhuset förklarar sig at hemmanet hörer un
der Acad:n.

II. H. Gyllenhoffs bref angående någre godz i Wässmanland, som exempt 
blifwa från reductionen af dat. d. 24. Kongsöhr, hwar uti han och remitterar 
den seqvestration i medier tijd warit giord på räntan af desse hemman nembl. 
Fäbrunna, Hofbärga och Rung.

III. H. Duwaltens bref till Räntmästaren, tillijka med skickat contract at 
gifwa 9. dr t:n till nästkommande Michaelis för den spanmål han i åhr bekom
mit. Consistorium finner godt att skrifwa honom till, att han står det contract 
tilförenne ingångit är, och detta skickas tillbakars.

IV. Stämbning från Fuhrobohm till Räntemästaren att swara kyrckioheerden 
i Skiäfftuna [Erland Aurenius] angående expenser. H. Lundius swarade, Axen- 
hielm förde lagmans domb i samme saak emot hwilken intet wädiades, eller 
söktes något beneficium wijd Kongl. HofRätten sedan; blir der wijd så länge. 
Effter och intet är appellerat aff Academien, och det af så ringa importance 
är, höltz bättre der med så länge låta bestå utan syyn, der icke kunde skie 
ägande syn, om consistorium ecclesiasticum för prästebolet och der till wore 
disponerat, angående alla ägome.

V. Taltes om mantals längden, att hon måste omskrifwas, emädan någre finna 
sig der wid praejudicerade. Om dantzemästaren swarades, honom icke ännu 
wara antagen wid Academien, emädan han förmentes ännu wara i Hertig 
Adolphs tienst, doch fantz skiäligt, om han skulle här blifwa wid Academien, 
måtte han wara under des jurisdiction. Eric Stigman kom sielf upp, och lätt 
märckia sig haa Rijckzdrottzens bref, at sortera der under, altså motte han 
komma på längden; begärte der hoos, at fl någon löön, hwar till swarades, 
at man giärna önskar så wore Acad:s lägenheet. Rector beswärade sig och, 
at somblige låta liggia längden så länge hoos sig, och draga uth tij den der 
med. Påmintes och, at ingen underslef måtte skie i underskrifningen med några 
personers undandragande.

VI. Påmintes om assessoribus minoris Consistorii, at der med ingen måtte 
skie orätt.

VII. Hwad saker i minori böra examineras, om icke alla först der böra 
examineras som i andre underrätter. Effter constitutiones icke wore tilstädes, 
war swårt att här i determinera.

VIII. Frågades, hwad discretion h. Lindschiöld får för brefwet om qwarnen. 
Effter hwad i auditorio veteri confererades om spannemålen, icke nu will låta 
sig giöra, wore bäst, at gifwa penningar. Resolverades att gifwa 50 rdr, item 
till cancelisten Eneroot, 10 rdr. Mintes och på, at inkonuwe med en ödmiuk 
tacksäyelse till H:s Kongl. Maij:t hwilket h. Lindschiöld insinuerar.

IX. Uplästes Acad:s förklaring till HofRätten öfwer Leusners ansökiande, 
att få ny lagmans syn emällan Tompta och Örby, och begärtes confirmation 
på häradz och lagmans sy ni ngzdomeme.

H. Micrander tog den till sig at communicera med h. Cronhielms fullmächtig 
förr än den bortgår.

X. Rector nämpde H:s Excelkces befalning, att upsökia de manuscripter
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effter h. Verelium, då h. Rudbeck sagt Rhenhielm ännu icke wara här i staden. 
Sades och, at man måtte sökia catalogum der öfwer hoos Hadorphium. Rector 
påminte, att de som haa nycklarne der till, laga så detta blir rätt bestält.

Desse 2. fölliande parag. noterade h. Qvsstor.
XI. Bewilliades denne gången 4. dr smt af cassa studiosorum wachtkarlen 

Per Ersson till sin sal. moders begrafning, effter som han, då han trädde till 
tiensten, måtte dela lönen med den gamble wachtkarlen Jahan Matsson.

XII. Inlades Casper Knanus [0: Knauer?] dimission och wittnes börd för 
bonden Erich Färsson, som i sidste Consistorio emottogh Academiae hemmanet 
i Ultuna.

D. 1. Februarii
Consistorium minus praesentibus Rectore Magnif., Doct. Hoffwenio, M. 

Steuchio, och Qvaestore, qvi acta notavit aegroto Secretario.
I. Kånan gevallier Brijta [Johansdotter] inkom, och beskylte Joh. Allin W- 

gothum för lägersmål. Allin swarade, Gud weet, iag finner mig intet skyldig, 
utan allenast en gång låg iag när henne, då iag war drucken, weet intet så 
grant eller tror, att det skolat straxt fölgt något aflande af. Kånan sade sig 
fått barnet wid S. Andreas tijd, och Allin sade sig häfdat henne d. 6. Martii. 
Frågades om Allin häfdat henne offtare? Kånan jakade, men han nekade. 
Rector: Här om dagen nekade i inständigt. Allin: Effter den förmaning Eder 
Magnificence då giorde till mig, kan iag intet neka, utan måste det tilstå. 
Rector: Det är bättre at bekänna sin synd, än den neka. Parterne afträdde.

II. Haqvinus Brobergius inkom emot Johan Allin, och klagade, att han för- 
liden höst hafft honom i skänckebod hoos Jonas Anderssons änckia på Isslan- 
det, och slagit och hårdraget honom, sampt omsider kastat honom i golfwet, 
och rijdit på honom. Allin nekade sig så handterat honom, tilstod sig doch 
något wexerat honom, och omsider allenast tagit honom i nacken och slagit 
honom i ryggen med flata händen. Brobergius sade, honom slagit sig wijdare, 
beropade sig på Matthiae Abélins och Andres Undenii wittnesmål, men de 
wore intet tilstädes, utan slöttz, att skola upkallas till effter middagen.

III. Förehöltz Allin det han försummat citation, och violerat årrestum under 
förre Rectore. Allin nekade sig wettat af citation, men Cursor betygade, at 
han citerat honom på dören, och arresterat hans saker, förbiudandes Undenium 
hans cammerat, att få uth Allins saker. Allin swor, det han intet wettat af 
citatione« eller arresten. Frågades, hwarföre han då bortförd t sine saker om 
nattedjd? S:de: Jag tog intet mehr än min råck, de andre sakerne stå ännu 
qwar.

[Samma dag. ]
Effter middagen höltz och Consistorium minus närwarande Rectore, M. 

Holm, D. Hoffwenio, M. Columbo, M. Steuchio, och Qvsstore, qvi acta 
notavit aegroto Secretario.

I. Brobergius och Alin inkomme å nyo. Olaus Andres Östring infordrades, 
aflade eed, och refererade: Brobergius fick wäl någre slag af Alin, och omsider 
bögde han neder honom, och slog honom i ryggen, läggiandes den ena foten 
öfwer honom, mera kunde han intet påminna sig. Uppå tilfrågan swarade Öst- 
ring. Alin bultat Broberg i ryggen, trodde och, at han slagit honom i hufwu-
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det, men kunde intet så wist påminna sig det. F:s hwad Alin ellies talade til 
Broberg? S:s. Han talade honom till för det han gått ifrån lanssmännen, men 
inga skiälsord wet iag aff. Andreas Storm, emot hwilken ey heller någon af 
parterne exciperade, aflade eed, och wittnade äfwen lijka, att Alin wexerat 
Broberg, tagit honom i axlarne och i luggen, och fört honom omkring, slå
endes honom i ryggen med knytte näfwan, och läggiandes sin foot öfwer 
honom, sedan tagit up honom, och rystat honom. F:s. Hwad Broberg giort 
Allin för när, att han så handterat honom? S:s. Det wett iag intet wist, utan 
iag tror något warit mädan han war diekne, derföre han nu wexerades. Andreas 
Undenius emot hwilken ingendera parten heller exciperade, aflade eed, och re
fererade: Alin tog Broberg i håret, bögde honom neder, och lade foten öfwer 
honom; slåendes honom med händerne i ryggen, orsaken der till sades wara, 
at han lupit ifrån det förre laget som sutto der för oss. Andr. Wingius, uppå 
aflagd eed, wittnade äfwen lijka, som de förre, och at Broberg blifwit af Allin 
nedbögd, så at han legat med händerne neder på golfwet, men wiste intet 
huru månge slag han fick. Frågades hwarföre Undenius lätt Alin uthtaga sine 
arresterade saker, hwar til han swarade, sig intet wettat när han dem uthtog, 
effter som han i den natten låg i en annor kammar, och de hade hwar sin 
nyckel; nekade och citation blifwit skrifwen på dören, förr än arresten skiedde. 
Cursor inkom, och betygade, att han skrifwit citation på dören. Alin sade sig 
intet uthtagit mehr än sin råck; nekade sig och wettat af någon arrest. F:s om 
Cursor skrifwit arresten på dören? Hwar till han nekade. Parterne uthwijstes.

Discourerades om lägersmåls saken och huru nödigt wore, att denna kånan 
[Britta Johansdotter] skaffades utur staden, på det hon icke måtte bedraga ännu 
flere af ungdomen. Men saken angående så lägersmålet som vexation referera
des till Consistorium majus, att der afdömas, i medier tijd arresterades Alin 
re et corpore, och tilsades gå in carcerem, till des han får caution för sig.

II. Wachtmästaren inkom och klagade att förleden fredags hade itt partie 
giordt oliud, och sig af heela hopen fatt fast Gabriel Hadelin W-gothum, och 
Ditlof Kloo Schanensem sedan heela hopen kommit gatan uthföre och stannat 
wid apotekare änckians port, och effter de intet sluppe in, till torget, der en 
sagt, mitwurst, korf, på stan skole wij helssa på wachten, gått så in på Ley- 
mans källare, hwarest dhe och giordt oliud, emällan 9. och 10. gått der ifrån, 
och kastat en pall åth wachtdrängen, som hölt skiltwacht, tagit igen pallan, 
och gått med trallande gatan uthföre; wachten gått så uthföre, och wijd Gart- 
mans blifwit sedd af dem, hwarföre de lupit in i Nycklebogården, och wachten 
effter. Wachten skaffat sig ett lius och funnit igen Hadelin och Kloo, hwar i 
sin wrå i swalan, en annan sprungit på taket undan. H. Gartman hördt hwad 
oliud de giorde. Rector: Jo, h. Gartman har det så berättat. Hadelin: ingen af 
oss skiälte wachten, men Brandin som i går bortreste, sade, när wij komma på 
Leymans källare, skole wij hafwa mitwurst, men ingen korf nämbde han, ey 
eller weet iag i hwad intention han nämbde mitwurst, ellies sade Hadelin sig 
intet hafwa mehr till swara, eller excipera emot wachtens klagomål, tilstod och 
heela hopen trallat dragon marchen. Kloo förklarade sig äfwen som Hadelin, 
och sade Grandin* nämpt mitwurst, och klifwit uth på taket at wachten icke

Felskrivning för Brandin.
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fått honom fast. Joh. Biring: Jag och Kloo wore först på källaren, sedan til- 
komme Hadelin och Brandin, när wij kommo uth nämbde Brandin mitwurst, 
i hwad mening weet iag intet, men der med gick iag från dem, intet wettan- 
des hwad de sedan togo sig före. Hadelin och Kloo tillstode honom då gått 
bort. Effter Hadelin refererade Brandin sagt förr än de inkomme på källaren, 
sig skole hafwa mitwurst då han inkomme, men Biring sade honom nämbt 
mitwurst, när han kom af källaren, frågades hwilkendera refererat rätt. Hade
lin: wij wore twå gånger på källaren, och emällan både gångerne nämbde han 
mitwurst, i hwad intention weet iag intet. Daniel Lang Schanensis nekade som 
de andre sig giordt något oliud på källaren. Erich Nilsson af stadzwachten, 
som då warit tilstädes, sade sig intet hördt något oliud af dem inne på källaren, 
utan de alarmade då de 2. gånger kommo der ifrån uth på torget. Lang sade 
sig och gått ifrån dem andre förr än wachten träffade dem, det och Hadelin 
och Kloo tilstodo.

Sententia. Gabriel Hadelin och Ditloff Kloo plichta för oliud med 12. mk 
sölf:t hwardera effter constitutiones och placatet.

Biring och Lang effter de gått ifrån dem andre, befrias. Angående skiälsordet 
på wachten, så lemnas det till wijdare ransakning, då Brandin igen kommer, 
som det skal uthkastat.

III. Wålkarlen [o: vaktdrängen] Bärtel Finne inkom emot Gabriel Hadelin, 
och klagade, at han intet betalt honom ännu de 10. dr kopparmynt som han 
lofwat honom i förlijkning, effter som han skall något slagit honom. Hadelin 
swarade, sig skole betala. Rector: Hemma hoos mig nekade i inständigt eder 
slagit honom, huru hafwen i då kommit till att lofwa honom förlijkning? 
Hadelin: Eskil Rosses tienare Nicolaus Lind slog honom, hwilket och studio
sus Wäfwer skall kunna wittna, när han igenkommer, effter som han nu är 
bortrest. Rector: iag tror eder icke det ringaste, ty hemma hoos mig nekade 
i eder warit ute den afftonen, och beropade eder på en smedz wittnesmål 
derom, men nu måste i lijkwist tilstå, att I warit med då Bärtel bleff slagen. 
Hadelin swor, sig icke rört Bärtel, men Bärtil påstod, at han det giordt, och 
de andre hans kammerater bidit honom låta blifwan, sade sig mycket grant 
kiänna honom och wetta hans härbärge, så at han wäl weet det han slog honom, 
och ingen annan.

Canutus Ausius som gått dem emällan och war citerad till witnes, påropades, 
men war intet tilstädes, utan hade excuserat sig genom en schedel till Cur
sorem, hwilken schedel uplästes, och lades till acta, och Ausius belädes med 3. 
mk för uteblifwandet. Effter noga ransakning tilstod Hadelin omsider, sig slagit 
Bärtill, och at det skiedde d. 3. Jan. kl. emällan 6. och 7. om aftonen, då han 
skolat upgå i wåltornet, som Bärtill förr berättat. Frågades huru månge näfwe- 
slag Bärtill fått? Bärtill swarade till 7. stycken, men Hadelin nekade warit så 
månge. Bärtil så wäl som Hadelin påstod inständigt att få blifwa wijd förlijk- 
ningen, hwilket och tilläts, så wij da det är Bärtils saak, och Hadelin tilsades, 
att betala honom de uthlofwade 10 dr men skattades ellies denne saak af den 
art och wicht, at Hadelin intet lärer kunna slippa utan relegal/on, emädan han 
slagit gubben uti sin bestälning, och violerat julefreden. Hwilken relega//on 
doch förmeentes kunna för hans hederlige föräldrars skull, förbytas der ud, 
at han ellies afsäyes ifrån Academiens jurisdiction, och föräldrarna dlsäyas
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genom breff, at straxt taga honom här ifrån. Och refererades altså denne saak 
till Consistorii majoris wijdare ompröfwande och ändtelige uthslagh.

IV. Snickaren Anders Christersson söchte Alin för skuld, men begärade nu 
igenom wachtmästaren hans obligation igen, säyandes sig nu fatt nöyachtig 
caution af honom, der med han är nögd.

Den 4. Februarii
höltz Consistorium majus närwarande Rectore, M. Holm, h. Schütz, h. Gart- 

man, h. Rudbeckio, D. Hoffwenio, h. Norcopense, h. Spole, h. Columbo, h. 
Steuchio, h. Micrandro, h. Peringer, och Qvaestore, qvi et acta notavit aegroto 
Secretro.

I. Jacobus Pontoppidanus och Ditlevus Kloo Schanenses begärade testimo
nium Academicum, hwilket dem bewilliades, effter som ingen wiste något hin- 
der wara, hwarföre de det icke få måtte.

II. Uplästes acta siste Consistorii minoris angående Alins både lägersmål 
och vexationem novitiorum, hwilke der funnos refererade till Consistorium 
majus at der affdömmas. Kånan [Britta Johansdotter] infordrades, och tilspor- 
des, huru länge barnet lefde? S:de ett dygn. Frågades om det blef dopt? 
S:s ja. F:s hwar det begrofs? S. i Lädeby [Läby], och at hon står i någon skuld 
för begrafningen. Alin inkom, och wijdare frågades, om kånan är kyrckiotagen 
effter barnet? S:de ney. Cursor, som war uthsänd at fråga der effter, igenkom, 
och sade Alins wärd warit borta, och wärdinnan swarat sig intet wettat om de 
hafft 2. nycklar till sin kammar, och om så warit, det skedt utan deras sam
tycke. Consistorium stannade ändtel. der wijd, att han böter 3. mk sölf:mt 
för lägersmålet och relegeras publice på tu åhrs tijd, så för lägersmålet, som 
för det att han otilbörl. vexerat en novitium, sampt betalar begrafningzom- 
kostnaden om någon skiedd är, och skaffar henne dl blifwa intagen i kyrckian. 
2. Sedan att hon plichtar effter straffordningen, 3. att de bägge remitteras 
till consistorium ecclesiasticum, att der stå sin plicht. Men som kånan intet 
ännu skaffat bewijs, det hon födt barnet fram, och det icke förgiort, ey eller 
om det blifwit döpt och begrafwit, så tilsades hon, at skaffa bewijs der på 
till onsdagen, då domen wijdare skall formeras och publiceras, hwilket sades 
parterne; då Alin och sade, att hon torde warit sitt barns mörderska, effter 
hon heela tijden miölkat sigh, och intet sagt någon till. Hwarföre hon än wij
dare hårdel. tilsades, att skaffa ofwansagde bewijs, der med hon må, om hon 
gitter, befrija sig ifrån sådana mistanckar.

Alin supplicerade at slippa utur carcere för kiölden skull, klagandes sig ingen 
caution kunna få, lofwade sättia böcker och kläder i pant, hwilket bewilliades, 
så frampt sakerne pröfwas giöra fyllest för böter och det han skall uthgifwa.

IV. Uplästes acta siste Consistorii minoris, angående Hadelin och wård- 
gubben Bärtill Finne, men kunde denna gången intet komma till sluth, emädan 
tijden war snart förliden, och Prof. Schytz fått förmärckia, att han hade itt 
Kongligit bref, som han denne gången wille insinuera.

[Samma dag.]
Sedan hölts Consist. minus, närwarande Reet., M. Holm, Doct. Hoffw., 

h:r Columbo, h:r Steuchio och Qvaest. qvi acta notavit aegroto Secretario.
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I. Inkom baron h:r Erick Kurck anklagad af stadzwachtmästaren men wacht- 
mästaren war intet tillstädes. Men wachtdrängerne Pälle Person, Pär Erickson, 
Erick Biörson och Johan Erickson, och stadzens Erick Erson woro tillstädes. 
Pär Erson berättade: k. 9 kommo h:r baron Kurck och Laurentius Laurijn, 
Martinus Bång, och Petrus Bagge af källaren, trallade och skielte oss för korf- 
war, ifrån apotekare änckian kommo de tilbakas och skiälte oss för korfwar 
och hunsfotter, sade, kommen i effter oss, så skole wij wräke wärjan i eder; 
wij gingo så effter dem, och sågo Laurin hafwa dragen wärja, den wij togo 
af honom. H. baron lopp bort, wij hinte honom wijd bron och toge hans 
wärja, som war af, baron kom tilbaka, och ropade långa stunder skiälmar och 
korfwar, omsider ginge de bort. Baronen rusade och i gewäret med oss, och 
borgmäster Berg stod i fönstret och hörde altsammans, och lärer kunna witna 
om så behöfwes. Barone» nekade sig kallat dem hunssfotter, utan allenast 
sagt, att om de komme, så skulle han sagt, sigh skolat kasta wärjan i dem. En 
gång tilstod han sig kallat dem korfwar, men inge wijdare skiälsord uthgifwit, 
tilstod och sig ropat en gång. H. Isac Cronström som och warit angifwen, 
sade sig gått bort, och intet warit med dem, hwilket och baron tilstod. Laurin: 
Baron skrek 2. gånger, då kom wachten uth, och sade baron, komme i hijt 
så wräker iag wärian i eder, sade wachten dragit sin wärja, wachten nekade, 
och betygade at han hade wärjan bar. Baron kallade dem och korfwar wäl
2. gånger. Baron nekade hwarcken till desse skiälsord eller till ropen. Frågades 
huru Laurin burit sin wärja? Han swarade sig hafft henne under armen; men 
wachten sade honom fört wärjan emot wachten, men då han såg bardisanen, 
kastat henne under armen, och så tog wachten henne. Bång refererade som 
Laurin; wachten sade dem giort oliud något hwar. Mons:r Bagge nekade sig 
ropat; wachten påstod att de alle ropat. Rector: Det är wist att både Rudbeckius 
och andre hört, att det warit itt farligit oliud. Frågades om någre flere warit 
med? Swarades enhällekn ney. Frågades om intet Funckerne warit med? S:des 
enhällekn ney. Alle de andre wittnade och att Cronström gått ifrån dem. 
Omsider tilstodo alle fyra at de wallat, men nekade sig antingen skiält wachten, 
eller skriat mehr än baronen. Laurin 17., Bagge 19., Bång 15. åhr.

Sententia. H. baron Kurck, Laurin och Bagge böte hwar sine 12. mk smt 
för oliud effter constitutiones och placatet. Och h. baron gifwer des utan 
wachten 1. rdr för skiälsord. Bången committeras praeceptoris alfwarlige castiga- 
tion. Baronens och Laurins wärjor äro förfallne.

Consistorium minus d. 8. Yebzuarii
praesentibus Rectore h. Arrhenio, h. Gartman, M. Columbo, M. Steuchio, 

och Secretario.
I. Berättade Rector, att då Cursor och wachtmästaren blifwit sände till 

Bången, som i sidste Consistorio för oliud fåltes till een stuut, emädan han 
höltz för en öfwermage, att wara öfwer då han castigeras skulle, på det praecep- 
toren behörig alfwarsamheet bruka måtte, så hade Bången swurit och sagt, om 
Cursor och wachtmästaren är der hoos och seer der på, så skall iag löpa min 
wäg åth Stockholm, och aldrig läsa itt ord mera; hwarföre emädan execution 
den gången icke bleff wärckstält, och praeceptoren sedan illa har beklagat sig, 
så kunde Rector intet undgå att conferera med Consist:o här om, och delibe-
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rera om något expedient här utinnan; och discourerades, att det torde wara 
bättre om hans inspector allenast sågo här på. Bången med des praeceptor in
kallades, och tilspordes hwilken wore hans inspector? Swarade D:r Benzelius, 
begärandes att han heller måtte wara der öfwer än Cursor och wachtmäst:n 
emädan han ellies lärer blifwa af andre sine cammerater illa uthskämder, och 
intet ibland dem lijdin. Föruntes altså honom det, och slötz att med D:r Ben- 
zelio här om blifwer confererat.

II. Petrus Biörckman Sudermannus, som blifwit angifwen at hafwa under D. 
Hoffwenii rectorat twenne gånger grasserat, och blifwit derföre af D. Hoff- 
wenio arresterad, men sedan reest bort, som ProRectoris skrifft till Rectorem 
betygade, inkom och frågades om han icke blifwit arresterad af Rectore för 
jul? Han swarade jo, och at han reeste bort för det han hade intet rådh att 
hålla sig längre här. Bekände och, at han 2. gånger grasserat på gatan. Honom 
blef förehållit huru öfwerdådeligen han brutit sitt juramentum han aflade då 
han kom hijt, der i bland annat ståendes, att han aff Rectore arresterad icke 
skulle reesa utur staden, förr än han der till lof och tilstånd bekommit. Kla
gade och hans inspector M:r Steuchius, at han lefwer heelt dissolut, och aldrig 
warit hoos sig, ehuru han och förmant och beswärat sig öfwer honom; är ey 
heller capabel till exercitia academica, men för det han hade praeceptorem pri
vatum, slapp han i fiol fram till deposition, men han gifwer intet hopp om 
sig till någon emendadon, eller han uri studierne lärer något kunna prosperera, 
emädan han der uti är heel rudis. Han uthgick, och discourerades med hwad 
pcena han skulle beläggias, antingen pro violato arresto relegeras, hwilket torde 
wara swårt för hans föräldrar, som så nyligen sändt honom hijt, eller incar- 
cereras.

Wachtmästaren klagade, att Biörckman kallat dem korfwar, och hotat at 
slå ihiäl hwem han skulle möta af dem i Stockholm. Biörckman tilstod detta, 
sade at han i drickesmål giordt det, och at Rotenius kommit honom der till. 
På Rotenio klagade wachten, at han kallat dem skälmar och tyfwar, och sagt, 
fan ta den som gifwit de ordres, at ingen skall fa skrijka. Cursor inkallad 
frågades, om Rotenius är här? Swarade ja, och at han aldrig funnit honom 
hemma, utan det berättas om honom der han giäster, at han är sällan hemma, 
stundom 3 och 4. dagar ute i sönder och dricker.

Res. Biörckman går in carcerem till des man flr referera saken till Consisto
rium majus, at wijdare om relegal/on resolvera, blifwandes nu fälter att böta 
för twenne gånger giort oliud 24. mk sölf:t effter placatet, och för 1. skiälzord
6. mk sölfwermynt.

III. Rådman under staden Anders Andersson [Hoffman] inkomb emot stu
dios. Johan Müllenbrok, apothecare sonen Ludvic Gottfried, och Joh. Celsium, 
klagandes att Müllenbrok och Gottfried nyåhrsdagen warit på hans källare, illa 
regerat, förtörnat Gud, huggit i bol och bänckar, och häfwit dem öfwer ända, 
så at tumultet hörtz öfwer till borgmäster Berg, der han warit då till måltijdz.
2. Dem åter warit der, och äfwen så tornerat. Och nu tredie gången med Celsii 
son natten emällan söndagen och måndagen begynt på tornera, huggit och slagit 
sönder skrancket, fönstren och stolame, hade skrijkit och illa tumultuerat, så 
at han nödgatz gå neder och förmana dem till stillheet, men dem hotat honom 
med hugg, och sedermera undsagt honom om han skulle klaga på dem.
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Müllenbrok allena afhörd berättade att han tillijka med apothekare sonen 
och Upmarck nyåhrs afftonen warit på källaren och druckit ett stoop glödgat 
wijn, blifwet något roliger, men intet giord[t] något wåld eller owäsende, utan 
dantzat lijtet omkring. Anders Andersson sade at de huggit i bolen, och hafft 
wärjan ute, skulle och slås. Müllenbrok nekade någon wärja warit ute, doch 
bekände han att Upmarck och han blifwit om itt ord oense, men det straxt 
blifwit componerat. Den andre gången de warit på källaren sade han intet 
något oliud föröfwats. Men den tredie gången berättade han således: Tegner, 
Ludvic, jag och Celsius ginge på källaren kl. 4. wijd pass, och när wij suttit 
der till in mot 9. kom Olle och sade, tager nu in rätt så mycket I willien, 
gode herrar, så skolen I fa sitda här heela natten. Anders Andersson sade sig 
hafwa förnekt drängen at tappa en tår upp effter nijo slog, eller att låta någon 
fa sittia der öfwer den tij den. Müllenbrok sade, at detta war för 9. slog, hade 
och några dagen effter heela natten suttit på källaren och druckit. Frågades 
huru länge de woro der om affton? Swarade till kl. 11. Sedan sade han, 
blifwo wij något rolige, och intet mehra giorde iag än slog handen i skrancket, 
så at itt bräde föll uth, hwilket iag och tilbudit att willia betala, glasen och 
fönstren sade han sig intet sönderslagit, utan dem hade de andre redan betalt. 
Oloff bekände at Thegner och Celsius warit der i går och lefwererat penningar 
för fönstren. Anders Andersson sade, at Müllenbrok warit störste rumormästa- 
ren och uphofzman till alt tilhopa, och då han kommit in till dem, och bedt 
dem låta wäl, och intet slå sönder fönstren, Müllenbrok stigit upp, satt den ena 
handen i sidan, och hållit upp den andre i wädret, och welat slå honom, så 
at han måst retirera sig uth genom dören. Müllenbrok swarade, sigh bemött 
honom med all höfligheet, men rådman nu af afwund läggia all skulden på 
honom. Wachten bewitnade at de illropat och skrijkit, och at Celsius slagit 
Wretman 2. örfljlar för någon träta de sins emällan hade om en käpp. Müllen
brok sade, att de ropat 2. gånger, men intet mehra. Anders Andersson: Det 
war I som hade wärja, derföre kunna I intet undgå at hafwa huggit i wänstolen. 
Müllenbrok bekände sig hafft en lijten wärja, men henne sittia så hårt inne, 
at han intet kan fa henne uth. Bekände och at Celsius hafft wäria. Frågades 
om han kan bewijsa det rådman af afwund och haat klagat på honom? Swarade, 
jo, emädan han skyller heela skulden på mig, der lijkwäl iag intet giorde mehr, 
än bara slog handen i skrancket.

Ludvic inkallad berättade sig fuller warit der desse gångerne, men om någon 
kan bewijsa det han giordt någon den ringaste orätt eller wåld, så wille han 
giärna wara skyldig at plichta derföre.

Anders Andersson: I äre så mycket skyldig, at I äre en god rutbror med, 
iag har offta funnit Eder på färska gärningen, men aldrig welat klaga på Eder 
förr än nu, ifrån apotheket komma alt sådane perlementer.

Ludvic: Det kan aldrig bewijsas. Frågade hwad grund han har at säya, at ifrån 
apotheket kommer alt owäsende? Rådman: Jag sade, at de komma från apothe
ket gåendes, och der ifrån föllias de åth på källaren, som det och har skiedt 
alle desse 3. gångerne.

Celsius inkom, nekade sig giort något tumult på källaren, det ey heller 
kunna bewijsas. Rådman: Han steeg baak om mig emällan dören, då iag kom 
in, och mente han wille klämma mig, om det skulle giälla något på, war ellies
3 -7 3 4 2 2 8  Sallandtr
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rätt så god som de andre. Celsius nekade der till, och att han det ringaste ey 
giordt.

Tegner inkallad, hwilken rådman sade sig intet hafwa at klaga på, frågades 
om han war medh? S:de ja, betygandes sig ey wetta hwem som slog sönder 
fönstren, eller högg i bordet eller stolen.

Wretman hade intet at säya, ey heller hade han warit på källaren och druc
kit, utan ellies kommit af landet förbijgåendes och sökandes Tegner. Sade sig 
och wara förlijkt med Celsio om örfijlarne, och nu intet klaga derföre på 
honom. Parterne toge afträde och delibererades om denne sakzens beskaffen- 
heet, och fans af den wicht, at hon till Consist:m majus refereras måtte, hwilket 
effter middagen hållas skall. Detta blef parterne åter inkallade ankundigat, 
medh befalning, at de den tijden sig inställa måtte. Rådman begärte af Rectore, 
at han måtte under Kongl. Maij:tz hägn tagas, emädan de hotat och undsagt 
honom, i synnerheet Müllenbrok. Rector förmante dem, så alle i gemeen, som 
hwar och en i synnerheet, att hålla sig stilla och intet giöra rådman någon 
skada, ty det skulle dem illa bekomma.

IV. Anklagades Wretman af wachten, att hafwa skrijkit då han mött några, 
hafft en käpp i handen och sagt, om I slå mig, så skall iag möm Eder som 
en ärlig karl. Wretman swarade, at han intet skrijkit, utan itt partie som 
mötte honom hafwa det giordt. Wachten öfwertygade honom, at han det giort, 
och at han sagt åth wachten, hwem skall neka mig skrijka en gång på torget. 
Wretman beropade sig på Broström, at han kan witna med sig, at intet hafwa 
skrijkit.

V. David Leil [Leijel] inkomb beswärandes sig öf:r Petro Faxeil och Joh. 
Bergio, at de öfwerfallit hans gåsse med hugg, hafwandes gåssen måst taga 
undflycht i Per Larssons gård, hwarest de hint honom och sparckat all mun
nen sönder på honom, som bardberarens attest (den han insinuerade) utwijste.

Carlholm på sin discipels wägnar swarade, at Leils poike har warit altijd 
nässwijs, och öfwerfallit de andre förnehme mans barn med hugg, och hotat 
dem med nycklar och sådant. Nu hände det en gång, at de höllo på at kasta 
snöboll på sal. Aurivilli änckios gård, så kastade Lillieström gåssen med en snö
boll, hwar åth min discipel log, der med blef gåssen ond, och sade, iag skall 
gee dig en örfijl när iag råker dig, tog så upp en nyckel, och wille slå honom 
der medh, han sade, skall du slå mig du? Han swarade ja om iag intet råder 
med någon annan, så råder iag med dig, iag skall slå neder dig, hwar iag möter 
dig. Der med gingo de effter honom och frågade om han skulle slå neder 
dem, och då han gick in om borgarens port, sparckade Bergius effter honom, 
och råkade honom oförwarandes på munnen. Bergius inkallad, refererade här 
om som Carlholm, bekände sigh sparckat honom, men intet dragit honom i 
håret, sade sig giordt det för hans owett, och för det hans husbonde intet will 
corrigera honom, utan gifwit honom lof att slå, hwem han mött, med steen 
i hufwudet, der till nekade Leil. Honom swarades, at han lagt sig uth för gås- 
sens skuld, och slagit Fegrsei son illa i ansichtet, som lärer wäl klaga der öfwer 
på honom, när han blifwer frisk. Hade och gåssen intet burit fram itt bref, 
som han skulle gå på posten medh, utan behållit penningarne, och kastat 
bort brefwet, och då de klagat på honom derföre hoos Leil, så hade han intet 
giordt der åth, utan hållit med poiken. Leil swarade, at det war intet så
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wist, att han låtit brefwet förkomma. Carlholm: I ha och befalt Eder gåsse 
slå Faxell och andre förnäme mäns barn, hwar han möter dem. Leil: iag har 
bedt honom slå från sig. Carlholm: om I haa bedt honom klaga för deras 
praeceptorer, så hade I giordt rätt. Men nu tager gåssen sig större dierfheet 
till, för det I hållen med honom. Borgaren Pär Larsson effter aflagd wittnes- 
eed berättade, när gåssen kom in i min farstu, sade de som kommo effter 
honom, skall du slå neder oss? Han swarade, ja den som iag råder med, skall 
iag slå neder. Sedan gingo de åth porten, och han effter, iag weet intet hwad 
som passerade emädan iag gick in, men sedan hörde iag at han greet, då gick 
iag uth, och fick see honom framstupa liggiandes och blödde, mehr weet iag 
intet. Bergius under action sade en gång åth gåssen, du lög som en skälm. 
Derföre belädes han med 3 mk sölf:tz böter. Frågades om Faxell rört gåssen? 
Leil och gåssen swarade ney.

Sententia. Bergius böter för itt sparckande, hwar effter bloden uthgått, 12. 
mk sölf:t och om han eller de andre hafwa något emot gåssen, så kunna de 
klaga honom derföre wederbörhn an. Faxell kännes frij, effter han intet burit 
hand på gåssen.

VI. Giorde Rector kunnogt bygningzskrifwaren Ekman beswärat sig öfwer 
glasmästare änkian [Anna Persdotter], at hon har 8. fönster in i sin gård, 
dem han will hon måtte slå igen, emädan de äre honom till gravation.

Glasmästaren [Per Jakobsson] swarade, at bygningen stått sålunda i 40. åhr, 
och Ekman nu för owänskap skuld warit åstad och skurit luckoreepen af och 
welat slå uth fönstren.

Sententia, förr än saken till action och domb antagas kan, så måtte bygg- 
ningen besichtigas af någre gode män, som sitt attestatum inläggia kunna om 
des beskaffenheet.

[Samma dag.]
Consistorium majus effter middagen, pr&sentibus Rectore h. Arrhenio, D:r 

Benzelio, h. Schytz, h. Gartman, h. Lundio, h. Ol. Rudbeck,' D. Hoffwenio, 
h. Norcopense, h. Spole, M. Columbo, M. Steuchio, h. Peringer, h. Qvaestore, 
och Secret:o A. Goeding.

I. Inföll discours om kyrckie Consistoriis, som en tijd bortåth warit fre- 
quenterade, och emädan större delen af Consistorialibus, och i synnerhet theo
logi förklarade sig intet wara förplichtade, at i dem wara tilstädes, hafwandes 
gott fog, at absentera sig der ifrån för åthskillige skäl och orsaker skuldh, 
fördenskuld komme alle öfwereens der om, att inga sådane Consistoria här 
effter åth hållas skola; utan der så Academiens angelägenhet fodrade, att Con
sistorium skulle hållas på någon söndag, så kunde det skee på det rum och 
ställe, som der till förordnat är, och icke i kyrckian eller gamble Academien. 
Detta blef nu enhällelig slutit, at så stadigt practiceras.

Här wijdh beswärade sig något hwar af hr Consistorialibus, att Cursor så 
seent plägar komma och biuda til Consistorium, honom kommit några gånger 
nu å slag klockan warit 7, 8, 9 om qwällarne. Sade, att om så skeer, kunde 
de skäligen draga sig undan at gå upp; begärandes Rector wille nu det rätta 
och låta Cursores i tijdh kalla till Consistorium. Hwilket Rector lofwade.

II. Lefwererade Rector H:s Kongl. Maij:tz bref till Consistorium angående
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bibliothecariatet som uti sidste Consistorio majori uplästes, att läggas ad acta; 
hwar wijd Prof. Lundius begärte fa läsat, effter han sidst i Consistorio ey war 
uppe, och då han det igenom läsit, begärte han att hans votum måtte införas, 
nbl. at om Consistorium är oskyldigt, det måtte i underdånigheet förklara sig 
hoos Högstb:te H:s Kongl. Maij:t och med böön sökia at afböya allehanda 
farlige conseqventier, emädan Hans Kongl. Maij:t synes intet wäl uptaga Con
sistorii här utinnan förhållande, som af sielfwe formalierne klart är at afftaga. 
Rector och Consistorium betygade troligen, att de hafwa aldrig någonsin tänckt 
annat, än aldra underdånigast effterlefwa H:s Kongl. Maij:tz nådigste bref och 
förordningar, men det har dem misshagat, at Prof. Schütz brukat itt oformligit, 
och emot Acad:s wälfangne privilegier sträfwande procedere. Här uppå brast 
det uth i en häfftig discours och ordwäxlande emällan D:r Benzelium, h. 
Schütz, h. Ol. Rudbeck och h. Norcopensem, men såsom Rector begärte de 
wille sådant låta hwijla, effter det intet länder till des proposition och någon 
upbygnad, och han ellies mehra har på h:r Schytz wägnar att insinuera, altså, 
och emädan Secretarius och förklarade sig intet kunna asseqvera det som i en 
sådan ifrigheet och affect taltes, begärand es at om de det till protocolls wille 
hafwa fört, dhe då långsammare och uthtydeligare, wille det uthsäya, blef 
derföre sådant intet annoterat. Sedan insinuerade Rector någre h. Schytz postu
later. Såsom 1. at strax få tillträda Bibliothecarii tiensten, 2. att Bibliotheket 
honom i händer inventeras måtte; hwar wijd h. Rudbeck sade sig undra, at 
h. Schütz så fåst låtit beskicka honom dagen förr med ansäyande, at lefrera 
från sig nycklarne, och at ingen skulle gå i Bibliotheket förr än det wore till 
honom inventerat; han hade aldrig wänt sådan otijdigheet af en så ung som h. 
Schytz är, emädan han så länge tient och warit om större saker ombetrodder, 
och wijd des förwaltande så stält sig, at han nu ey borde misstänckias för 
någon tiuf; h. Schytz kunde och låta med inventeringen hwijla, till des den 
sahl. menniskians bégrafning, som i morgon skall begås, wore öfwerstånden; 
sade sig willia swara derföre om något i medier tijd förkommer i Bibliotheket, 
emädan sal. Verelius moribundus anförtrodde honom nycklarne der till, dem 
han intet kunde lefrera från sig, förr än Bibliotheket h. Schytz i händer in
venterat blefwo. H. Schytz: Jag begärde det i förmågo af H:s Kongl. Maij:tz 
bref, som tillagt mig Bibliotheket nu strax at tillträda, och den tiensten för- 
walta. Åter brast det uth i något ordewäxlande, men blef stillat. H:r Schytz 
begärte att till acta föras måtte, att han will wara exempt för alt answar om 
något förkommer i Bibliotheket, innan som det till honom inventerat warder.

H:r Rudbeck: iag har lofwat det giöra, H:s M:tz nådige bref ställe wij oss 
till underdånigst efterrättelsse, men 1 biuda handtera och commendera oss, 
som Edre poikar. Rector begärte de wille sådant nu låta fara, och gifwa sitt 
swar på h:r Schytz postulater, som nembl. 3. är att han straxt aflägger jura
mentum Bibliothecarii. 4. Hade och h. Schytz begärt, at få rächna lönen ifrån 
det dato, han med H:s Kongl. Maij:tz bref blifwit benådat, men ey wetta om 
han der på ännu står. Till det 1. postulatum swarades, at ingen scrupulerar 
H:s Kongl. Maij:tz bref, utan det underdån- och hörsambligast effterlefwer; 
skolandes 2. Bibliotheket h. Schytz blifwa till inventerat; och 3. han afläggia 
juramentum Bibliothecarii; tycktes doch wara christeligit at han dröyer till näste 
Consistorii dag, och sal. Verelius wore begrafwen; hwar till h. Schytz sig och
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benägen förklarade. Men hwad det 4:de postulatum widkommer, så meente 
Consistorium honom icke kunna hafwa fog till begära lönen förr än sal. Verelii 
annus meriti wore ute, emädan han i sine dagar så länge och wäl tient, att han 
som andre borde niuta anno meriti till goda.

H:r Schytz: Jag söker intet det som oskiäligt är, iag står intet der på, men 
om iag har någon rätt der till (emädan H:$ Kongl. Maij:tz bref nu straxt 
tillägger mig lönen, och sal. Verelius hwarcken änckia eller barn hafwer) hwar 
om iag will wijdare giöra mig kunnog, så will iag hafwa mig den samme weder- 
börligen reserverat. H. Norcopensis: iag frågar Professoren, om han sielf intet 
will hafwa någon annum meriti? Hwij skulle och icke sal. Verelius det hafwa. 
H:r Schytz: der om will iag inhempta underrättelsse. Heela Consistorium wijste 
honom huru obefogat han begär detta. Hans Kongl. Maij:tt plägar altijd i sine 
nådige bref och fullmachter tilläggia en lönen, men den kan intet upbäras 
förr än som tijden kommer. Lätt altså omsider h:r Schytz beqwämma sig, för
klarandes sig nögd med att träda till lönen då annus meriti blifwer ute.

III. Uplästes acta sidste Consistorii majoris angående Alins lägersmål; hwar 
på inlefwererades twenne attestater, en af innehåld at Alin warit barnefadren, 
och skrifwen af fru Ingri Böllia; den andre af capellanen i Wänge h. Dominico 
Warg, at barnet lefwat ett dygn sedan det födt war. Alin inkallad tilspordes 
om han hade något wittne med sig, at hon [Britta Johansdotter] warit or
saken till at barnet blef dödt. Han swarade sig ey annat sagt, än at hon hade 
mölkat sig.

Hust. Margareta, Erich Erssons hustru, sade sig hört sin man säya at hon 
mölkat sig. Hon frågades hwij hon så giordt? S:de: intet tänkte iag något der 
med, utan at see effter hwad med barnet skulle lijda, hade och giordt det, 
sedan som hon bekänt, at hon war så rådder.

Sedan sade Rector at frun som låtit begrafwa barnet, intet will upsätda 
någon specifical/on på den bekostnad, som hon der wijd giort, utan skiuta det 
till V. Consistorii godtfmnande.

H:r Lundius: Jag tycker Consistorium böra förhöra dem, hwarest hon af- 
bördat sig barnet, huru det tilkommit at barnet så hastigt blifwit dödt, emädan 
i protocollet här om bör wara uthförligare anteknat, och lagl. ransakning an- 
stält. Sådane skrifne attestater om de woro 1000 st. så kunna de intet så skattas, 
at en dommare der på kan grunda sin domb, utan de måtte edel, afhöras. 
Detta bijföll Consistorium och slöt att wederbörande skola instämmas här om; 
blifwandes dornten om Allin sålunda formerad:

Joh. Allin böter 1. för lönskeläger 40 mk sölf:t, 2. contribuerar sin anpart 
till barnetz begrafning, nbl. 4. dr kopparmynt, 3. står kyrkioplicht, 4. pro 
vexatione novi tiorum, så wäl som för lägermålet relegeras på 2. åhrs tijdh.

Sedan domen pronuncierad war tilsades kånan att skaffa alla witnen in i 
denne saken till näste Consistorii dag, såsom dem som warit öfwer barne- 
födzlen, frun, capellanen och flere.

IV. Företogs Hadelins excess han begått på wålkarlen [Bertil Finne], at 
afgiöras med en laga domb, hwilken uppå upläst ransakning här om, sålunda 
conciperades: För brutin julefrijd böter Gabriel Hadelin 1. 40. mk s:mt, 2. 
för 5. slag, 6 mk sölf:t hwardera, hwilka effter lag och Kongl. förordning för
dubblas.
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V. Uplästes ransakningen hallen i sidste Consist:o minori angående action 
emällan rådman Anders Andersson [Hoffman] och studiosos tumultuantes, 
och slötts, at förr än domb i den saken faller, Upmarck citeras, och en lagl. 
ransakning, om den excess de föröfwat nyåhrs affton på källaren, anställas.

VI. Berättade Rector huru en novitius Sudermannus Biörckman benämbd 
under Doct. Hoffwenii rectorat gras serat, och reest bort utur den honom, af 
Rectore, pålagde arrest, sedan han åter igen grasserat, och nu sedermera igen
kommit. Ransakningen om honom hållen i Consistorio minori uplästes, hwar 
på denne sententz fölgde.

Petrus Biörckman böter 1. för twenne gånger föröfwat oliud 24. mk sölf:t 
effter placatet, och 2. för itt skiälsord 6. mk sölf:t, 3. för violerad arrest 
straffas med public relegation på 1. åhrs tijdh.

Han inkallades at afhöra denne domb, hwar på honom sades at der han ey 
skaffar caution eller nöyachtig pant för böterne, måtte han gå in carcerem.

VII. Uplästes Olai Fiellmans suppliqve at få någon hielp af fisco, emädan 
han hafft en olycka för en häst, som han nederkört för en karl och han nu 
måste betala. Res:o. Aff fisco kan han intet effter giord resolution, fa något; 
doch om han skaffar sig attestatum, om sitt förhållande här wid, och om sitt 
öfrige lefweme, så skall han blifwa hielpt på annat sätt.

VIII. Giordes af D. Per Rudbeck påminnelsse om cronotijonden för sal. 
Ausii åker.

IX. Inlefwererade Rector en skriffielig författad förtekning på Chronones 
papper till Antiqvitets Collegium tagit är.

Hwilket recommenderades wederbörande till en behörig execution.
X. Slötz at brefwen som till h. Georg Gyllenstierna, och h. Bengt Skött 

[Skytte] om professione Skyttiana afgå skola, på latin författas böra.
XI. Res:s att en underdånig tacksäyelse hoos Hans Kongl. Maij:t med det 

forderligste afläggias för nådig frijkallelsse för reduction, och det igenom Con
sistorii deputatos Rectorem och Profim Spole.

Consistorium minus d. 15. Februarii
närwarande ProRectore D. Hoffwenio, M. Holm, M. Columbo, M. Steu- 

chio, och Secret. A. G.
I. Praesidentens och baronens h. Gustaff Rosenhanes fougde Sven Gård

man på Bredsiö förekom, beswärandes sig öfwer studios. Johanne Kempe, som 
föllier: Jag kom hijt i förgår om afftons på min herres ärende, och hade min 
herres bonde med mig, som skiutzade mig, reeste in i herrens gård på Trä- 
gårdzgatan, der bonden och stälte sin häst, sedan fölgdes wij åth uth på torget, 
och wore en par tijmwar ute. Bonden skildes från mig och när han kom hem, 
war hästen borta. Jag kom effter en stund, och saknade så både bonden och 
hästen; och då iag frågade hwar bonden war, swarade mig en pijga eller hustro 
hwad hon är, at bonden gick uth at sökia sin häst igen som war bortkommen, 
och då har han lupit hem effter hästen och har ey ännu kommit igen. Een 
stund der effter gick iag uth, och då war hästen igen kommen. Jag frågade 
så hwem hafft hästen, emädan buken gick på honom som en bälg, så swarade 
mig en gåsse, att en hustro hafft honom, och kört säd med honom i qwarnen, 
säyandes mig hwem det war; der på gick iag till Kempen, och frågade honom,
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hwem hafft hästen, så swarade Kempen, och gaf mig stoor mun. Fördenskull 
är iag förorsakat at beswära mig öfwer honom hoos Eder Magnificence, be
gärandes ödmiukel. at hwad skade, tijdspillan och hinder iag lijdit, måtte blifwa 
mig refunderat.

Kempen swarade: Jungfrun på Bärga Margareta Örnflycht giäster hoos mig, 
men har sin häst i Rosenhanens gård; nu hade iag twenne tunnor råg, som 
iag ärnade föra af bastu lafwen hoos h. Johan Krutenium till qwarnen, så bad 
iag jungfrun hon wille läna mig hästen, hon lofwade mig det; bad så hennes 
pijga [Malin Eriksdotter] wijsa min pijga [Kerstin Isaksdotter] hwar hästen 
stodh, hwilket hon och giorde, wijsandes henne allenast gården. När hon kom 
in i gården* gick hon till min hustro syster hust. Anna, och frågade hwar jung
fruns häst stod? Hon stiger uth i farstudören; och wijsar henne hwar han 
stod, låter och sin gåsse hielpa dll att spänna hästen före. När de det giordt, 
så föllier h:o Karins flicka, som giäster och der i gården, med till h:r Johans, 
sedan ränner hon hem, och förer så illa uth hoos modren, huru de har farit 
med hästen, giörandes det af affwund och illwillia hon hade till mig, för en 
sölffskeed hon tagit aff mig, och iag kräfwer henne före; men lades intet mehr 
än 2. t:r på slädan och kiördes till qwarnen, min hustro gick effter och hade 
en gåsse som hon ledde. När pijgan hade afbördat säden, så kiörde hon tilbaka 
hästen hem igen. En stund der effter kom befalningzman till mig, och frågade 
om iag tagit hans häst, kallande mig tyff.

Sven Gårdman swarade sig intet kallat honom något skiälzord, utan sagt så
lunda: att taga en annars häst olofwandes, det är itt tyfstycke. Han proteste
rade ännu på skade och hinder, sade och, at ingentera af hustrorne i gården 
wettat aff, när hästen borttogz.

Kempe: 1 hade så bannat min hustro syster afton tilförende, att hon intet 
torde säyat för Eder. Der till nekade Gårdman.

Kempes pijga Kerstin Isakzdotter inkom, berättade som föllier: Mohr gick 
i bastugun, och bad mig gå effter hästen. När iag kom in i Rosenhanens gård, 
frågade iag Kempens swägerska, effter pijgan som ägde hästen, hade lofwat 
mig honom i qwarnen, om hon wiste hwar hennes häst war? Hon swarade, 
der står en häst, iag weet det är fuller den. Och effter iag såg ingen annan 
häst, och hade så brött om, så tog iag den. Befal:n sade, att det måtte ha 
warit itt stort lass, effter widian gått af, och pijgan sedan tagit grimman och 
bundit i stället. Pijgan s:de: den widian war ruten, och derföre gick hon strax 
af, bekände at Kempen intet wiste här af något.

Jungfruns pijga Malin Erssdotter inkomb, effter aflagd eed berättade: Jag 
länte dem affton tilförende min häst, och sade dem, at hästen stod i stallet, 
om morgonen då de wore der efter honom, war iag intet der. F:s om både 
matmodren och pijgan hört det hon sade att hästen stod i stallet? S:de, iag 
sade fuller att hästen stod der, men iag kan intet wist säya, om de det hörde. 
Hustrorne i gården efftersändes at giöra berättelsse här om, men Cursor kom 
igen, sade hust. Anna wore gången åth Rijckomberga, och h:ro Karin wara 
tilstädes, hwilken inkomb, sade sig intet wist när hästen togs, men det hade 
hon hört af hust. Anna sielf, at pijgan warit hoos henne och frågat hwar hästen 
stådt.

Befalningzman: Jag praetenderar intet för det huru hästen kan wara med-
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faren, men för tijdspillan och hinder begärer iag refusion: Jag har nu warit 
här en dag längre än iag tänkt, och kostat på mig, bonden har lupit hem, 
lärer komma igen i dag, har och fördenskull drögt tijden bort der medh. Han 
frågades hwad han begärer för denne skaden? Befakn: för alt will iag intet 
mehr begära och praetendera än 3. dr kopp*r:t och at Cursor des utan blir 
för sitt omak betalt.

Kempen förklarade sig willia det betala för pijgan, men willia berächna det 
på des löön. Hwar med parterne wälförlijkte åthskildes.

II. Proponerade ProRector en scholarem ifrån Schara ankommen, begära få 
komma till deposition, men intet hafwa något testimonium med sig. Doch hade 
hans praeceptor Jonas Nyman, som lääs för h. Ulff Bondes son, obligerat sig 
att willia förskaffa med det forderligste hans testimonium der ifrån.

Res. Deponeras far han fuller, men absolution och inscription må beroo 
till des Rector hemkommer, och han skaffat sig testimonium.

Consistorium minus d. 22. Februarii
för middagen närwarande Rectore h. Arrhenio, D:r Hoffwenio, M. Columbo, 

M. Steuchio, och Secret. A. G.
I. Andr. Sundelius, Sveno Andreae [Synnerberg], Johannes Bonnaeus, stu

dios. W-Gothi, som af wachten anklagades at hafwa sidste stor böndag under 
affton sången gått utur kyrckian inkommo. Wachtmästaren Pehr Persson be
rättade: När wij ginge utur Bondekyrckian, då texten uplästes, ginge wij neder 
åth jachten, och då wij kommo tilbaka, mötte wij dem wid Simon [Pålssons] 
slachtares huuss, bärande en kista åth jachten. D:r Hoffwenius: Då wachtmästa
ren angaf detta hoos mig, sände iag Cursorem Fabricium neder till jachten, 
och lät säya Sundelio, at han intet skulle reesa utur staden, förr än han swarat 
derföre wederbörl. Men då har Sundelius swarat, at han intet kunde komma 
upp, med mindre han hade någon häst. Cursor inkallad bekände så af honom 
swarat blifwit.

Sundelius: Då iag war under afftons predikan inföll mig wid slutet en swår 
passion, så att iag intet annat wiste, än iag skulle beswimma, der före bad 
iag Svenonem Andreae, Joh. Bonnaeum föllia mig uth, hwilket dhe och giorde, 
ledsagandes mig i min kammar, och wijdare i min säng, sade så åth dem, 
emädan iag tror gudztiensten är ute, och iag kan nu intet sielf disponera om 
mina saker, så beder iag Eder I willie nu wara så gode och hielpa mina saker 
uthför åth jachten. Det de och giorde, och när de gingo åstad, mötte wachten 
dem. Men då de kommo hem igen, kom en präst h. Hans Wendelberg, och 
cantzlisten Andr. Ulfström till mig, som ledsagade mig och höllo mig under 
armarne neder till jachten. Sedan kom Cursor effter, frågandes om någon der 
woro som heter Sundelius, iag låg wid sängstolpen, och swarade här är iag. 
Han sade: Rector beder i skole komma upp. Jag s:de, hwad? iag tror intet 
iag har något peccerat. Jo, s:de Cursor. Novitii hafwa bekänt, at i tagit dem 
utur kyrckian under afftonsången. Jag tänckte det är sant, men bad honom 
hälssa H:s Magnificence med min ödmiuke tienst, och säya, at iag war så swag, 
at iag hwarcken kunde gå, eller, der iag hade häst, rijda. Rector: Det synes 
sälsampt, at effter I wore så opasslig som I säya, så hade I heller måst blifwa 
qwar och sökia consilia medicorum, än gifwa Eder på siön, tå det begynte 
allaredo blifwa kalla nätter.
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Sundel.: iag tänckte fuller så, at iag måtte blifwa qwar, men effter det war 
så gott föllie, som styrckte mig att reesa, lofwandes at de wille wäl syta mig 
under wägen, och iag elliest hade satt mig i sinnet den dagen at reesa, så 
resolverade iag mig, den at då fortställa, menandes och, at den passion iag så 
hastigt fick, torde gå snart öfwer. F:s hwarföre novitii intet blifwe hemma 
hoos honom till des gudztiensten war ute? Sundel.: Jag tänckte intet annat än 
kyrckiotijden war ute, emädan det gick så långsampt at iag kom hem, och på 
det iag så mycket skyndsammare kunde komma neder i jachten, och få itt 
lägligit rum, bad iag dem snabba sigh.

Sveno Sunderberg [Synnerberg] särskilt afhörd berättade: Då Sundelius kom 
till oss emällan högmässan och afftonsången, och skreff itt bref hoos oss, så 
fölgdes wij åth i kyrckian, hwarest han fick ondt, och bad altså oss föllia och 
rätta sig hem. F:s om de hielpte honom i säng? S:de han bad oss hielpa sig 
i säng, men han lade sig sielff. F:s om de höllo honom under armarne då 
han gick utur kyrckian? S:de ney.

Bonnaeus inkallad berättade som föllier: Sundelki kom till oss emällan 12. 
och 1. och satte sig att skriwa till en stund sedan det war sanuwanringt, då 
bad han oss föllia sig, emädan han hade ingen, som han sedan kunde skicka 
sina saker med. När wij woro i kyrckian, fick han ondt, in mot slutet på 
gudztiensten, ty glaset war nästan uthrunnit, men äntå hade prästen intet be
gynt läsa bönerne. Han bad oss föllia sig, och då han kom hem, kastade han 
sig i säng. F:s om de hielpte honom i säng? S:de, intet hielpte iag honom. 
Det war och straxt der på at wij ginge med hans saker uthför åth. Sundelius 
inkomb och tilspordes, hwij han gick till dem och skref? S:de, det giorde 
iag derföre, at iag frågade dem hwarest den karlen war som iag skref till; 
iag öfwerantwardade och dem brefwet at öfwerställa till ägaren, som war der 
nedre i landet. Detta tilstodo och novitii honom giordt. F:s hwij han intet 
gick till Rectorem då han igen kom, och giorde sin tilbörlige ursächt?

Sundelius: iag tänckte h. Doctaren skulle acquiescerat wid den berättelsse 
som novitii hafwa giordt. Begärte at han far adhibera sine skiäl och wittne, 
att han warit opasslig, och at tijd och rådrum honom der till gifwas måtte; 
förr än iag succumberar, sade han, i en rättfärdig saak, förr skall det kosta 
mig hwad det will. De togo afträde, och der på delibererades af Consistorialibus 
om desse hans påberopade witnen måtte hijt komma at afläggia liflig eed, som 
honom för kostsampt torde falla, eller man måtte acqviescera wid deras skriffte- 
lige attester. Och slötz, att han skaffar sina witnen hijt, att här in loco af
läggia sin edelige berättelsse. Hwilket blef honom, åter inkallad, dlsagt med 
förständigan, at han skaffar sig fordersamligst de witnen der till, som han be- 
qwämligast kan komma åstad med. Bonnaeus och Sveno Andreae förbödes at 
reesa utur staden, förr än saken warder affgiordh. Sundelius tackade, och be
gärte dila//on till yppe watn blir, at de kunna komma hijt med jachten, emädan 
nu sådane elake wägar äro. Honom swarades, att de med det första måtte 
komma hijt, eller han skaffar sig andre wittnen, om han kan, som närmare äro 
wid handen. Han lofwade sig det giöra skola.

II. Rector beswärade sig at Rotenius Finno har warit stadigt här i staden 
sedan jul, men aldrig blifwit hemma träffader af Cursore, emädan han är 2. 
eller 3. dagar i sönder ute och dricker. Hwarföre frågade Rector, om icke 
wachtmäst:n måtte gå omkring, och see till han får fatt honom, och sisterar
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honom Consistorio. Resolutio. Det funno Consistoriales mycket billigt, emä- 
dan han så extravagerar, och tör med sådant wäsende fördiupa sig i gröfre 
excesser, Academien till stoor neesa.

III. Studios. Jacobus Söderkind O-Gothus inkomb emot Olaum Liedman, 
Ol. Moberg, Nicolaum Kyronium, beswärandes sig som föllier: När Liedman 
reeste åth Stockholm för juul, lemnade han någre saker effter sig qwar, som 
han gärna wille hafwa effter sig åth Stockholm, fick så mig sin kammarnyckel, 
och bad mig sända samma saker effter. Då Moberg reste, wille iag giärna sändt 
dem med honom, men efter han klagade sig intet hafwa rum, blifwo sakerne 
qwarståendes. Trettondedag tij den begärte wärdinnan af mig nyckelen, effter 
hon sade sig willia städa der uppe. Jag fick henne så nyckelen, och förwarte 
henne achta sakerne der stodo. När Liedman kommer hem, och seer i sine 
saker, klagar han sig, at itt lijtit skrijn som i kistan stod woro borta, tillijka 
med itt uhr och en guldring, kallade så mig till sig, och frågade, hwem hafft 
nyckelen. Jag s:de ingen hafft honom mehr än jag och wärdinnan. Kyronius 
war fuller här, och tog uth sine tafflor, men det hade i bedt mig om, att 
iag det honom effterlåta måtte. Sade altså Liedman: Jag will dröya till des 
Kyronius kommer hijt, tör hända han har tagit sakerne. När Moberg och 
Kyronius kommo hijt, saknade Kyronius böcker i sitt skåp, och i lijka måtto 
Moberg. Begynner altså Liedman gå hårdare på mig, och säyer, du skall stå 
till sakerne, effter du hafft nycklarne. Kom och Kyronius och sade: det är 
klar saak, att I har tagit dem, lefrera allenast igen dem med goda, så skall 
ingen tala der om mehra. Jag bad dem tienstl. hafwa mig förskont för sådant. 
Han swarade, det är lijka mycket, will du intet restituera dem, så skall tu få 
cita//on i morgon. I medier tijd om afftonen der effter, sade Gerdt Ernest 
och Jonas Petrelius, om de beskylte mig för sådant, och iag wore oskyldig, 
skulle de aldrig slippa mig så slätt. Om morgonen der effter, gaf iag dem an 
hoos Hans Magnificence, och bad, at han måtte låta kalla dem til sig till 
examen, som och skiedde. Men i medier tijd har mons. Moberg gått till D:r 
Hoffwenium, och stämbt mig till honom. Men effter H:s Magnificence war 
sielff hemma, fölgde han mig till Rectorem. Begär altså nu, at om de intet 
kunna öfwertyga mig, de då måtte taga sine ord igen, och wederbörl. plichta 
för det de mig oskyldigt angrijpit.

Ol. Moberg: När iag kom ifrån Stockholm kom Liedman och klagade sig 
at hans saker woro borto. Wärden och wärdinnan grufwade sig och. När Nico
laus yppar sitt skåp märckte han at en hoop böcker woro borto. Jag finner 
äfwen och i mitt skåp böcker borto, såsom denne upteckning der på uthwijsar. 
Jag bad så Nicolaus intet säya för någon, utan hålla det hoos sig, tör hända, 
sade iag, wij få någon spaning der om. Der effter gick iag till h. Lundium, 
som är Nicolai inspector, och frågade honom om råd der uthi; och då iag refe
rerat huru det war, och hwilka som der i gården woro, bad han mig gå till 
ProRectorem, emädan Rector är borta hoos Kongen, och begära at de som äre 
der i gården måtte dijt citeras, och en privat examen med dem anställas, det 
må ingen förundra, at en frågar effter sitt, allenast ingen skylies derföre. Det 
giorde iag, gick till h. Doct. Hoffwenium, och fick swar af honom, at en i 
sönder måtte examineras. Straxt der effter iag kom hem, märckte iag att 
Magnus [Branzelius] Cursor gifwit det an hoos H:s Magnificence, stämman-
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des mig till Rectorem, dijt iag och gick, ehuruwäl iag aldrig talt med denne 
Söderkind. Sade så der, at iag intet skylt honom derföre, utan emädan han 
giäste der uth med, och ingen der i wåningen mehr än han; har och hafft 
Liedmans nyckel om händer, i hwars kammar kistan blifwit så gemakligt up- 
tagen och igenslagen, skrinet der uti uthtagit med uret och ringen, hwilket 
ingen utom gårdz kunnat giöra, emädan den måst hafft tijd att sittia och wärcka 
der med. Fördenskull sade iag, att iag hade honom allenast misstänckt. Sedan 
aldrig förr än iag talar om i Söderkinds och Ernesternes närwaro, huru nätt 
denne tyfwen måst warit, som i sådan tystheet kunnat wärckställa sitt upsåth, 
så taga de strax en action emot mig, och applicera det till sig. War och wärden 
med wärdinnan wijd trättondedagz tijden borta 3 dagar å slag, då detta skiedde. 
Nu wittna och alla, att porten altijd har blifwit i tijd stängd om afftorne, och 
der är låss för porten, och ingen kan komma in effter den tijden. Har och 
ingen gått till dem mehr än Petri [Albogii] Cursoris son Petrus*, hwilken om 
nätterne ibland legat hoos dem.

Söderkind tilspordes, om Cursors son warit hoos honom? Han s:de ney. 
Bekände doch sedan, at han warit hoos Ernesterne, men intet hoos sig, ey 
eller honom legat der i gården. Söderkind nekade sig känna honom. Moberg: 
I ha warit til måltijdz hemma hoos hans mohr. Söderkind: Det skiedde för 
iag wart budin dijt af en hustro, hwars söner iag lärer speela på instrument. 
Söderkind befaltes säya sanningen, om Cursors son warit der? Han s:de altså, 
at han intet kunde neka det Cursors son warit offta der, men mäst om middagz- 
tijderne. Moberg: Cursors son har och i desse dagar skurit silfknappar utur en 
råck på comoedien för studioso Årström, hwilka han sedan gått på källaren 
och budit uth. Talar iag och något om Cursors son, och at han tilförende blifwit 
befunnen med tyfstycke, så taga de andre honom genast i förswar, och säya, 
en hora, när hon stådt sitt straff, så är hon lijka ärlig sedan som förr, och ingen 
får förkasta det henne sedan. Cursors son är och nu antagen till student, och 
har bättrat sigh.

Gert Emest inkallad tilspordes, om han umgås med Cursöris son Petro? 
S:de ja, och at han någre gånger warit der, at lära dem rijta. F:s om han warit 
der om nätterne? S:de ney. Moberg: Det skall wärdinnans pijga wetta säya, 
at han warit der om nätterne, ty hon sade det för mig.

Joh. Ernest inkallad, frågades om han sedt Cursoris son med dyrck? S:de 
ney. F:s om han legat der om nätterne? S:de ney, men det kan iag intet neka, 
at han gått till oss någre gånger.

De befaltes taga afträde, hwar på Consistoriales funno denne saken wara 
nu så beskaffat, i synnerheet sedan de den uplysningen inhämptat, at Cursoris 
son, som offta tilförende med grofwa tyfstycken blifwit beträdder, warit hoos 
dem, att Moberg uppå goda skiäl har hållit Söderkind misstänkt och at Moberg 
befogat är winna, det de lagl. sig för slijk misstancke purgera måge. Slötz 
och, at wachtmästaren föllier Moberg till Cursoris son, och ransaker uppe i 
hans kammar, om några sådane saker eller böcker hoos honom finnes, som de 
klaga wara för sig bortstulne, och at Cursoris son straxt sätties in i proban, 
effter han des utan har belastat sig med den grofwa fauten at hafwa stulit

Petrus Hedberg.
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sölfknapporne utur råcken för Årström, som och måtte här om förhöras, höran
des Consist:m låta wara sig angelägit, effter förre resolutioner at inquirera om 
hans förehållande, och sådane hans missgärningar wederbörl. afstraffa.

Consistorium majus samma dag
effter middagen in pra?sentia Rectoris h. Arrhenii, D. Benzelii, h. Gartmans, 

h. Lundii, D. Hoffwenii, h. Norcopensis, h. Spoles, M. Columbi, M. Steuchii, 
h. Wulffs, M. Micrandri, h. Bilbergs, Qvaest. h. Arrhenii, och Secret. A. G.

I. Förmälte Rector principal orsaken, hwarföre han denne gången samman
kallat Consistorium, wara Samuel Arfwidsons dråpsak, som effter citationen i 
dag bör företagas. Gaf och dlkänna sal. Tolboums fader sedermera igenom 
döden afgångit, och des effterlåtne enckia fördenskull sig med skriffteligit swar 
af d. 9. hujus infunnit, som uplästes, warandes af det innehåld, at ehuruwäl 
hennes plicht woro effter lag med laga fullmächtig till föresatte termin sig in
ställa, doch emädan Gud har behagat hennes sal. man d. 7. hujus igenom den 
timmelige döden hädankalla, och henne sålunda en stoor sorg oförmodel. på
kommit, jämpte andre beswär, kan hon icke någon fullmächtig afskicka, mindre 
sielf för ålderdombs swagheet skull upreesa, fördenskull begärandes Consistim 
wille effter den Kongl. HoffRättens mandatorial och nådige ordres actionen 
effter des rätta befundne qvalitet och bästa samweet tilfredz ställa, så at dråpa
ren Samuel Arfwidson måtte gifwa lijff för lijff, och hans blod igen uthgutit 
warda, på det hon ey förorsakas måtte i all som största underdånigheet sökia 
H:s Kongl. Maij:t på sina knä, at dråparen må fa sitt tilbörlige och wälförtiente 
straff.

När brefwet upläst war, slöts, att en redelig karl, som Samuel Arfwidson intet 
förbunden är, måtte constitueras, att på änckians wägnar agera, och blifwo 
der till förslagwijs nämbde någre capable studiosi juris, hwilka Rector låter till 
sig kalla och af dem en uthwällia, den bästa honom synes. Samuel Arfwidson 
inkallad notificerades om Consistorii godtfinnande i detta måhl, och at saken 
altså denne dagen ey wijdare företagas kan. Samuel Arfwidson tackade, och 
begärte at saken forderligst måtte blifwa afgiord, emädan det ena hans wittne 
har fatt skrifwelsse ifrån sin patron, att der han i tilkommande weka icke 
kommer hem, nödgas han qvittera honom, och wedertaga en annan i des ställe, 
hwilket honom till stoor afsaknad lända lärer. Honom lofwades, at så snart som 
sig möyeligst giöra låter, skall saken blifwa afhielpter.

II. Uplästes Konglie Cammarens bref af d. 3. Februarii 1682, der uti giöres 
påminnelsse att emädan Acad:s rächningar pro A:s 1680, och 1681 ännu intet 
blifwit inlefwererade, Consist:m fördenskull om samma rächningars förfärdi
gande, den förordning giöra wille, att de utan ringaste drögzmål måge in
komma. H. Qvaestor berättade, att 1680 åhrs book skulle hafwa blifwit färdig, 
der icke han hafft så mycket giöra med 1679 åhrs book för anticipationen 
skull, som skiedde med medlen; doch skulle hon nu snart wara färdig. Men 
1681 åhrs book kan intet blifwa färdig förr än till jul. "Resolutio. Swar afgår 
till Kongl. Cammaren at 1680 åhrs book skall forderligst blifwa öfwersänd, 
men 1681 åhrs book, kan intet blifwa färdig förr än wijd slutet aff inne- 
warande åhr, effter Kongl. constitutiones och förordningar det innehålla, att 
fölliande åhrs stat, skall af föregående åhrs inkompst belönas.



1682:22 februari 45

III. Uplästes häradzhöfdingens h. Johan Barclays bref af d. 17. Februarii, 
der uti han gifwer tilkänna, sig hafwa Consistorii fullmacht wäl handfangit, 
och behörigen insinuerar, begärandes at recommendationen till H:s Höggrefl. 
Excelhce h. Rijcksdrottzen till denne twists befordran och laga uthslag måtte 
utan drögzmål till honom öfwersändas, at han den finge öfwerlefwerera mädan 
saken ännu i friskt minne är hoos h. Rijckzdrottzens Excelhce, hwilken han i 
ödmiukheet des beskaffenheet föredragit hafwer. Resro. Recommendation till 
h. Rijckzdrottzen itereras, och h. Barclay innelycht öfwersändas. Skall och h:r 
Axehielm ansökias at extradera protocollet uti denne saak.

IV. Res:s och, at hoos h. Rijckzdrottzen ännu en gång recommenderas åker- 
wäsendet, emädan den tij den nu tilstundar, på hwilken den saken i Kongl. 
HoffRätten företagas skall.

V. Aflade h. Schytz juramentum Bibliothecarii. Hwar på han begärte, att 
Bibliotheket måtte honom skyndtsambligst till inventeras, öfwerlades altså 
hwilka der öfwer wara skole, och resolverades, att på Consistorii wägnar twenne 
Professores faculteterne igenom hwar sin dag samme inventering förrätta, blif- 
wandes begynnelssen af D:r Benzelio och h:r Gartman.

VI. Insinuerades H:s Kongl- Maij:tz bref för Prof. extraord. M. Ol. Nezelio, 
dat. Kongsöhr d. 30. Aug. 1681. lydandes, at han jempte sitt professorat, 
skall wara pastor i Hagby och Ramstad församblingh, som M. Petrus Holm 
under praebende hafft, men förmedelst des anträde och promo//on till 4. theo
logi ställe, och tillijka till pastoratet i Börie, nu afstår och quitterar.

VII. Giorde åter Rector påminnelsse, att wederbörande som hafwa någre 
böcker eller skriffter utur Antiquitets Collegio, måtte dem forderligst inlef- 
werera.

VIII. Uplästes h:r Rijckzdrottzens Excelkces nu med posten ankombne bref 
af d. 14. Februarii angående Professoris extraordinarii Nezelii innehafde ad- 
juncturer, at emädan bem:te Nezelius numera blifwit pastor i Ramstadh, han 
fördenskull måtte finna skäligt att blifwa wid sitt pastoris ämbete, och lembna 
Mag:ro Aurivillio, som en lång tijd tient utan lön, adjuncturam theolog. och 
extraord:o Prof. Norrman philosophicam i ställe för itt praebende hemman, 
som han effter Kongl. Maij:tz bref borde niuta, emädan intet för tijden finnas. 
Skattade och Hans Höggrefl. Excellence billigt, att till des ytterligare nödige 
subsistence 100. dr af de 300. honom tillädes som sal. h. Verelius åthnöt för 
Prof. antiquitatum, och der emot Norrman förträdde som extraordinarius 
samme profession, wore något wijdare der hoos at påminna, förnimmer H:s 
HG Ex:ce det gärna.

H:r Qvaestor sade, inga medel wara till denne Prof:s belöning, ty ordinarie 
staten hinder intet en gång till att belönas, mindre at der af något kan öfwer- 
blifwa till extraordinarie statens aflöning.

Res. Emädan Rijckzdrottzens Excelhce sielff sig uthlåtit, att der något wij
dare här hoos woro att påminna, förnumme H:s Höggrefl. Excelhce det gärna, 
fördenskull afgår bref och notiflcation till H:s Höggrefl. Excelhce om H:s 
Kongl. Maij:tz nådige förordning med Nezelio, kunnandes copie af Högst- 
bem:te H:s Kongl. Maij:tz honom gifne fullmacht medföllia.

IX. Inlefrerade Prof. Rudbeck en förteckning på någre penningar som han 
gifwit wachten, bestigandes till 60. dr koppar: t sade» at emädan han påtagit
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sig det beswäret, at hafwa upsicht på wachten, och de böter som dem weder- 
bort icke alle exeqverade blifwit, fördenskull effter han lofwat wachten, att de 
skulle f l sina böter uth, har han af sitt egit gifwit dem, williandes nu icke längre 
hafwa der med att beställa. Consistorium hade wäl alle af wachten angifne ex
cesser och otijdigt drickande effter placatet afdömbt, ehuruwäl alle böterne icke 
exeqverade blifwit, men stadz magistraten har hwarcken dömbt eller exeqve- 
rat, ehuru de och der om påminte blifwit.

Prof. Lundius: Om några böter under mit rectorat ey blifwit exequerade, 
det råder iag intet före, ty iag gaf wachtmästaren i befalning, att strax an
tingen uthtaga böterne, eller derföre nöyachtig pant, eller och der de det ey 
praestera kunde, då sättia dem in i arrestkammaren, eller sielf swara derföre. 
Sedan, då iag frågat wachtmästaren, om han exeqverat böterne, har han swarat, 
sig lefrerat altsammans i penningar och nöyachtige panter tili Secreteraren. 
Wachtmästaren inkallad tilspordes aff h. Lundio, om icke sålunda skedt? Wacht
mästaren s:de jo, och at somblige fixerat honom, i det de bedt honom komma 
den och den tijman igen, så skulle han få penningar; men då han till den 
föresagde tijden kommit, hade de rest bort. Honom sades, at han ingen skal 
släppa förr än han lefrerar böterne, eller nöyachtig pant, den som intet det 
har, måste gå i proban.

X. Proponerade Rector Canutum Ausium begära något af de arresterade 
penningarne på sin sal. faders åker. "Resolutio. Det är förr resolverat at här 
med anstånd skie måtte till des saken blir afgiord, hwar ifrån Consistorium 
nu intet kan gå. Slötz och, at samma saak företagas och med laglig domb 
fordersamligst afhielpas. Hwilket Prof. h. Ol. Rudbeck flijtigt begärte att skie 
måtte, emädan han will wara framdeles för alt answar exempt, om någon skada 
tagas med sådant drögzmål, rächningarne har han länge sedan förfärdigat.

XI. Förmälte Rector att en stud. Joh. Tyblad Sudermannus, som under Prof. 
Lundii rectorat, fatt testimonium, och reest till Åbo, i upsåt, att blifwa med 
något stipendio accommoderad, sedermera igenkommit, sedan bem:te stadh af 
eldzwåda fördärfwat blifwit, begärandes nu åter f l komma hijt till Academien 
igen at idka sine studier. Res:o. Det effterlåtes honom, börandes han åter in- 
skrifwas in album studiosorum, men slippa gifwa något derföre.

XII. Uplästes nationis Ost-gothicae civium supplique, der i de begära få nu 
warande Rectorem h. Claudium Arrhenium till sin inspectorem, emädan deras 
förre inspector sal. Verelius igenom döden afgångit. Resolutio. Consistorium 
önskade Rectori der till lycka. Hwar wijd begärte Rector blifwa afbördat med 
de twenne inspectioner som han dlförende hafft öfwer Roslagios och Gothlan- 
dos. Och slöts altså att Prof. Wulff antager Gothlandos och Prof. Skyttz Rosla
gios under sin inspection.

XIII. Proponerades Fiellman begära någon hielp aff Consistorio till att be
tala den hästen som han kört neder, och han nu skaffat sig pastoris i Estuna, 
så och twenne andre bönders attest på, att det intet i öfwerdådigheet eller 
dryckenskap, utan igenom olycka skedt. Någre af Consistorialibus berättade om 
honom att han är flijtig och af godt ingenio; wart altså resolverat, att h. Pro
fessores, gifwa honom af sitt egit något, emädan af cassa studiosorum han ey 
kan blifwa hulpen för exempel skull, ty den endast är uprättat för fattige och 
tillijka siuke och wackre studenter.
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XIV. Förkunnade Rector, at rätt som han skulle gå upp i Consistorium, sal. 
Scheffers son kommit och begärt, att Curio måtte tilhållas att afläggia eedh, 
huru många exemplar af sal. Verelii scripto tryckte, och sedan uthspridde 
blifwit, sampt en noga ransakning institueras. Consistorium förklarade sig hafwa 
giordt det, som här uti möyeligt warit; Kongl. Maij:tz bref ey påläggia Con
sistorio, at draga bekymber om huru alle exemplaren, som förr distraherade 
blifwit, måge tilbaka skaffas. Kunde någon tee fram exemplar som sedan uth- 
komwit och wijsa hwem det uthspridt, så skulle Consistorium der läggia han
den wid, att förfara der med effter Kongl. förordningh.

H:r Lundius: Wij måtte see wäl effter, af hwad innehåld H:s Kongl. Maij:tz 
breff är, som wij för wårt reglemente hålla böra, och det i alla puncter full- 
giöra.

XV. Beswärade sig Prof. Columbus öfwer den disputa//on som Carlholm 
Wermel. conscriberat de asylis, och i desse dagar publicerat blifwit, begärandes, 
at emädan han rörer hans ämbete, ty i praefarionen införes desse orden: quo
modo enim qvseso adduci potest ingenium erectum, ut in vilissimis naeniis 
aetatem conterat? Inter ea locum sibi vendicat historia fabularis absurdior 
saepenumero etc. hwilket är alt för hårdt och orätmäteligen skrifwit, jämwäl 
af en så ung person, otijdigt och arroganter giordt, der lijkwäl historia fabu
laris af alle lärde hållitz för en berömmelig ting, och innehåller den gambleste 
Philosophien och historier, Consistorium fördenskull wille, effter som honom 
in jungerat woro effter constitutiones läsa och docera sådane saker, maintinera 
både hans ämbete, så wäl som honom wid behörig heder och aestim.

H. Bilberg, ejus disputa/zonis praeses swarade, at det ju ingen kunde neka 
i historia fabulari wara mycket otienligit, och för det öfrige har ey heller 
Carlholm sökt med desse sina ordh betaga historiae fabulari sin heeder, utan 
honom så wäl som sig den samma stort aestim deferera, det de och publice 
skola giöra.

H. Columbus: Orden äre så klare, at de icke kunna utan offendera alla 
som dem läsa. Jag beder Consistorium wille taga här uti. Effter någon discours 
här om emällan M. Columbum, och h. Bilberg, slötz, at Carlholms disputa- 
tion upskiutes till des han här in loco förklarar sig öfwer sina ord. Skulle 
och M. Columbus icke äntå wara ther med förnögd, så måtte man wijdare 
tillsee huru sådant afböyas, antingen at bladet uthrifwes eller ellies ändras. 
H. Wolff klagade, at då han censurerade disputa/;on, praefatio nen icke warit 
der hoos, ey heller sedan blifwit till censur insinuerat.

XVI. Prof. Bilberg förmälte sig fått bref ifrån Hadelins fader [Tyres Gun- 
narsson], der ud han högeligen sig beklagar öfwer sin son, at han blifwit med 
så stora böter belagder af Consistorio, williandes han exhaeredera honom, och 
nu straxt hafwa honom hem, han hade heller sedt, at han blifwit som andre 
relegerat, än till sådane böter fält, emädan det lärer gå löst på fadrens och icke 
sonens pung. Consistorium swarade, at hans son blifwit mycket skonsammare 
i detta mål handterat, än enormitas facti ellies medgifwit; wille och fadren intet 
af god willia emot sonen betala för honom, så får han plichta med kroppen.

XVII. Berättade Rector sig dllijka med h:r Spole uppå Consistorii resolu
tion reest åstad att affläggia uppå Academiens wägnar en underdånig tacksäy- 
else hoos H:s Kongl. Maij:t för des nådige frijkallelse för reducdonen. Men
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då de kommit in mot Enkiöping, wägarne blifwit så beswärlige, och en så för
färlig blåst, at wädret slagit omkull slädan mitt på ijsen, fast der på warit 3. 
personer, förutan det, att det warit mycket watn på siöarne, att de intet tort 
wåga sig öfwer dem, så at de fördenskull blifwit nödgade at wända om igen, 
emädan de der jempte inga hästar kunde få, och dhe hästar, som Rector hade 
tröttnade.

XVIII. H. Qvaestor anmäl te en gammal änckia som åbor Acad:s hemman 
Sunnanå i Frössunda sochn, wara döö och hennes måg ryttaren, som då gum
man lefde brukade hemmanet för henne begära få städzla det. Sades hafwa 
wäl brukat, och fördt i åhr dijt 14. lass foder, emädan han för andre 3. hem
man håller rustning, men får intet bebo dem, emädan de äre skattehemman.

Resolutio. Han får städzle hemmanet och brukat emot wanlige uthlagor på 
en tijd till prof.

XIX. ResoI:s at constitutiones academicae skola reenskrifwas, och den som 
skrifwer, får 8. öre koppar:t för arcket.

Consistorium majus d. 25. Vebtuarii
prssentibus Rectore h. Arrhenio, h. Schytz, h. Gartman, h. Ol. Rudbeck, 

h. Norcopense, M. Columbo, h. Wolff, M. Micrandro, h. Peringer och Secret. 
A. Goedingh.

I. Proponerade Rector nobilem Adolphum Veidenheim Livonum begära 
testimonium från Acad:n, sades warit här mycket flijtig i studierne, och i lef- 
werne dygdig. Resolutio. Honom bewilliades ett honorabelt testimonium.

II. Studios. Johannes Rosing Suderm. inkallad tilspordes, om icke han wille 
taga på sig och å sal. Tolboums moders wägnar agera emot Samuel Arfwidson, 
som han hemma hoos Rectorem i går lofwat, men nu in för Consistorio 
ytterligare will utlåta sig till, på det han sedan med Consistorii fullmacht kan 
försees, och actionen competenter företagas. Hwad omak han derföre hafwan- 
des warder, skall wäl blifwa förskylt. Rosing swarade, at för den wyrdnat skull, 
som han bär till V. Consist:m giorde han det giärna; men om han det samme 
sig unbedia fingo, skulle han hellre see och önska, förklarandes sig doch seder
mera at willia å be:te Tolboums moders wägnar agera, allenast han kunde fä 
fullmacht af V. Consistorio. Hwilken honom tilsades.

III. Gustaf Carlholm inkallad befaltes förklara sig öfwer de ord som han i 
praefationen af sin disputa//on om historia fabulari infördt, emädan Prof. 
Columbus finner sig och sin profession warda rörder der medh.

Carlholm: iag är olyckelig, at iag så blifwit angifwen, doch will iag i ödmiuk- 
heet wijsa min oskyldigheet, och det iag ingen menniskia der med tänckt 
wara förnär. Att iagh nämpnar historiam fabularem, är der aff 1. at historia 
dividitur in veram et falsam; falsa er/ fabularis illa, quae iterum est vel sana 
vel vana; sana är den som mythologice expliceras och är mycket nyttig. Men 
vana är den, som fuller månge budit till att mythologice uthtyda, men det har 
intet låtit giöra sig, emädan der uti äre befundne så grofwe och uppenbare 
fcediteter, hwilken iag här endast förstår. 2. Har iag tagit desse ord icke af 
mig sielf utan andre, såsom (1) Fabro Sorano sub voce fabula, (2.) Fristonio 
in disputa//one peculiari de fabula, et fabulari sermone, (3) Macrobio in Som
nium Scipionis. L. 1. c. 2, (4) Voverio in tractatu de Polymathia, cap. 19. 
hwarest desse orden finnes heelt och håldne.
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Prof. Columbus bad han wille förklara sig om han ey meente här under 
poétas. Carlholm: Jag war i går hoos h. Professoren, och med swordom con- 
testerade mig aldrig tänckt på poéterne, eller deras fabler, utan sådane grseco- 
rum historier, som af desse auctoribus förmälte äre. F:s, hwij han tå icke 
giordt någon åthskillnat, utan så absolute nämbt historiam fabularem? Det 
borde intet heela historiam fabularem lijda för det någre graeculi inepderat? 
Carlholm: Om iag hade tänckt eller wettat, att någon der med skulle blifwit 
förtörnat, så skulle iag aldrig hafwa satt dijt det ordet, men emädan iag för
stod intet annat der med än graecorum historier, som äre upfylte med obscoenis 
rebus, dem och alla fasddiera, så kunde iag intet troo, att någon der af skulle 
förargas. Honom förehöltz att der han welat bruka desse orden, så hade han 
bordt citera locum, hwadan han dem tagit, jämwäl låtit Decano censera praefa
tionem Prof. Columbus begärte wijdare Consistorium wille wara sorgfälligt om 
behörigt rättande här utinnan, emädan heela historia fabularis, lijkwäl af så 
månge förnänuwe och auctenuce lärde män, har alla djder hållitz för en ädel, 
och med allehanda erudition upfyld wetskap, hwar om man kunde läsa hoos 
Svetonium, Vossium, et alios.

De toge afträde, och Rector begärte Dnn. Consistoriales wille säya sine 
meningar här om, och skrijda till voterande.

H:r Peringer: Om han declarerar sig publice, som här i Consistorio, så tycker 
mig han må fa disputera.

M. Micrander: Jag tycker mig intet kunna tilläggia Carlholm det han af upsåt 
skolat illa farit uth på den profession, men tycker lijkwäl, att han så owar- 
sampt umgått der med, att der h:r Columbus intet wore nögd med en publique 
declara//on i cathedren, så borde han så wäl derföre, som at titulen ombytt 
blifwit, och utan facultetens censur, ändra praefationem

H:r Wolff. Jag tycker fuller Carlholm skrifwit något praecipitant, men som 
han här declarerat sig, at aldrig hafwa meent historiam poeticam och sanam 
hist., altså wore bäst han ändrade praefatio nen, och fingo der med slippa fram 
till onsdagen att disputera.

M. Steuchius: Hwad angår at det skiutes till M. Columbi omdöme, så är det 
utan all twifwel, at han will praefationen skall ändras. Det är sant, att iag libere- 
rar honom ifrån sådan mening, ty iag har altijd hållit honom före en modesto 
juvene, men som det lärer offendera den som först läser det, så tycker mig, 
at praefationen bör ändras. Den titulen som han låtit omtryckia, måtte han 
intet låta komma uth, emädan den intet är censerad, och ellies för förargelsse 
skull ogillas.

H. Norcopensis: Carlholms wälbekante flijt, och här på stunden giorde decla- 
ra//on, sätter mig nogsampt i den tancken, at han intet här meent h. Prof. 
Columbi, eller hans professions förklening. Men effter som orden lijkwist 
hafwa förargat honom, och flere andre, och iag der hoos befinner, at man med
2. små ord kan heela denne meningen ändra, tycker mig bäst wara, at så skier. 
Om han sådan titul låtit tryckia som säyes, så rejicieras den.

H. Rudbeck: 1. Jag håller Carlholm intet hafwa giordt det medh willia. 2. 
Att han med någre ord ändrar praefationen effter Decani censur. 3. Disputerar 
nu effter det blir ellies för stort hinder för honom; men 4. om sådan titul 
är uthkommen, så tages borr eller ändras.

H:r Gartman: Den förklaring som m:r Carlholm här giordt, är nogsampt
4 -7 3 4 2 2 8  SaäanJtr
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fattad, at hans intention intet warit Prof. Columbum eller hans profession i 
någon måtto förklena; ty kan iag ey skäligt pröfwa, att han i sitt upsåt längre 
uppehälles, utan admitteras nästkommande onsdag at disputera. Doch h. Prof. 
Columbo till större satisfaction, bijfaller iag h. Norcop. och h. Rudb. mening, 
att ett ord eller 2. der uti tilsättes, som ändrar den meningen som förargelig 
tyckes wara.

H. Schytz: Ehwad för mening Carlholm har under de orden, genom hwilka 
Prof. Columbus menar sin profession wara angripen uti, så har han fuller 
giordt mycket wäl, om han något achtsammare fördt sin panna, och citerat 
de böcker hwilke han tagit af, hwilket effter det intet är skedt, tycker iag 
Prof. Columbus med god t fog talar der på, och effter der till kommer, at 
praefatione» intet har warit under censur, tycker mig, så wäl till att giöra Prof. 
Columbo nöye, och at constitutiones måge blifwa oviolerade, praefatione» tages 
bort, emädan de in genere förmäla, att intet bör tryckas, utan hwad som af 
hwars och ens facultets Decano är censerat. Effter och Decanus facult. theolog. 
icke är hemma, hwilken här borde tillsee om theologia blir något rörd, för
denskull begär iag, att disputa//on må upskiutas, till des faculteten der om kan 
ihop komma.

Rector: M:r Carlholms i månge åhr här förde stilla och modeste lefwerne och 
berömlige flijt i studierne, betager mig aldeles den tancken, att han i sin praefa- 
tion något welat röra eller förklena profess. poéseos, doch effter h. Prof. 
Columbus har tyckt någre ord der i sådant gifwa wijd handen, är bäst att 
den ändras effter det sätt, som då warande Decanus och Prof. Norcopensis 
hafwa godt funnit och honom sedan effter låtas disputa//on näst kommande 
onsdag at hålla. Om han skall hafwa skrifwit den titulen, som här blifwit 
omtalt, blir den aldeles förbuden at wijdare distribueras.

När nu sententzen skulle conciperas begärte Dn. Skytz, att disputa//on måtte 
upskiutas till des facultas theologica finge conferera här om.

H:r Norcopensis: Har icke iag sagt det förr, att man icke borde sittia i 
Consistorio, utan icke theologi woro tilstädes, see nu här, hwad det blir af 
igen. Wij hafwa nu alla sagt wåra vota, och bör effter constitutiones domen 
effter deras pluralitet fattas, men nu för det theologi intet äro här, derföre 
skall Consistorium intet kunna döma något, eller menar h. Skytz att wij sittia 
här som barn? Det är alt för förmätit, att willia sättia sig emot heela Con
sistorium. I hafwa sagt Eder mening, den står i protocollet, det löper intet 
mehr på Eder än itt votum.

Rector: På detta sättet så lärer hwarcken Consistorium eller Rector behöf- 
was; votorum pluralitas måste giälla, eller will iag gå här ifrån. H:r Skytz: 
Jag har detta begärt på det constitutiones icke måge blifwa violerade; hwilka 
förmäla, at Bibliothecarius skall wara tillijka inspector typographiae, och at 
intet bör tryckas utan med föregången censur af hwars och ens facultets De
cano. H. Norcopensis: Det är ingen ährlig karl som biuder till att violera con
stitutiones i någon måtto; och I mågen h. collega intet stort tala om dem, wij 
wetta fuller hwad som passerat är: Carlholms disputa/fon är af Decano facult. 
philosophicae censerad, emädan han intet är theologisk. För det öfrige må Con
sistorium wara Consistorium, och hafwa sin behörige respect. Jag går min wäg 
på detta sättet. H. Norcopensis gick uth, och domen blef sålunda formerader.
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Sententia. Consistorium har å bägge sijdor drifne skiäl noga och wäl öfwer- 
lagt, finnandes rätt och skiäligt, att ehuruwäl Dn. Carlholm den tijden han här 
wijd Acad:n warit så modest och flijtigt sig förehållit, att han intet kan miss- 
tänckas uppå den förklaring han här i Consistorio giordt, att hafwa med sin 
praefation något welat röra eller förklena profess. poéseos, icke deste mindre 
effter Professor Columbus finner sig der med toucherad, och desse orden äre 
så satte, att de icke annars kunna än primo intuitu offendera en, Carlholm 
fördenskull sin praefation sålunda ändrar, nbl:n: Inter ea locum sibi vendica»t 
in historia fabulari absurdiore saepenumero mendaciisqr? crassioribus scaten
tia; blifwandes altså honom effter låtit nästkommande onsdag disputa//on att 
hålla. Men om han en sådan titul hafwer skrifwit, som säyes wara här i marck- 
naden distribuerad, blifwer den aldeles förbuden, emädan den samme af weder- 
börande, icke blifwit censerad, och ellies är oanständig. När domen upläst 
och pronuncierat war, frågades Carlholm om han icke sådan titul på disputa- 
ttonen låtit omtryckia? Der på han swarade jo, och at han det giordt icke der- 
före, att willia giöra sig karl der med, utan effter bookföraren begärt en sådan 
titul, på det han desto snarare och lättare skulle blij af med exemplaren, hade 
och flere andre det giordt, som han här om i förtroende förfrågat sig hoos; 
sade intet flere blifwit tryckte om 30. exemplar, och der af icke itt utkommit; 
honom förbödz wijdare at låta någon sådan titul uthkomma. Hwilket han och 
lofwade sig effterkomma skola.

Consistorium majus d. 1. Martii
närwarande Rectore h. Arrhenio, D. Benzelio, M. P. Holm, [h. Schütz], 

h. Gartman, h. Lundio, h. Rudbeck, D. Hoffwenio, h. Norcopense, h. Spole, 
M. Steuchio, h. Bilberg, h. Peringero, h. Qvaestore, och Secretario.

I. Gaf Rector klageligen tilkänna en stud. Wermel. Joh. Bergium förleden 
lögerdagz öfwerdådeligen stuckit en bonde, och der på straxt gifwit sig på 
flychten, bonden lefwa ännu, och gifwa någon förhoppning om restitution. 
Wachten hafwa och straxt fatt stränge ordres och befallning at leeta, så i sal. 
Aurivillii änckios gård der han giäster, som flere städes i staden, der de kunnat 
få spaning honom hafwa warit, item begära assistence af stadzwachten, och 
deela sig och på hwar sin ort här och der i staden och wid tullporterne achta 
effter honom. Berättade och Rector, at samma student öfwerfallit åthskillige 
samme dag, så hederlige kiöpmän ifrån Stockholm, som andre personer, aff 
hwilka en deel warit hoos Rectorem och klagat sig der öfwer.

Wachtmästaren Pär Pärsson inkom, berättade som föllier: Då iag skulle gå 
till H:s Magnifice kl. 1. i lögerdagz, mötte mig Cursor Fabricius, och sade, 
att en student kommit i skade för en bonde, dem han stungit, och att Rector 
befalt iag skulle gå med heela wachten, och sökia effter honom. Men effter 
wachten intet war tillhopa, tog iag Fabricius med mig, och Larss Jönsson 
wachtdrängen, som och bondedrängen som det angifwit hoos Rectorem, och 
gick upp till Aurivillii änckia, der stod iag wid porten och drängen wid gatan, 
mädan som iag sände Lars Jönsson effter wachten, at der med kringsättia går
den, men han kom igen, och sade sig intet finna någon af wachten hemma, 
iag bad honom gå och begära assistence af stadzwachten, men de swarade, 
sig ey willia gå medh. Stälte altså wachtdrängen och bondedrängen utan före;
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Fabricius, jag och den andre bondedrängen gingo in och letade i alla rum i 
gården, jämwäl och på kölnan, sedan gick iag upp tili Rectorem, och gaf til- 
känna hwad wij giort, och at Bergius intet funnitz i sal. Aurivillii änckios gård. 
Rector befalte mig gå uthföråth till borgmäst:n och begära assistence af stadz- 
wachten, gick så till borgmästaren, och fick stadzwachten med oss, gåendes 
der på i Wollimhaus änckios gårdh, och letandes effter honom i hwart rum. 
Thegnerne som giäste i samme gård berättade, at Bergius gått uthföråth lille 
gränden genom bakporten, och då har några studenter stått der och sagt. 
Dra för tusend &c., du har intet så wäl giordt, der på har han gått uthför 
åth h. Prof. Gartman, och igenom Swartbäckz tullporten, och wijdare åth 
Waxala porten, och en fölgt honom, som hafft en blå mössa på sig. I Erich 
Hanssons gårdh leetade wij och. Sedan ginge wij till Prof. Gartman; wij bodo 
professorskan att wij der skulle få leeta. Hon s:de ja, men Profess:n icke 
wara hemma. Hon sände till Professoren och drängen kom igen, och hade de 
tijonder [0: tidender], att de skulle fa leeta i alla rum; frågades om han så 
giordt? S:de, iag letade på höskullen och i Carlheims kammar. Frågades hwij 
han intet leetade flere städes? S:de, jungfrun sade, att de intet hade nycklarne 
och kunde så intet slippa in. F:s hwij han intet begärte nycklarne? S:de intet. 
Sade at Carlheim sagt, iag weet en Professors gård må wara frij för sådant. 
H. Bilberg: Då sade iag ney, de må leeta hwar de willia. Rector och Con
sistorium klagade öfwer wachtmästaren mycket, at han är så blödiger i sådane 
ärender, och intet effter kommer sine undfangne ordres, warandes fördenskull 
till den tiensten rätt otienlig och oduglig. Frågades hwij han icke war uppe i 
den andre bygningen på gården der Prof. Bilberg boor uti? Swarade, Profess:n 
sade, I må wäl leeta, men han är intet der, derföre tyckte iag, det war onö
digt. Honom förehöltz huru han war senast ute då E[h]renskiöld skulle effter 
slås, och hwad förmaning han då fick, at effterkomma ordres och leeta i hwart 
rum, så frampt han icke wille giöra sig förlustig tiensten.

Wachtdrängen Pär Mattsson inkallad berättade som föllier: Jag råkade giäst- 
gifwaren i Dragby* och Ramstad sochn, som hade skiutzat någre studenters 
saker hijt i staden, han refererade för mig, huru twenne studenter, som bägge 
hafft peruqver, och den ena warit mindre än den andre, kommit i gård hoos 
sig, rätt som drängen, som förde studenternes saker, skulle köra sin wäg; 
då hafwa bem:te studenter warit sorgfåldige huru hästarne skulle komma til- 
baka i staden igen, hafwandes bedt drängen fölia med sig. Han giorde så, 
och då han kommit fram hijt i staden, och skulle köra i Dambgården hoos 
Jahan Olofsson med sakerne, hafwa 2. studenter kommit och känt igen häs- 
tame, och bedt drängen med dem föllia sig, gåendes Ausii gård förbij, och 
sedan igenom Prof. Gartmans gård i den porten som åth gatan är; drängen 
hafwa de wijst åth stallgårdzporten, och de sedan kommit och tagit aff honom 
hästarne i stallgården, gifwandes honom itt 12. öre stycke för hans omak; 
en häst warit brun och en röd med ståndmahn. Hade och en student sedan 
om middagstijden på dagen kommit till giästgifware gården i Ramstad, och frå
gat, om någre studenter warit der, och om de reest fort, och då giästgifwaren 
swarat ja, honom straxt reest tilbaka, hafwandes hafft en häst ifrån Rickom- 
bärga, af en bonde der sammastädes Erich Johanson benämbd.
# Felskrivning för Bragby.
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H:r Gartman frågades, om han wiste här af, att hästarne kommit sålunda i 
hans gård? S:de ney, jag har aldrig wettat här af förr än nu, tror icke eller 
at drängen warit så dristig och låtit fa uth någon häst mig owitterligen.

H. Gartmans drängar effter sände upkommo, blifwandes först den ena 
nembl. Anders Jahansson inkallad, särskilt att afhöras, hwilken inkommen til- 
spordes, om han war hem/» a, då Professorens hästar kommo tilbaka från 
Dragby [Bragby]? S:de ney, och at han intet wiste der utaf. F:s om han war 
intet den dagen hemma? S:de jo. F:s om han war effter högmässan hemma? 
S:de jo. F:s om han intet wiste att Profess:s hästar woro ute? S:de, de woro ful
ler ute, ty de äro offta ute, men intet wiste iag der af, sedan sade han at Prof. 
Gartmans hästar intet woro ute, mehr än bara då de wattnades, utan Prof. 
Bilbergs och Carlheims wiste iag warit ute och kommit om söndagz affton igen. 
Frågades hurudan maan h. Bilbergs häst har? S:de ståndmaan och brun häst 
är det. Han aflade eed och berättade sålunda: Om dråpet hörde iag fuller, 
att de sade mons. Bergius hade det giort, och at han skulle draga bort om 
natten, som Nicolaus Marin sade för mig. Jag hörde och, at hästarne woro 
borto, och kommo hem söndags affton, iag tror at Bergius hade Prof. Bil
bergs häst. Den andre drängen Hans har tagit emot hästarne som iag hörde. 
Sedan inkallades den andre drängen Hans Arfwidsson, hwilken effter aflagd 
eed berättade som föllier: Hästarne kommo hem om söndagz afftonen seent, 
den ena war Prof. Bilbergs och den andre Carlheims, och en bondedräng 
ledde dem, mehr wett iag intet i detta mål, men det giorde iag fuller, at iag 
wattnade dem. Frågades om han tog emot dem? S:de ney, ey eller wiste han 
hwem tog mot dem; sade doch sedan, at Prof. Bilbergs gåsse [Jakob Larsson] 
tagit mot dem. Frågades om han wiste när de togos uth? S:de ney, men något 
på affton war det de kommo hem ighen om söndagen. F:s, hwadh maan den 
röda hästen har? S:de på den ena sidan är ståndmaan, och på den andre häng- 
maan, men den bruna hästen har bara ståndmaan.

H. Bilbergs gåsse Jacob Larsson effterskickad upkom, frågades om Prof. 
häst war borta om söndagen? S:de jo fuller war han borta, men intet wet 
iag huru han kom uth. Kl. emällan 7. och 8. om söndagzmorgon saknade 
iag hästen, då iag skulle wattnan, men torde intet säya för husbonden, effter 
iag war rädd för bannor. F:s hwilken kom hem med hästarne? S:de det war 
en bonde som kom med hästarne, och Carlholm [0: Carlheim] och Nicolaus 
Marin fölgde medh. Jag tog emot dem.

Carlheims gåsse Pelle inkom; frågades hwem tog uth hästarne? S:de sig intet 
wist när det skiedde, men trodde att Bergius det giordt; i det öfrige stämbde 
han i sin berättelsse öfwerens med den andre gåssen Jacob Larsson.

Rector: Jag hörer nu af gåssen Jacobs bekännelsse, at Carlholm* warit med 
och tagit emot hästarne, som lijkwäl för mig med swordom betygat, att han 
intet wiste af när de reste bort, eller hwad hästar de hafft. Hwarföre slötts 
at Carlholm* för Consistorio sig deröfwer förklara måste.

Academiae bardberaren m:r Petter Trecow inkomb berättade om skadan som 
föllier: Effter middagen kom dem skadde till mig, och sade att han blifwit 
öfwerfallen af en som han det ringaste ey giordt emot, sade at han blifwit

Felskrivning för Carlheim.
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slagen åthskillige gånger öfwer hufwudet med wärian mer än 20. slag, och då 
han en gång lyffte upp armen att slå honom, dem andre stuckit honom i det 
samme; han sielf intet wiste att han war stucken förr än Falström rifwit upp 
råcken på honom, och bedt honom gå till bardberaren. Såret är mitt mot 
wartan, tree finger der ifrån på högre sidan. Då iag skulle förbinda såret, 
fick han ondt och wille dåna, buckade sig så neder, men iag lättade honom 
upp igen, och stack så stilleten in i såret, hwar på bloden rann uth. Jag bad 
honom hålle igen munnen och för näsan, och då frustade ett par gånger bloden 
uth. Frågades om det är något hopp om restitution? S:de: Jag hoppas med 
Gudz hielp at han blir godh igen, ty det flyter nu materie, och han har sofwit 
tämmel. wäl i natt.

II. Brijta Jahansdotter inkomb, tilspordes om hon har sine wittne med sig? 
S:de ja, så när som på frun [o: Ingrid Böllja] hwilken är i Stockholm.

Cappellanen i Wängie h. Dominicus [Warg] inkallad giorde fölliande berät- 
telsse: Brijta Jahansdotter födde barnet som en barnföderska plägar, sökte och 
at låta komma det till doop och christendomb, men det blef så snart dödt. 
Det sades lell, at en hustro hade döpt det, doch mig oåthspordh; hon lät och 
christekn begrafwat. Brijta Jahansdotter sade, at en hustro warit till h. Domini
cum, och fatt lof at döpat, som hustro Margreta skall bewittna. Hust. Margreta 
Olofzdotter, Hans Hanssons hustro i Läby inkomb, tilspordes om barnet war 
födt till werlden? S:de ja, det war mycket wackert, och lefde lijtet öfwer ett 
dygn. Då det föddes sågo wij det wara swagt, begynte så wij laga om det, 
at det kom sig något före igen, men åter blef det swagt, så at iag måtte till 
prästen och bedia honom komma och döpat; och effter han gaf mig loff der 
till, döpte iag det. Berättade wijdare, när hon war i sin högsta qwijda, bodo 
iag och frun henne säya sanningen, hwem war barnefadren? Då s:de hon, 
Gudh hielpe mig så sant utur denne nöd, som det är ingen annan far till 
barnet än Allin. H. Dominicus tilspordes, hwij han icke war der och döpte 
det, då han fick bod? Swarade sig hafwa ordinantien, at intet barn bör döpas 
förr än prästen weet hwem är des fader; honom förehöltz, at det war mycket 
obetänckt giordt af honom, och diffidenter, at han intet döpte barnet i sådan 
necessitatis casu, han bordt till det ringaste reest dijt, och hört der effter huru 
det tilstod. Sedan inkallades hust. Maria Andersdotter, Nils Perssons hustro i 
Läby, hwilken inkomb, berättade då barnet war födt, såg det uth som andre 
fullgångne och wackre barn, intet annat sågo wij, än det war fullgångit. Modren 
war och mycket siuk och swag. Frågades om intet något teckn syntz at modren 
warit orsaken till, at barnet skulle blifwit i otijd födt? S:de ney, icke det 
ringaste, ty barnet war fullgångit. Frågades huru hon döpt det? S:de: I nampn 
Gudh Faders, Sons och then H. andes, och läst der på Troon och Fader wår.

Sententia: Kånan Brijta Jahansdotter böter 40. mk för det hon med denne 
synden kommit andre gången igen, blifwandes intet wijdare hägnad under 
Acad:s societet, för det öfrige remitteras hon till consistorium ecclesiasticum 
at stå sin kyrckioplicht.

III. H. Qvaestor berättade, at bonden i Malma som för jul blef illa med
faren i qwarnen, nu sedermera blifwit död, och hans fader begära något till 
begrafwan med. Sades ellies wara mycket skyldig, och intet äga effter sjg. 
Hafwer och barn som praetendera sitt arff effter honom.
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Res. Till hans begrafning bewillias honom 12. dr kopp#r:t aff det han lembnat 
effter sig, och barnen måste först hafwa sitt arff uth, förr än Academien far 
giöra sig betalt; ty ingen må en annars arff förwärckia.

IV. Insinuerade Rector en zedel kommen från Secret:n Hadorph till des 
barns praeceptor, af innehåld, att M:r Boos dotter har fått itt nytt Kongl:t 
bref till Senaten, at saken skall igen uptagas, hwarföre woro nödigt, att Con- 
sist:m söker en wiss dag, då den skall företagas, och en eller annan fullmächtig 
är der hoos, som talar med Rådet några dagar för uth. Consistorium förklarade 
sig ey förmoda, att denna saken nu mera blifwer uptagen, emädan hon gått 
in rem judicatam, och Acad:n uppå Rijckz Senatens förklaring blifwit aldeles 
immitterad uti godzen. Hwarföre det ey heller anstår att Acad:n wijdare något 
söker här utinnan, och der med prostituerar sin rätt; utan då man får communi- 
cation af Kongl. brefwet, skall man låta wara sig angelägit at behörigen här 
utinnan vigilera till Acad:s Conservation.

V. Insinuerades h. Rijckzdrotzens Excellxes bref af d. 28. Februarii näst- 
wekne med innelycht copie aff Kongl. Maij:tz till honom ankombne nådigste 
ordres dat. Kongzöhr d. 21. ejusdem, af innehåld, at effter som icke mehr 
än billigt och skäligt är, at alle de, som hafwe någre upbörder och medel 
om händer, böre gifwa derföre reedo och räkenskap huru de till de usus 
disponeras, hwar till de äre anwände; ty är H:s Kongl. Maij:tz till h. Rijckz- 
drottzens Excellxe nådiga willie och befalning, att han tillhåller Academiae 
Curatorer och Räntmästare, at inkomma uti Kongl. Stats Cantoir såsom andre 
med sine rächningar, och sådane verificationer der jempte som i Cammaren 
böra och kun«a giälla. Sedan uplästes högbite h. Rijckzdrotzens bref, der uti 
han 1. begärer at Consist:m wille hoos honom sig infinna med en sanfärdig 
berättelse, ju förr ju heller, som han och af den Kongl. Cammaren skall begära 
des attestatum huru med Academiens inlefwererade rächningar förewetter, 2. 
förständigar att den twist Academien hafwer med pastore i Rasbo [0: Henrik 
Byrelius], och nu i HofRätten skall afdömas, till rätten är flijtigt recommen- 
derad worden, att erhålla utan drögzmål itt rättwijst uthslagh, förmodandes 
Hans Höggrefl. Excellxe att i denne session saken skall komma till ändskap.

Res. Det tagas en wiss dag till Conference om Acad:s rächningar, och sedan 
en behörig ödmiuk berättelse dll H:s Höggrefl:e Excellxe forderligst afgår, 
huru med dem förewetter.

VI. Uplästes itt annat h. Rijckzdrotzens Exxes bref af d. 25. dito, angående 
extraord. Prof. Nezelii adjuncturer, om hwilka Hans Höggrefl. Excellxe då 
han för några dagar sedan skref Consistorio till, intet wiste, att bem:te Neze- 
lius erhållit Kongl. Maij:tz bref att få behålla sin löön wid Academien, jempte 
giällen honom äre wordne confererade, det han nu först gifwer tilkänna. Ehuru- 
wäl H:s Höggrefl. Excellxe nogsampt kan tänckia, detta wara per male narrata 
uthwärckat, och Kongl. Maij:t owitterligit, at h. Nezelius Academien i ingen 
måtto gagnar, utan perturberar Acad:s stat och den onyttigt graverar, måste 
det fuller blifwa der wid, till dess Kongl. Maijrt det sielf ändrar, hwilket torde 
snart nog skie, när Kongl. Maij:t alt rätt blifwer underdånigst föredragit.

VII. Insinuerades åter itt Rijckzdrottzens Excellxes bref af den samma dato, 
angående Norrman, at såsom han Kongl. Maij:tz nådigste resolution erhållit, 
att niuta ett praebende hemman, honom altså det som effter sal. h:r Verelium
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löst blifwit, straxt inrymmes, williandes H:s Höggrefl. Excelhce aldrig troo, at 
h. Prof. Skytz samwets lös nog är, det att praetendera, som med ett pastorat 
försedd är. I det öfrige måste man låta bero wed Kongl. Maij:tz bref, så at 
der en adjunctura icke strax wore ledig, då kan af de 300. dr h. Verelius 
åthnöt, så mycket mons. Norrman tilläggies. Hwad des introduction widkom- 
mer, seer H:s HG Ex:ce intet hinder, hwarföre icke den ju förr ju heller 
skie kunde, och honom dllåtes in philosophicis och philologicis att proponera. 
Belangandes det ställe honom bör uti Collegio Antiquitatum effter Kongl. 
Maij:tz nådigste förordning, bör honom när han sig der praesenterar propor- 
tionaliter både lönen och stället som wanligit är. När brefwet war upläst, för
klarade Qvaestor h. Arrhenius, att det är så godt som intet det h. Norrman 
kan hafwa att wänta af de 300. dr h. Vérelwj på extraordinarie staten åth- 
nutit; ty det skier aldrig, at ordinarie statens belöning går uth, mycket mindre, 
at des inkompster hinda till at belöna extraordinarie staten, klagandes mycket 
öfwer denne extraordinarie staten, at han öfwermåtton graverar den ordinarie, 
twert emot Kongl. privilegier och förordningar; ty då den extraordinarie staten 
ey blir aflönter, så balanceras derföre ordinarie staten, det ena åhret effter det 
andra, till månge 1000. dr, hwilka ordinarie staten intet är skyldig att betala 
eller debiteras före. Hwad sal. Verelii praebende hemman widkommer, så 
ehuruwäl h. Skytz intet det praetenderat, icke heller kan, emädan bibliotheca- 
riatet intet är på staten något hemman tillagt; icke desto mindre, om någon 
annan det skall hafwa, så kan han intet komma der till, förr än tijden blir 
och arfwingarne släppat, som intet skier i åhr.

H. Skytz: Om H:s Kongl. Maij:t tillagt mig alt det som min antecessor inne- 
hafft, så är det intet obilligt, att iag praebendehemmanet hafwa skall, iag begär 
intet något oskäligt, men reserverar mig den rätt som H:s Kongl. Maij:tz bref 
mig med benåder.

VIII. Studios. Johannes Rosing på sal. Tolboums moders wägnar inkom 
emot Samuel Arfwidson, upwijsandes Consist:ii Acad:ci honom gifne fullmacht, 
hwilken uplästes dat. Ups. d. 1. Martii 1682. Rosing begärte nu at den förre 
ransakningen hållen d. 31. Martii och 2. April 1680 måtte företagas och 
upläsas.

Samuel Arfwidson: Jag har orsak at beklaga min olycka i detta mål, men 
hugnar mig, at iag har fått så rättwijsa domare, som lära considerera sakzens 
omständigheter, och at de förre aflagde wittne och bekännelser äro heelt 
ogrundade, och samwetzlöst giorde; begärandes altså först, att iag får framföra 
några momenter som kunna lända till min saak och föras till protocolls, såsom 
1. att iag absens intet fått excipera emot de wittnen, som här äro afhörde, 
och med goda skiäl lära kunna hållas ogiltige. 2. att iag warit här åthskillige 
gånger med mina wittne, och målsäganden intet infunnit sig, hwarcken i egen 
person eller genom fullmächtigh. 3. prop[t]er examen tertium och deras edz- 
gångande iag detta examen begärt, och det i förmågo af det 22. cap. 
TingM.B. och 23. RådstB. 4. Effter målsäganden är absens, processus är in- 
qvisitorius, och saken notoria, skulle iag giärna önska åthniuta det som bem:te 
capitel förmäla. 3. refererar mig in på de skiäl och motiver som min förre 
inlagde skrifftelige relation innehåller, sampt wittnens edelige afhörande, hwar 
igenom lärer bli klart, att iag den action begått, mera per modum necessariae
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defensionis, än animo offendi. 6. Kongl. Maij:tz allernådigste pardons placat, 
der uthfåste nåd må blifwa såsom fundament till denne saken.

Sedan exciperade Arfwidson emot wittnen, emädan de warit interesserade i 
actione«, och wilduge för fölliande skäl skull.

1. Carl Cnutsson blef af Tolboum mig owitterligen dijtkallad. 2. Då Cnuts- 
son dijtkom, rättade han sig aldeles effter Tolboums miner och willia. 3. Att 
månge hans bekännelses puncter sträfwa emot sanningen, det de andre wittnen 
som owildige äre, och då odruckne woro, kunna betyga. 4. Då Tolboum 
öfwerföll mig, drog Carl Cnutson uth sin wärja emot mig. 5. Då iag ropte 
drängen tilhielp, Carl Cnutsson afhindrade honom, säyandes, gack bort, du har 
intet giöra här medh.

(2). Emot h. Oloff Humble 1. att han war öfwerste drucken, och kunde 
intet minnas huru det war passerat, som han för åthskillige bekänt. 2. Stod 
afsijdes bort wid fönstret, så länge actionen påstod, och den ey ansåg. 3. Att 
Ifans rela//on som han sielf giordt, består af idel particulis dubitativis, och weet 
ey något wist att affirmera. 4. Affirmerar han åthskillige Cnutssons puncter, 
som ey äro sanne, som de andre testes skola kunna bewittna. 5. Den dagen 
som ransakningen skulle hållas, har han kommit till Cnutsson i hans kammar, 
och begärt, at, emädan han intz mintes huru saken war passerad, han wille 
då säya huru det tilgick. 6. Blef novitius, som Cnutsson sä«de at kiöpa bränne- 
wijn åth dem, uthwijst i farstugun, så länge de fingo talas wijd der om.

Förmodade altså Arfwidson att bägge desse wittnen lärer af Consistorio intet 
witzord gifwes.

Rosing begär te, at Ven. Consist:m wille tillsee, om de andre af Samuel 
Arfwidson påberopade wittnen måge hållas för owilduge och giltige, emädan 
den ena war då novitius, och den andre i Samuel Arfwidsons herres tienst.

Arfwidson swarade, den novitium wara nu student, och fullmogen om en 30. 
åhr, och den andre wara lijka så wäl som Arfwidson utur h. Bielkes tienst.

Samuel Arfwidson berättade om dråpet som föllier: Om morgonen d. 28. 
Martii 1680. kom Tolboum till mig på min kammar, påyrckandes den begäran, 
han den förrige wekan mig åthskillige gånger förestält, at giöra föllie med sig 
uth på landet, hwilket iag samtyckte, af orsak, at h. baron [Ture Bielke] 
bad mig försöke en häst han nyligen hade fatt, reste så uth genom Danmarckz 
tullporten, men då iag förnam at han wille reesa till Lagga, syntes mig wara 
för långt, at komma i god tijd hem, slöto så, at wända om, och reesa allenast 
till Flötsund, då wij woro dijtkombne, begärte Tolboum wij måtte reesa till 
Alsike, hwilket iag förwägrade, effter dagen då war för mycket lijden, och wij 
torde komma förseent i kyrckian, men Tolboum påstod, och sade det woro 
intet förseent, och wille slå wad om en kanna wijn, at predikan ändå intet 
skulle wara ute. Då wij kommo till kyrckan, sågo wij prästen h. Oloff Humble 
rijda der ifrån. Tolboum reed till honom, och frågade om gudztiensten war 
all, hwilket tå han förnam, sade han sig förlorat en kanna wijn der igenom, 
reste sedan till Alsike prästegård, hwarest oss alt godt och wänligt förelopp, 
som nogsampt är witterligit, spelandes wij några speel bräde i trägården, dem 
Tolboum förlorade» och derföre proponerade sig willia spela om itt stoop wijn, 
emädan han sade sitt maner wara, at sällan winna, der han intet spelar om 
något; men han förlorade det äfwen wäl; förelopp så intet mehr utan wij
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reeste hem om affton i föllie medh h. Oloff Humble, passerandes intet annat 
oss emällan, än gode wänner emällan plägar, ridandes iag fort, effter iag war 
ängzlig öfwer det iag heela dagen warit ifrån min herres upwachtande. Då 
wi) woro inkombne kl. 7. om afftonen i staden, begärte Tolboum wij skulle 
föllia honom in hoos Ekebommen, men iag reed från honom wid nya broon, 
ärnandes mig hem, Tolboum reed effter och ändteligen påstod att iag skulle 
föllia med, hwilket iag och samtyckte; då wij woro inkombne hoos Ekebom
men, begärte Tolboum in en kanna öl, pijpor och tobak, gick så neder på 
gården. Jag begärte i medier tijd in ett é stoop wijn, effter iag fan mig in- 
commoderad af det ölet wij drucko på landet. Då Tolboum kom upp, och såg 
wijnet, förifrade han sig heelt och hållit der öfwer, och sade desse orden: 
Hwem alle de tusend etc. har tagit in wijnet här, intet betalar iag något wijn? 
Jag swarade, intet wara nödigt förifra sig der öfwer, emädan iag wille betala 
det wijnet, som inkommit war. Satte oss så neder wijd bordet, och drucko 
någre glas, och ehuruwäl iag drack af ölet, wille doch Tolboum intet smaka 
af wijnet. Der effter begynte han mehr och mehr harmas, och låta sitt wred- 
samme sinne betaga sigh, lärer och prästen nogsampt bewittna, at han straxt 
der öfwer bleff ondh, gifwandes han mig alt stadigt elake miner och ordh, 
hwilka iag så nogsampt ey kan påminna mig. Kom och i det samme novitius 
[Sveno] Wallinus dijt, som och lärer wetta betyga, at han då straxt fan Tolboum 
heel förifrad och wred; då iag alt detta förmärckte och såg, lätt iag intet för- 
märckia mig, som det skulle gå mig till sinnes, utan gick oförmärckt neder 
på gården i föllie med novitio, som löste hästen åth mig, och rätt som iag 
skulle sättia mig opp, kom Tolboum i fönstret ropandes: Samuel Arfwidson, 
jag håller Eder för en skurck och hunsswoott, om I intet komma upp igen, 
resolverade så, iag olyckelig at gå upp igen, fick novitio min kammar nyckel, 
och bad honom gå hem effter en plåt, på det icke Tolboum måtte mena mig 
willia reesa bort wijnet obetalt, eller beräkna des betalning på det han i Alsike 
förlorade. Då iag kom upp, fan iag Carl Cnutson der aff Tolboum effterskickad 
mig owitterligen, warandes hans bästa wän och dubror, som doch icke war 
mig emot, Gudh gifwe Tolboums furieuse bitterheet hade stått att undan- 
böya; sedan iag hälsat honom, och wij satt oss neder, drack iag honom till 
ett glas wijn, och Tolboum itt glas öl, men Cnutsson recuserade wijnet, och 
tog emot ölet, hwilket hoos mig förorsakade det anseendet, som woro han 
dijtkommen för mitt wärsta skull, och då iag såg honom i alt rätta sig effter 
Tolboums miner, fant iag mig obligerad att fråga honom, om han så snart 
war partisk blifwen? Hwar till han intet annat swarade med orden än ney; 
men iag förnam doch sedermera annat. Hwarföre mig och gafz lägenheet, att 
tänckia, at de höllo mig för den som Tolboum mig igenom fönstret uthropade, 
kunnandes alt detta intet annat än mig till sinnes gå i sådant drickz tilfalle. 
Tolboum begynte straxt påyrcka sitt förre taal, hwarföre iag tog in wijn, och 
wille der med bravera honom (det iag dock aldrig tänckte) säyandes och andre 
förtreetlige ord, som skulle gifwa mig större ursächt, om iagh dem kunde 
minnas. Till alt swarade iag intet, utan at iag skulle betala det som iag intog. 
I medier tijd kom novitius til bakas, i föllie med h. Thure Bielkes dräng 
[Johan Christophersson], och då han fick mig nyckelen, och Tolboum såg 
plåten, sade han med största bitterheet, hwad spijsar den der? Jag s:de, wij
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få fuller flere om så behöfwas. Jag bad att novitius måtte betala wijnet, effter 
iag wille gå bort. Då Tolboum såg drängen, kallade han honom till sig förste 
och andre gången; då drängen kom fram till bordet, sade Tolboum intet åth 
honom, utan såg ondt på honom med fasslige miner, då han tredie gången 
ropade honom, tordes drängen intet gå fram, effter han war rädder, han skulle 
slå honom, då sade Tolboum till mig, är Eder dräng för god at komma till 
mig då iag kallar honom? Jag s:de. Ha i något at säyan eller befallan, så skall 
han giörat; der effter sade Tolboum, Samuel Arfwidson I är rätt en skurck, 
hwilket iag lätz som iag intet hörde, och swarade intet. Då Tolboum och 
Cnutsson sågo, at iag wille gå bort, drucko de hwar sitt glas wijn, och effter 
intet mehr war inne, bad iag drängen gå effter än tå itt stoop. Sedan Tol
boum druckit, wille han forcera mig att dricka öl och tobak; men som iag 
aldrig druckit tobak, ey eller fant mig förmå mehr dricka, effter iag då redan 
war drucken, wägrade iag det; men Tolboum påstod med trug at iag skulle 
giörat, hwilket mig så högt till sinnes gick, att iag slog pijpan i golfwet medh 
tobaket; då tog Tolboum wijnglaset och det andre glaset, och slängde i wäggen. 
Då war novitius inkommen, och berättade sig betalt wijnet för mig, hwilket 
då Tolboum hörde, tyckte han sig då hafwa tilfålle att uthbrista i det han länge 
påtänckt; frågandes hwij iag det giorde? och heela affton braverat honom med 
mitt wijndrickande, sade wijdare, menen I iag intz har penningar så wäl som 
I? tog upp sin pung, skakade och kastade honom på bordet, och sade, iag 
har så wäl penningar som I. Till alt detta swarade iag intet, Tolboum tog lius- 
stakan och liuset, och slängde åth hufwudet på mig, som satt twert öfwer 
bordet emot honom; springher i mörckret till, fattar mig bak i håret, och 
drager mig baklänges af stolen, och neder på golfwet, sparckade och slog det 
mäste han förmåtte; Carl Cnutsson tog i medier tijd lius och liusstaka, och fick 
åth novitio, at han det uptända skulle. Novitius giorde så, och kom in med 
liuset uptändt, i föllie med drängen, som stått i kiöket, seendes huru Tolboum 
handterade mig, och drog mig kring gålfwet. Omsider steg Carl Cnutsson till, 
och tog Tolboum af mig. Och som iag då war af hans slag perturberad, och 
af wijnet uptänd, at iagh föge wijsté hwad iag giorde, tänckandes migh wara i 
lijfzfahra för honom, effter han så illa gick åth mig, tog iag uth min lille 
spatzerwärja iag hade wid sijdan, hwilket då Cnutsson såg, drog han sin wärja 
uth medh, ärnandes der med gå på mig. Men Tolboum förekom honom, språng 
till och tog wärjan af mig, och utan at sättia sig, eller at det ringaste moment 
förelopp, kastade han henne på golfwet uthför åth kaklugnen, rusar andre 
gången på mig, och som iag intet det ringaste förmåtte emot hans stora kraffter, 
slog han genast omkull mig, släpade mig kring gålfwet, sparckade, slog och 
drog det mäste han orckade. Jag ropte åth drängen Johan, at han skulle komma 
och hielpa mig, och som han steg till hindrade Cnutsson honom, och sade, 
gack bort, du har intet här giöra, det kommer dig intet wijd. Omsider då 
Cnutson såg, at på hans omennisklige tracterande ingen ända war, och det 
öfwergå alt mått och menniskligheet, undsatte han mig så wijda, at han tog 
oss åthskilde, det han straxt hade kunnat och bordt giöra, om han det welat. 
Aff detta hans olijdelige tracterande wart iag så perturberad, at iag tog effter 
Carl Cnutssons wärja i yrsslen, den han då straxt tog ifrån mig, och gick der 
med i kiöket der han drögde något lijtet. Straxt han wände ryggen till rusar
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åter Tolboum tredie gången på mig, då novitius Wallinus fattade honom om 
lifwet, och sade, mons:r Tolboum intet så. Tolboum ref och sleet honom straxt 
ifrån sig, och då han intet wille mera befatta sig der med, slog Tolboum mig 
omkull, drog mig omkring, sparckade och tracterade mig aller olijdeligast, 
så at förutan det myckna hår han drog utaf mig, det iag kan förbanna mig på, 
at iag kände en heel månadz tijd der effter, hade iag månge blånader och 
swulnader i hufwudet och på kroppen, då iag i kringsläpandet bleff dragen 
kring stugun, drog han mig till all olycka neder åth kacklugnen, och till wärjan, 
dijt han tilförende henne kastat, den tog iag då till och skadde honom, Gud 
bättre, i sijdan, kunnandes för Gud och heela werlden betyga, at iag intet 
annat tänckte, än at der med defendera mig för en så wåldsam och mächtig 
fiende, helst då iag såg, at ingen war som mehr wille hielpa mig, drängen war 
borta, och novitius torde ey eller befatta sig der med. Rätt som skadan war 
skiedd, kom Cnutsson in, och iag skyndade mig då uth, sedan Tolboum sagt 
åth mig, gå Eder wäg, iag har nogh. Jagh kastade så wärian från mig fram 
åth golfwet, och gick der med uth, och reed först hem, och straxt tilbaka 
igen, uthkallar Cnutsson, och frågar honom om tilståndet, hwilket då iag för
nam wara wådeligit, öktes min ånger mehr och mehr, at iag till tårar uth- 
brast, beklagandes oss å bägge sijdor wara brachte i ett så hierte beklageligt 
tillstånd. Detta är heela sakzens beskaffenheet, betyger in för Gud, och heela 
werlden på min ewige siäls saligheet, mig intet här refererat annat än som så
ledes och i sanning passerat. Och såsom V. Consistorium nogsampt seer, 1. att 
Tolboum warit orsaken till uthreesan, 2. att wij waddes och spelte om wijn 
på landet, 3. hindrat mig wijd nya bron at reesa hem, 4. såsom wärd budit 
oss in, och bordt hålla den fredh, som wederborde, 5. warit förste orsaken 
till missförståndet, och till heela handelen och actionen, i ty han begynte förifra 
sig och swärja, för det iag tog in wijn, 6. mig hindrat afreesan då iag war 
nedre på gården, i ty han ropade hunssvott och skurck då iag skulle gå upp 
igen, 7. continuerat med sin onska, otijdigheet och smädelige ord till des han 
fattade liusstakan och slängde åth mig medh, tagandes mig i håret, släpandes 
mig kring golfwet. 8. Andre och tredie gången continuerat der med wärre än 
förr, att iag då i kringsläpandet tredie gången ingen annan uthwäg hade, än tog 
till wärjan, warandes han sielff på mångahanda sätt orsak till den beklagelige 
handel, som då förelopp, hwar emot iag såsom 1. mycket illa injurierad, och 
med hårda ord öfwerfallen, 2. illa cruelt och mehr än med orden kan uthsägas 
omennisklig hand terad, 3. temmeligen drucken, 4. impetu iracundiae ey så noga 
kunde besinna hwarest iag träffade honom. Altså förmodar iag när V. Con
sistorium detta alt noge öfwerwägar, det nogsampt lärer finna mig denna ac
tionen hafwa begått per modum necessariae defensionis.

Consistorium majus extraordinarium d. 2. Martii 
praesentibus Rectore Dn. Arrhenio, D:r Benzelio, Dn. Skyttz, Dn. Gartman, 

Dn. Lundio, Dn. Rudbeck, Dn. Norcopense, Dn. Spole, M. Steuchio, Dn. 
Wulff, M. Micrandro, Dn. Peringero, och Secret. A. Goeding.

I. Studios. Johannes Rösing och Samuel Arfwidson förekomwo; så och stud. 
Sveno Walliin, hwilken effter aflagd wittneseed berättade som föllier:

Om söndagz affton klockan emällan 7. och 8. kom Tolboums gåsse tili mig,
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der iag hade disken, och begärte at en af oss novitiis wille komma till honom 
till Ekebommens, då förwägrade sig de andre, förebärandes andre ursächter, 
och då gick iag med honom. När iag dijtkom, så sutto dhe wid bordet, sal. 
Tolboum, Samuel Arfwidsson och prästen [Olof Humble], straxt iag kom in 
frågade Tolboum hwem skickat effter migh. Jag swarade mons. Tolboums 
gåsse war effter mig effter hans begäran, så sade han, skulle I intet wetta 
sielfmant gå hijt till mig? Jag swarade intet der till, utan skänckte i för dem 
något lijtet, Samuel Arfwidsson bad honom han wille dricka aff wijnet med, 
till det förwägrade han, sade sig hwarcken wilja dricka eller betalet, I sittia 
och bravera mig der med. När de hade suttit något litet, gick Sam. Arfwidson 
neder på gården, och tog sin häst williandes reesa hem, så kom Tolboum i 
fönstret och bad honom komma upp igen, sade till Samuel Arfwidson, Jag 
håller Eder för en hunssvott och skurck om I intet komma upp igen; då gick 
Samuel Arfwidson upp igen, och fick mig sin kammarnyckel, och bad mig gå 
hem effter en plåt, och bedia drängen Jahan komma och så dijt, hwilket iag 
giorde, och då iag kom igen war Cnutsson dijtkommen, först iag kom in, sade 
Tolboum åth mig om plåten, hwad spijsar den der? Samuel Arfwidson swarade, 
wij få fuller flere om så behöfwas, bad mig så gå i kiöket, och betala wär- 
dinna» wijnet, som iag och giorde, och straxt iag kom in i salen igen, satt 
Tolboum och yrckte på wijnet, tog så både wijn- och ölglaset och slog dem 
bägge i wäggen, straxt bad Cnutsson mig gå effter andre glas igen. Jag giorde 
så, och då iag kom in med glas igen, war liuset uthslächt, Cnutsson fick mig 
så liuset igen och bad mig gå och tända det, och när iag då kom in med 
liuset igen, woro de bägge ihoop, och Tolboum hade Samuel Arfwidson under 
sigh, då stijger Cnutsson till och tager dem åthskilte, och då Samuel Arfwidson 
då slapp upp, tog han effter sin wärja, och skulle draga uth den, då ryckte 
Tolboum wärjan från honom, och slängde henne neder åth kacklugnen, och 
språng åter på honom och drog kull honom, då språng Cnutsson åter till igen 
och fick dem åthskilde, när han då kom upp tog han effter Cnutssons wärja, 
men Cnutsson släpte intet henne, utan slet sig från honom, och gick åth kiöcket 
med henne, då språng åter Tolboum till och skulle taga i honom igen, då språng 
iag till honom och fattade honom om armarne, och sade k. m:r Tolboum 
intz så, warer stilla; han sade, lät blifwa mig det kommer dig intet an detta, 
och då ryckte han sig ifrån mig, och språng på Sam. Arfwidson, fick i honom, 
och drog honom omkring, och då wiste ingen af förr än stöten skiedde, ty 
det skedde i sådan furie, i det samme som han drogz omkring, fant han fuller 
wärjan och giorde der med skadan; i det samme kom Cnutsson in och då 
sade Tolboum till Arfwidsson: Jag har fått nog, achta du dig det är nog att 
iag döör. Frågades om han såg då Samuel Arfwidsson tog wärjan, och giorde 
der med skadan? Swarade ney, iag kunde intet wäl see det, ty det skedde i 
sådan furie, bekände och på tilfrågan, att straxt han kom dijt märckte han 
Tolboum wara onder.

Drängen Johan Christophersson inkallad effter aflagd wittneseed refererade: 
Om söndagz affton war Wallinus skickat till h. Thure Bielke i hans qvarter 
och begärte en plåt den han och fick, bad mig gå med till Sam. Arfwidson 
hoos Ekebomens, det iag och straxt giorde. När iag kom dijt, gick iag in, 
och stälte migh wid dören, och då iag stått lijtet, ropade Tolboum åth mig,
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när iag kom till bordet frågade han mig, och sade, hwad will tu här? Jag gick 
till dören igen, och när iag stått litet, ropade han mig andre gången, då iag 
kom till honom igen, hade han som förr intet att säya mig, utan såg ondt 
på mig, att iag förmärkte honom wara heelt förifrad, sedan gick iag till dören 
igen, och då iag stått lijtet, ropade han mig 3:dio gången, då fick iag intet 
aff mig at swara honom, ey heller gick iag till bordet till honom. Sam. Arfwid- 
son s:de, hafwe I något att säya eller wijsa honom, så kunne I det giöra, 
der till swarade Tolboum, är Eder poike för god at gå hwart iag will wijsa 
eller hafwe honom? Der till Sam. Arfwidson intz swarade, sedan sade Tolboum, 
Sam. Arwidson, I äre rätt en skurck, hwar till iag intz hörde Sam. Arwidson 
swara; sedan blef iag aff Sam. Arfwidson uthskickad effter itt stoop wijn, 
mädan iag war i kiöket effter wijnet, kom Wallinus som då hade liuset, och 
tände det upp i kiöket, och när han hade gått in, går iag straxt effter, och 
sätter wijnet på kisten wid dören i stugun. När iag kom in war Sam. Arfwidson 
och Tolboum tilsammans. I det steg Cnutsson till, och tog dem åthskilde, 
der aff bleff Arfwidson något förbittrat, drog uth sin wärja, i det springer Tol
boum på honom, och tager wärjan aff honom, och kastar henne neder åth 
golfwet. Tolboum faller honom an med bägge händerne i håret, och slår 
honom omkull, och drager och släper honom kring golfwet, och sparckade 
honom i ansichtet och i hufwudet, i det ropade Sam Arfwidson åth mig, 
iag steg till och wille see till, at iag kunde hielpa honom något, steg Cnutsson 
på golfwet och togh emot handen, säyandes hwad will tu här, du har intet 
här att giöra, i det iag intet blef tillåten, at stiga till och hielpa honom något, 
gick iag uth och i kiöket, och när iag warit der en lijten stund, kom Cnutsson 
uth med sin wärja, och bad Ekebommens hustro göma henne, sedan gick iag 
neder och uth der ifrån hem. När det skedde såg iag intet, ty iag gick uth 
och kunde intet see på Sam. Arfwidsons stora elände och olyckelige färd. 
Frågades om prästen [Olof Humble] intet böd till att taga fred? Prästen war 
wid det tilfållet så fuller och öfwerdrucken, att han intet kunde giöra något 
der till. Wallin frågades om Tolboum yttrade sig något sedan om affton om 
Arfwidson? S:de ney, utan det jämrade han sig öfwer, att han hade så många 
owänner, som torde glädie sig öfwer hans ofårdh, och at han på det sättet 
skulle omkomma.

II. Giorde Rector kunnogt sig låtit incarcer[er]a en stud. Holmensem Laur. 
Laurinum, som blifwit angifwen, at hafwa ihiäl slagit sin gåsse, i det han för
leden fredagzmorgon, som war S. Matthiae dag, skolat castigera honom med en 
carbas, och gåssen tredie dagen der effter om måndagzmorgonen hastigt af en 
fråssa betagen måst gå till sängz, och onssdagen der på blifwit död. Den döde 
gåssens moder [Britta Olofsdotter] klaga, att Laurin tilskyndat honom döden, 
och gåssens lijk wara öfwer heela bröstet, armarne och låren blått. 'Resolutio. 
Consist:m adproberade enhällel. detta Rectoris förfarande, slutandes, at förr än 
här till något wijdare åthgiöres, den döde gåssens lijk måtte af någon Professore 
medicinse, studiosis, och Acad:ae barberaren wederbörl. och noga besichtigas, 
om några märcken kunna finnes, at gåssen blifwit af sådant slående död.

Consistorium majus extraordinarium den 3. Martii
närwarande Rectore h. Arrhenio, D. Benzelio, h. Gartman, h. Lundio, h.
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Rudbeck, D. Hoffwenio, h. Norcopense, h. Spole, M. Steuchio, h. Wulff, 
h. Bilberg, h. Peringer, och Secret. A. Goeding.

I. Förmälte Rector, att uppå Consistorii sluth D:r Hoffwenius tillijka med 
trenne studiosis medicinae och Acadrae bardberaren warit åstad och besichtigat 
den döde gåssens lijk, kunnandes der om sielf nu gifwa en behörig relation. 
D:r Hoffwenius begärte, att de som med honom woro måtte inkomma, att 
jämpte honom bewittna om blånornes beskaffenheet. Inkallades altså studiosi 
Johannes Fahlström, Daniel Lindelius, Laurentwj Braun, och Acad:s bard
beraren Trechow; hwar på D:r Hoffweniar refererade som föllier: 1. Besich- 
tigade wij kroppen utan uppå och frarmwandeelen, och befunno wij ingen blåna 
hwarcken på bröst eller buuk, hals eller ansichte, låår eller been, mycket 
mindre något blodsår, håhl eller kuhla, hwarcken i hufwudet eller på någon 
annor ort. 2. Besichtigade wij honom på wänstra sijdan, och armen, och funno 
der sammalunda alt heelt och wackert. 3. Men på högra armen 2. blånor in 
emot axlan, och en emot armbogen, woro höga, at man grant kunde skiönia 
dem wara aff slagh. 4. Funno wij på ryggen en blåna, som sträkte sig öfwer 
heela ryggen, som war heel kålblå, doch syntes med samma blånad ingen swul- 
nat, blod rööse eller strek af slag, utan arssklinckorne (salva venia) med hwilka 
han låg på emot bordet, item axlarna som tryktes emot bordet, the woro 
heel hwijta, hwar af giörligen sees kunde, at samma blånadt på ryggen, intet 
war af något slagh för hans dödh; utan at bloden hade af den häfftige febern, 
som poiken war siuk af, extravaserats, och effter döden stockas qwar, qui
escente corde, cessanteq#* circulatione sangvinis, som mångom skier. Och då 
wij sade henne, modren, at effter inga mareken funnos utan på, at han blifwit 
ihiälslagen, derföre måtte gåssen upskiäras, och innan till synas, om där till 
kunde wara något teckn, begynte hon på gråta, och säya, ney han är illa nog 
traeterader förr, han kan intet tåla att han än wijdare må marteras, jag will 
förr döö med honom. Studiosi med bardberaren befaltes taga afträde; hwar 
på Consistorium slöt, at emädan den dödas moder påstår Laurinum warit 
orsaken till hennes sons dödh, det och kring heela staden ett allmänt rychte 
är, at han Laurin sin poike ihiälslagit, Doct. Hoffweni#i fördenskull tillijka med 
samme medicinae studiosis och bardberaren ypnar lijket, och noga ransakar om 
något det ringaste teckn kan finnas, at poiken af de slagen han fått, blifwit 
antingen siuk eller död. Ty förr kunde här uti icke dömas, förr än fullkombl. 
ransakat warder, och Consistorium försäkrat, huru med den döde warit beskaf
fat. Stodo och icke i modrens macht, samme ypning at hindra, emädan der 
på domen lärer grundas, och der hon ingalunda skulle willia låta sig beqwäma, 
kunde man dllijta stadzmagistraten, om assistence. Sedan blef uppå giord på
minnelse af M. Steuchio discourerat, om Laurino kan effterlåtas, at få wara 
hemma på sin kammar, och bewaras af twenne wachtdrängar, effter han säyes 
wara så ung och klenmodig, at det torde wara wådsampt så för hans kropz 
som sinnetz hälsa, at längre blij detinerad i fängelset. Dess utan, är och nu 
betygat, at intet märeke funnits på gåssen, som skulle han hafwa tilskyndat 
honom döden. Somblige mente at emädan det intet står länge på at ypningen 
skeer, hwar med skyndas så mycket möyeligst wara kan, Laurinum fördenskull 
wäl kunna sittia i fängelset så länge, för alt eftertal skull. Andre meente, 
at det woro intet christeligit och förswarligit, at sättia der med hans hälsa och
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förstånd i wåda, synnerligen om han sedan skulle pröfwas aldeles oskyldig till 
gåssens död. Slötz altså, att Laurinus far wara på sin kammar, men achtas af 
twenne wachtdrängar, som skola wara in hoos honom i kammaren.

Den döde gåssens mohr hust. Brijta Olfzdotter effterskickad upkom, sades 
hwad Doctarn attesterat om gåssens död, och at Laurinus intet woro orsaken 
der till. Hustrun swarade, at ingen warit orsaken der till annan än Laurinus, 
ty gåssen sielf klagat, och tagit sig på bröstet och sidan, ropandes å monsieur, 
monsieur, och at han sparckat honom. Och emädan hustrun altfort påstod, at 
Laurinus till dödz marterat hennes son, fördenskull slötz, at lijket måtte ypnas 
till fullkombligare ransakning, och sökes orsaken till hans dödh.

II. Förmälte Rector bookhållaren och inspectoren Berge Rommell lefrerat 
sig nya taxeringar på bakugns penningarne, at för Consistorio upläsas; begäran
des der hoos at emädan han täncker i desse dagar reesa till Stockholm, honom 
fördenskull måtte gifwas wid handen, huru Consistorium sig der på förklarar.

"Resolutio. Honom swaras, at Consistorium i underdånigheet förwäntar H:s 
Kongl. M:tz nådigste äntelige willia här utinnan, hwar effter Consistim sig 
underdånigst skall rätta.

III. Giorde Rector kunnogt protocollet i Acad:s sak med h. Barclays wara 
uthwärckat.

IV. Proponerade Rector smeden wid Wattholmen Matts Hindersson, som 
säyes arbetat till Acad:s qwarns behof uti 8. åhrs tijdh, begära betalning der- 
före, men hafwandes ingen wiss förtekning på det han arbetat. Fougdens Jacob 
Anderssons zedel uplästes, af innehåld, at det wore skäligt at bem:te Matts 
Hindersson blifwo nu hielpt med så mycket, att han kunde betala sine knechte- 
penningar för detta åhret, nembl. 24. dr kopparmynt, ehuruwäl han med godt 
skiäl säyer sig hafwa förtient 40. dr. Resolutio. Fougdens föreskrifft kan intet 
attenderas, ty han intet weet hwad smeden giordt. Men will Matts Hindersson 
hafwa betalning, så måtte han först höras här i Consistio och författa en räch- 
ning på det han arbetat, af mölnaren der sammestädes underskrifwen.

Consistorium majus extraordinarium den 6. Martii
prKsentibftf Rectore h. Arrhenio, DD. Benzelio, h. Gartman, h. Lundio, 

h. Rudbeck, h. Norcopense, h. Spole, M. Steuchio, h. Wolff, h. Bilberg, och 
Secret. A. Goeding.

I. Proponerade Rector bonden Anders Clementsson i Lockebo och Film 
sochn, begära få afkorta på sine uthlagor, den penninge omkostnad han giort 
på synen som blifwit hållen i höstas emällan Acadiae hemmanet och Karck[eb]o, 
hwar wijd några lass äng och rögd blifwit återwundne.

Resolutio. När han inlefrerar en giltig underskrifwen räckning, skall hans 
giorde omkostnad honom god giöras af Academien. Bonden inkallad frågades 
om han inlefrerat någon rächning? S:de Carmen hade domen med sig i höstas, 
och då skulle han tillijka inläggia rächningen. Han tilsades att skaffa in räch- 
ningen, af wederbörande underskrifwen, så skulle han få afföra på sine uth
lagor, hwad han på bem:te syn kastat.

II. Giorde Rector kunnogt h. Olof Humble wara ankommen, men så siuk 
(som han genom sin wärd wagnmakaren låtit förmäla) at han ingalunda kan 
komma upp i Consisr.m. Och ehuruwäl Rector har låtit säya honom, at der
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han så mycket förmåtte han wille komma up i Consist:m, så skulle han få 
sittia wijd elden på en stool; har han icke deste mindre swarat, att han uti 
detta målet intet annat har at säya, än han förr edeligen bekant, hwar ifrån 
han icke det ringaste kan gå, hafwandes han och det samme sagt för Prof. 
Gartman och Prof. Bilberg som warit hoos honom at förhöra om hans til- 
stånd.

Effter någon Conference här om, slöt Consistorium att så frampt h. Oloff 
woro så opasslig att han intet förmåtte upkomma, någre deputati af Consistorio 
tillijka med Secret:n stijga neder till honom der han giäster, och höra huru 
han sig wijd confrontation med Sam. Arfwidson och dhe andre tilstädes wa- 
rande wittnen i Rosings närwaro uthlåter. Sändes altså Cursor till h. Oloff 
at beboda honom, at der han intet finner sig så frisk, eller mächtig, at kunna 
komma upp i Consistorium, skole någre deputati aff Consistorio, och Secretm 
komma till honom. Hwilken igenkommen berättade h. Olof Humble wara så 
swag, at han intet kan upkomma, han hade fuller stigit upp at kläda på sig, 
men så när fallit omkull, och han fördenskull nödgats at gå och läggia sig igen. 
H. Johan Gartman, h. Nils Wolff, h. Johan Bilberg, och Secret:n Go[e]d. för
ordnade af Consistorio gingo till honom, och när de dijt kombne wille upläsa 
för honom Samuel Arfwidsons giorde rela//on om dråpet, sampt des emot h. 
Olof anbrachte exceptions skäl, att han der på sig förklara måtte, sade h. 
Olof: Jag will först höra min relation, jag achtar intet på Arfwidsons berät
telse; det är så länge sedan det passerade att iag intet kan minnas, hwad som 
passerat är. Arfwidson begärte inständigt att hans rela//on och skiäl emot h. 
Olof måtte upläsas; hwilket skedde, hwar wijd h. Olof 1. frågades om han war 
drucken då actione» förelopp, at han intet kunde wetta huru det tillgick? 
H. Oloff: Intet war iag så nychter, icke eller så drucken. Om iag hade warit 
så drucken, så hade iag intet bekänt något i Consistorio, det iag sagt har iag 
giort på mitt samweet, iag låter intet draga migh h wäre ken hijt eller dijt af 
mons:r Arfwidson. Sam. Arfwidson: Eder Wyrd:t har sagt för Laurin i Alsike, 
och för Ekebommens hustru, at han warit så drucken, att han intet wettadt 
hwad som passerade. H:r Olof: Laurin har der i bedragit Eder, och Eke- 
bommens hustro sade sielf åth mig det som 1 nu säyer henne hafwa sagt om 
migh. 2. Tilstod h. Olof sig stått afsides och i tanekar då actione» påstod, 
warandes då sinnader at gå sin wäg. 3. Sade h. Olof sig intet swara der dll, 
att hans rela//on består af particulis dubitativis, förr än han får höra den samma, 
det är så lång tijd sedan att han intet kan minnas det. 4. Att h. Olof affir- 
merat åthskillige Cnutssons puneter, som ey woro sanne, der dll wille h. Oloff 
intet swara, utan sade sig blifwa wijd det som han förr bewittnadt. 5. Tilstod 
h. Oloff sig warit hoos Cnutsson, men ingen relation fått af honom. Arfwidson 
frågade, om han icke fick någon ting af Cnutsson, han kunde ju intet neka 
der till? S:de, det mins iag intet; intet fick iag någon rela//on af Cnutson. 
Arfwidson påstod sig hafwa twenne wittnen der på, och den novitium som då 
war effter brännewijn åth dem blifwit uthwijst i farstugun, mädan de taltes 
wid der om. H. Oloff nekade, och sade sig intet passa på gå det ringaste 
från det han förr berättadt och wittnadt. Om Arfwidson hade wittne der på, 
så måtte de det betyga. Wallin: Det hade warit wäl om E. Wyrd:t hade då 
angifwit mig i Consistorio, at iag som war nychter då actionen förelopp, då 
S~7342a8 Sallandtr
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tillijka fatt wittnat der om, så hade både £. Wyrd:t och jag warit detta beswäret 
förutan. H. Olof: I blifwo åthskillige gånger uthsände. Jag weet intet om I 
woro der hoos då dråpet skedde. Wallin: Jo, war iag der hoos, och det iag 
då ansåg, det har iag nu sedermera edeligen betygat. Sedan tilstod h. Oloff 
sig hört, at Tolboum frågade hwem tog upp wijnet, men intet minnas hwad 
ord han fålte der hoos, anten de woro gode eller onde. Arfwidson frågade om 
han intet kunde märckia at Tolboum war då reda förifrad och at han sedan 
tog pungen och slängde i bordet? H. Oloff: Det kan så wara, och at iag det 
sedt, at han tagit pungen och sagt, iag har penningar så wäl som du, men iag 
achtar det intet, iag will först höra min rela/zon. Nekade och h. Olof sig seedt 
det Cnutsson dragit sin wärja. H. Olof frågades om han wiste hwarföre Tol
boum andre gången drog Arfwidson kring golfwet? H. Oloff: utan twifwel 
måtte det skedt, derföre at Arfwidson wille hafwa sin wärja igen af Tolboum, 
men intet mins iag på hwad sätt Tolboum fick från sig wärjan. Jag stod och 
ifrån dem framme wijd fönstret. H. Oloff frågades om han talte med Tolboum 
då han fick skadan? Jag kan intet minnas, om iag talte med honom något, 
men intet såg iag eller wiste när skadan skiedde. Wallin: £. Wyrd:t kunde intet 
tala med honom då skadan skiedde, ty I stodo då framme wijd fönstret, och 
Tolboum och Arfwidson woro neder på golfwet. H. Oloff: Det är sant iag 
stod fram wijd fönstret, och wille maka mig uth genom dören.

Nu lästes h. Olofz rela/zon upp, hwar wijd h:r Oloff frågades, hwad Tolboum 
ment medh desse orden, du äst alt för förträtelig? Han swarade, det wiste 
iag intet. Arfwidson: Han sade intet så til mig, utan du rijder så hårdt. Jag 
sade, iag har warit så länge från min herres upwachtning, iag måtte rijda något 
på. Frågades om Tolboum sade intet mehr till Arfwidson, då han låtit taga in 
wijnet än, du äst mycket wäldig? H. Oloff: något sådane ordh war det, om han 
sade flere till, mins iag intet. Arfwidson: I kunna i Edert samwett ey neka, 
att han ju sade: Hwem tusende &c hade tagit in wijnet? H. Oloff: iag mins 
intet. Frågades, hwem tog den andre i håret först? H. Oloff: iag weet intet 
det. Sam Arfwidson: Tolboum hade intet hår, ty han drog peruqve, huru kunde 
iag draga honom i håret? H. Oloff: Jag såg intet det; icke eller mins iag nu 
der till. Frågades om Tolboum tagit wärjan af Arfwidson, och lagt henne bak 
om sig på bäncken? Samuel Arfwidson betygade på sin saligheet, at det intet 
war sant, det giorde och de twenne wittnen Wallin och Jahan Christophersson. 
H. Olof: iag mins intet det. Jag mintes det intet då, mycket mindre nu. Arfwid
son nekade at Cnutsson tog wärjan af honom. Wallin och Jahan Christophers
son sade at Arfwidson hade intet wärjan mehr än en gång, förr än han sedan 
fick igen henne och stack Tolboum der medh. H. Olof: iag mins intet det. 
F:s om Cnutson war i kiöket då skadan skedde, eller om han stod i dören? 
H. Olof: intet wet iag wittna om Cnutsson kom utur köket eller dören. Jahan 
Christophersson: han stod i kiöket en stund hoos wärdinnan, det såg iag, som 
och så då war i kiöket. F:s om något ord förelopp dem emällan under ac- 
tion? S:des, det skedde altsammans i en sådan furie, at intet ordwäxlande war 
under action. H. Oloff frågades hwad han i sin rela/zon meent der medh, at 
Arfwidson tagit wärjan oförmärckt? H. Olof: iag sade det ordet oförmärckt 
derföre, at iag intet såg när wärjan togz eller skadan skedde, ty iagh war längre 
fram och wille då gå min wägh. Frågades om Tolboum war drucken? H. Oloff:
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Jag ansåg dem intet för så druckne, at de ju skulle wetta hwad de giorde, 
och kunna styra sine hetzige och ifrige affecter, der de welat. Arfwidson frågade 
h. Olof, hwij han i sin rela/zön sålunda om honom sagt nbl.: och har han då 
utan tuifwel fört wärjan uth med mig i den andre? H. Oloff: iag sade så effter 
iag wiste intet det, ty iag såg det ey, icke eller på hwad sätt skadan skedde. 
Frågades om Samuel rusade Tolboum i håret? H. Olof: iag kan det icke wetta, 
och om iag sade at Samuel det giordt, så gissade iag der till, ty iag wiste 
intet huru det tillgick, och blef af Consistio så mycket frågadh. Frågades om 
Tolboum war sielf och tände i liuset? Det nekade Wallin till, ty Tolboum 
fick honom det som då war novitius, och han war åstad och tände det. H. 
Olof: iag mins intet det iag sagt förr, det går iag intet ifrån.

Consistorium majus extraordinarium d. 7. Martii
närwarande Rectore h. Arrhenio, D. Benzelio, M. Holm, h. Gartman, h. 

Lundio, h. Rudbeck, D. Hoffwenio, h. Norcopense, h. Spole, M. Steuchio, 
h. Wolff, M. Micrandro, h. Bilberg, och Secret.

I. Insinuerades och uplästes Kongl. Maijitz fullmacht för h. Norrman på 
extraord. profess. och assessortiensten uti Collegio Antiquitatum, dat. 
Kongzöhr d. 25. Januarii nästwekne.

II. Förekom Johan Rosing och Sam. Arfwidson, hwilken begärte få förklara 
sig punchtewijs på Cnutsons här i Consistorio giorde relal/on, emädan den åth- 
skillige städes är osann, som han med fölliande skäl wille bewijsa, nembl.:

1. Gissar Cnutsson att wij bägge skickade effter honom. 'Responsio: Det är 
osanning, ty iag wiste intet der af.

2. Confunderar och praepostere sätter rela//ons punchterne, ty iag drack 
honom först till med wijnet, det lijkwäl han säyer wara sedan skedt.

3. Han införer bara mitt swar, men intet Tolboums antal, at iag swarat 
Tolboum, men intet hwad Tolboum han talte mig till med sine hårda ordh.

4. Refererar han, at han och Tolboum omsider drucko hwar sitt glas; men 
intet säyer han att Tolboum wille forcera mig at dricka tobak och öl.

5. Att iag wijste drängen [Johan] effter penningar hem, och fast det intet 
giör till hufwudsaken, så seer man, at Cnutsson intet hafft försyn att affirmera 
det som intet sant är.

6. Att han säyer Tolboum kastat lius och liusstakan i golfwet, är så wijda 
sant, att han kastade liusstakan åth hufwudet på mig.

7. Att Tolboum sielf skolat tändt upp liuset, är största osanning, ty han 
sielf tog det upp, och fick det åth novitio som det i kiöket uptände, hwilken 
då han i föllie med drängen inkom, såg huru Tolboum mig förste gången 
handterade.

8. Bägge, både Cnutsson och prästen [Olof Humble] neka sig wetta, hwem 
den andre först anföll i håret, det de i sitt samwett lijkwist wetta, emädan de 
såto både twå wid bordet å bägge sijdor om honom, och då novitius tändt 
upp liuset, såg både han, och Jahan, huru Tolboum släpade mig kring gålfwet.

9. Alle de omständigheter som Cnutsson säyer om wärjan, äre heelt osanne, 
nbl:n at han satt sig neder och lagt wärjan bak om sig etc. och at iag skolat 
dragit honom i håret, sedan wij förste gången warit tilsamman, som både 
Jahan och Wallin wittnat.
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10. Sedan wij andre gången wore tilsammans och wore åthskilde, säyer 
Cnutsson at iag sökte upp min wärja igen, det är intet sant, emädan både 
prästen [Humble] igår så wäl som elliest Jahan och Wallin betygat, at iag intet 
hade henne mehr än en gång, förr än iag giorde skadan der medh.

11. Att prästen stod wijd bordzänden, och talade med Tolboum, är heelt 
osant, ty prästen talte intet med Tolboum under heela action, som han sielf 
bekänt.

12. Att Cnutsson refererat sedan han war i kiöket uthgången med sin wärja 
till ward i nw an, at iag åter sökte upp min wärja igen, hwilket hwar och en seer, 
huru sant han det har kunnat bewittna, emädan Wallin bewittnat at rätt som 
Cnutsson wände ryggen till, Tolboum åter rusade på mig, och der medh 
skiedde skadan.

13. Af samme fundament säyer han om tilfrågan, at prästen stått emällan 
Tolboum och mig då skadan skedde, hwilket han ey kunde wetta, emädan 
han då war ute.

Sedan uplästes acta denne saken angående, i parternes och de twenne sidste 
afhörde wittnens närwaro. Johan Rosing begärte V. Consistorium wille be- 
tänckia at Arfwidson tagit till wärja, der den andre ingen ting hafift i händerne, 
som war en stoor disparitas armorum. Arfwidson swarade Tolboum warit ho
nom i krafterne wij da öfwermächtig, och sig fördenskull i den andras händer 
lijflöös; bad Consist:m wille:

1. Considerera at han warit necessiterat til den extremiteten.
2. Är benådat med Kongl. Maij:tz pardons breff.
3. Är aldrig tilförende ifrån den tijden han hijtkom 1664. till 1680. noterad 

för någon excess, eller ringaste faut, hwarcken i actis Consistorialibus eller 
annorstädes.

Rector och Consist:m betygade honom wackert och skickeligen sig förhållit, 
och wara nu så mycket beklageligare för honom, at han i den olyckan råkat. 
Sedan togo parterne affträde och Consistorium stannade enhälleligen uti fölli- 
ande sentenz och domb.

Aldenstund Samuel Arfwidsson utaf actis befinnes icke så trängd warit, at 
han icke kunnat utan dråp sig för uth salvera, och således den tutelae (som 
han sig på beropar) excess wara stoor, ty anstår ey heller denne rätt här utinnan 
at befrija honom ifrån poena ordinaria; helst emädan Kongl. Maij:t i sådane 
mål, effter lag och rättegångz ordinantiens 16. punct in fine, nåden sigh allena 
förbehåller.

III. Uplästes h. Oloff Humbles supplique, der i han begär at honom måtte 
hända någon wedergällning, för det beswärlige omak han hafft med tre resor 
hijt till Upsala för Sam. Arfwidsons skull (hwar af han stoor afsaknad lijdit 
på sin hälsa) och expenser under sin warande siukdom. Res. Den omkostnad 
som h. Oloff giordt på sine reesor, skall Arfwidson honom refundera, effter 
en giltig och der på författad rächningh.

IV. Lars Andersson Thun, fullmächtigad af den döde gåssens mohr hust. 
Brijta Olofzdotter, inkomb emot stud. Laurentium Laurinum. Des fullmacht 
upplästes och han frågades hwad han på hennes wägnar har at föredraga? Han 
swarade sig intet annat hafwa än h:ro Brijta skiuter denne saken under den 
högwyrdige rätten. Berättade at han wiste intet att poiken war slagen, förr än
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Laurin/tf sielf kommit dijt, och bekant sig slagit honom; hwar på modren frågat 
och sagt: har han då stulit från Eder effter i slaget honom? Ney swarade 
han. Modren s:de, intet har han sagt det. Så hade han sagt, Gud gifwe han 
hade gått hem och sagt det för Eder. Sedan har gåssen på sitt yttersta ropat, 
å monsieur, monsieur, min sida, min sida. Frågades om icke gåssen warit til- 
förende siuk? Swar: för Olofzmässa dagen frös han, men efter Olofzmässa 
har han warit frisk.

Laurinus: Jag köpte itt gehäng i distingen, och då han skulle bära det hem om 
torsdagen, fläckade han det för mig. Om fredagen der efter bad iag honom gå 
i kyrckian, han bad att han skulle först fa gå hem och taga reen halsduk på 
sig, der till iag och gaf honom loff. När han war bortgången kom han intet 
hem igen, utan lopp under predikan och stimmade medh andre poikar på 
gatan. När han kom hem, frågade iag honom om han warit i kyrckan? Han 
swarade jo. Jag frågade honom i hwilken kyrckian han war? Han s:de först i 
stoorkyrckian, men sedan sade han sig warit i bondkyrckian. Omsider tilstod 
han sig ey warit i kyrckian. Då sade iag, derföre borde du hafwa något, tog 
så carbasen och gaf honom 8. slängiar der medh. Den dagen war han heel 
frisk och äfwen så om lögerdagen, då han stod och wachte min swågers ståndh, 
om söndagen war han och så frisk, om måndagen war han och uppe till kl. 9. 
om morgonen då han stod wijd min swågers stånd, men då begynte han på at 
frysa, och begärte så fa gå hem lijtet och wärma sig. När han då kommit 
hem så har han så frusit, at han sielff intet kunnat kläda af sig. Jagh mente 
så at han af tresko gått bort, och wille intet komma hem igen, derföre gick 
iag till hans mohr om tijsdagen, och frågade henne om gåssen hade gått hem 
af motsträfwigheet? Hon s:de ney, han ligger reda för döden, iag weet intet 
om han lefwer natten öfwer. Jag frågade huru då? Hon s:de, jo han har så 
illa frusit, och iag menar det komma der af att han tilförende itt heelt åhr 
frusit. In mot iag skulle gå bort, sade gumman, iag wet intet huru det kommer 
till, at poiken är så blå öfwer armarne? Jag swarade, I må intet giöra Eder 
så obekant der om, iag wet poiken har fuller sagt att iag slog honom här om 
dagen. Hon frågade mig om han hade stulit? Jag swarade ney, det wet iag 
intet af, men det finnes fuller andre orsaker, hwarföre iag slagit honom. Hon 
s:de ja så, det har han aldrig sagt för mig. Sedan bad hon mig hålla fördrag 
några dagar.

Thun frågades om han står uppå hennes wägnar at Laurinus slagit honom 
till dödz? Han s:de ney; han står intet der på, utan skiuter det till Gudh, 
och den wyrdige rätten. Frågades hwad han har nu wijdare at säya? S:de: 
han begär at en hustro måtte få komma in och wittna om det att Laurinus sielf 
bekant att han slagit honom.

Hustro Margreta Erichzdotter Lars Hanssons bondkyrckiowachtarens inkal
lad, berättade at då modren intet orckat sielf kläda af gåssen, hade hon bedt 
henne klädt aff honom; ifrån den stunden och sedan wij klädt af honom, talte 
han intet med förstånd, utan alt det som galit war, och då han låg på sitt 
ytterste ropade han, å monsieur, å monsieur, men iag kan intet säya om han 
talte det med förstånd eller i yrsslen.

Petrus Bagge inkom och effter aflagd wittneseed berättade. När iag kom in 
till honom weet iag intet hwad han talte med poiken, utan då stod gåssen
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wijd dören, och han gaf honom 2. eller 3. slängiar med carbasen, då steg 
gåssen till muren, och då tog Laurin gåssen från muren, och slog honom åter 
någre slängiar öfwer armarne, intet weet iag huru månge de woro. På en 
koffert lutade poiken sig. Frågades om Laurin wänt om carbasen och slagit 
med stoor änden? S:de ney. Frågades om han sparckade honom? S:de ney, 
intet sparckade han honom. F:s om han slog honom annorstädes än öfwer 
armarne? S:de ney. F:s om han slog honom öfwer hufwudet? S:de ney.

Studiosi medicinae inkommo, och den aff D. Hoffwenio författade skriffte- 
lige attest, om lijketz, som de öpnat och noga synt, beskaffenheet, sålunda 
lydandes. Dhen 4. Martii kl. 4. effter middagen, sanwzankomme wij uti Theatro 
anathomico der lijket stod för oss swept, och uti kista nederlagt, hwilket wij 
wackert uptogo, och lade på anatomie skijfwan, och ypnade således buken och 
bröstet, att man kunde wäl beskoda alla the förnämbsta partier och delar, af 
hwilka menniskiones lijff hänger och består. Såsom 1. hiertat, hwilket wij funno 
wara wackert och heelt, doch både ventriculos fulla med lefredt blodh, sådana 
som de döda plägar altijdh effterlemna. 2. Befunno wij och pericardium och 
mediastinum oskadt wara. 3. Funno wij att den högre lungan war anwuxen 
fast wijd högre sidan wid reefbenen, attt wij med möda kunde dem åthskilia; 
doch syntes des utan intet feel på den lungan. 4. Befunno wij att lungan på 
wänstre sidan war heel frij och löös ifrån reefbenen, och at emällan refbenen 
och lungan war en hoop med hwijtt och wälkokat wahr, doch mästedels tunt, 
förutan några tappar 2. eller 3. sem såtto fasta wid refbenen, som sågo så uth 
som warmoder, bölder och Celsus pus eloeodes kallad. 5. Och aldenstund wij 
funno der wahr, woro wij bekymbrade der om, at fa see orsaken till samme 
war, och funno doch intet teckn der till af uthwärtes slagh, hwarcken med 
blånadt, blodrööse, beenbräck eller något det ringaste håhl. Ty kunde wij intet 
annat sluta, än at samma wänstra lunga hade äfwen som den högre lungan 
warit anwuxen wid refbenen, och altså conciperat först intertriginem, och om
sider putredinem, hwar till hade tenuis sangvis per poros utriusq#* partis sig 
per transcolationem satt och omsider rutnät, och altså giordt separa//on emällan 
lungan och sijdan. Des utan war lungan heel oskadd och heel. 6. Befunno 
wij en ganska stoor monstreus mielte tämmelig stinner, wäl 5. eller 6. gånger 
så stor som uti en ordinarie menniskio. 7. War och lefren tämmelig stoor, 
hårdh och swullen, bleek och vesicula bilis der emot så ganska lijten at hon 
knapt kunde skiönias, så at man giörligen kunde förstå, att lefren måtte hafwa 
warit träffeligen obstruerat, effter hon så tiock och stinner war, och der hoos 
så lijten galla blåsa. 8. Befunno wij magan tämmelig stoor och upbläst af 
blodwatn, af hwilket han nästan fuller war. Och ransakade wij effter, om något 
teckn af slag skulle synas utan på som samma blodzstörting, som poiken 
sades, emädan han Jefde, hafwa per vomitum rejicierat. Men wij kunde icke 
det ringaste teckn der till finna. Utan kunde der af giörligen fatta, at samma 
blod woro kommen af den monstreuse mielten som låg så stinner, hwilken 
plägar understundom praeter naturam regurgitera blod ifrån sig till ventriculum, 
och förorsaka vomitum sangvinis, hwilken tillijka med febri och andre symp
tomatibus, som den sal. drängen drogz med i lifwet, gifwer och tilkänna causam 
mortis, utan något slag. Ty Hyppocrates uti Coacis praenotionibus säyer: Quibus 
est vomitus sangvinis, febris multa, et dolor circa mammam, thoracem et dor-



1682: 7 mars - 9  mars 71

sum, brevi moriuntur. 9. De andre partierne såsom diaphragma, venam cavam, 
intestina, tam crassa quam tenuia, renes et vesicam funno wij heel oskadde 
och heela.

Thun frågades, om han har något mehra att påminna? Han swarade ney. 
Hwar på parterne togo afträde, stannandes Consistorium i fölliande sluth.

Aldenstund af den af medicis giorde lijketz ypning, des noga synande, och 
sedermera här i Consistorio academico håldne fullkomblige ransakning är be
funnit studios. Laurentium Laurinum, intet hafwa gifwit gåssen [lucka ] något 
slag, som kunnat tilskynda honom döden eller någon siukdomb, utan döden 
blifwit förorsakad af en häftig feber som hafft sitt ursprung af en stoor böld 
wijd lungorne, sampt lefrens och mieltens (den i honom onaturlig stoor be- 
funnitz) gamble förstockelse, som i actis widlyfftigare uthfördt är, fördenskull 
pröfwar Consistorium skäligt och lag lijkmätigt, bem:te Laurinum ifrån den af 
hust. Brijta Olofzdotter honom gifne beskyllning, aldeles att befrija.

V. Res:s att Bergius skall edictaliter citeras.
VI. Sade Rector sig warit sinnad at taga saken före emällan fåchtmästaren 

Grubb, och beridaren Schaerer, men nu wara så seent att det sig ey giöra 
låter. Res:o. Förr än den saken i Consistorio kan företagas, måtte de först 
sin emällan liquidera, huru stort qvantum det är som Grubb fordrar.

Den 9. Mardi
upkommo in Consistorium majus extraordinarium ProRector D:r Hoff- 

wenius, D. Benzelius, h. O. Rudbeck, h. Norcopensis, h. Spole, h. Wolff, 
M. Micrander, h. Bilberg, och Secretrn.

Då itt bref ankommit ifrån krigzrådet h. Gyllenhoff af d. 7. hujus uplästes; 
der i han förständigar sig hafwa fått Consistorii bref aff d. 17. Februarii näst- 
wekne, och nu för någon opassligheet skull, ey kunna denna gången bijwijsta 
munstringen här i Upsala, och med Senatu academico muntel. fa conferera; 
kunnandes icke deste mindre Consistorium giöra sig försäkrad, om des benä- 
genheet, som han ey eller tuiflar, det ju h. baronen och öfwersten Hastfar, 
lärer bewijsa Consist:o all bewågenheet. I postscripto gifwer h. Gyldenhoff 
Consistorio det rådet, att låta afgå ett bref eller supplique till H:s Kongl. 
Maij:t om de förbytte hemman från Academien, eller sända samme suppliqve 
till honom, så will han der om beställa, att alla byten å nyo undersökias skola. 
Här uppå delibererades antingen Consistorium skulle skriffteligen eller munte- 
ligen igenom sine deputatos infinna sigh hoos H:s Kongl. Maij:t med en 
underdånigst supplique här om, och slötz att emädan Rector h. Arrhenius och 
h. Spole dlförende warit deputerade, at hoos H:s Kongl. Maij:t afläggia en 
underdånigst tacksäyelsse för frijkallelsen från reduction, och ryckte kommit 
för H:s Kongl. Maij:t att de på wägen warit och wänt om igen, wärcket och 
så är af den beskaffenheet, att det woro anständigast om Rector sielf reesar 
åstad, de fördenskull tillij ka med h. Qvaestore i nästkommande weka och 
mädan föret påstår, begifwa sig åth Kongsöhr, och näst en underdånigst tack
säyelsse för frijkallelsen från reduction, anhålla hoos H:s Kongl. Maij:t att de 
ifrån Acad:n förbytte, eller på hwariehanda sätt henne undankombne hemman, 
hwar på h. Qvaestor, en behörig upsatz författa kan (doch de förtegne, som 
medelst H:s Kongl. Maij:tz särdeles och special bref och resolutioner äro Aca-
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demien fråndömbde) kunnandes man här utinnan anlijta h. krigzrådet Gyldhen- 
hoff, och honom samma upsatz lefrera. I medier tijd kan i morgon med posten 
bref och notification afgå till h. krigzrådet, att Consistorium täncker antingen 
skrifft- eller munteligen i andre wekan infinna sig hoos H:s Kongl. M:t med 
en underdånigst suppliqve, och der wid på Kongsöhr ålij ta h. krigzrådetz 
günstige befordran, som han Consist:o så benäget tilsagt haf:r. Slötz och at Prof. 
h. O. Rudbeck och h. Spole, gå upp till h. baronen och öfwersten Hastfår, 
och på Consistorii wägnar afläggia hoos honom en skyldig ödmiuk upwacht- 
ningh.

Consistorium minus d. 11. Martii 
närwarande Rectore h. Arrhenio, M. Holm, D. Hoffwenio, M. Micrandro 

i M. Columbi ställe, h. WolfF, och Secret:o A. Goed.
I. Gustavus Carlholm, Sven Carlheim och Laur. Bergius förekommo. 

Bergius frågades hwij han convoijerat Joh. Bergium, och hulpit honom utur 
staden och bort på flychten? Bergius: Det är wäl sant att iag fölgde honom, 
men intet hielpte iag honom åstad, hade och något ärende den wägen som iag 
skulle beställa, ty det war en krögare i Östuna som hade en häst af mig, och 
iag wille hafwa igen. Frågades hwij han förr icke reest än just den djden? 
S:de, Bergius kom till mig affton tilförende och bad mig med gråtandes tårar 
att iag skulle följa honom, effter han förnummit iag hafft i sinnet de dagarne 
att reesa uth för åth. Frågades om han war i följe med honom på källaren? 
S:de ney, icke eller wiste iag at skadan war skiedd, förr än en student om 
affton kom och sade mig det. Frågades hwars häst Bergigt hade? S:de, det wiste 
iag intet först, utan sedan bekände han i wägen, at han tagit Prof. Bilbergs 
häst, emädan han wäl tänckte at Profess, icke skulle blij ondh på honom, för 
det förtroende han hade till honom.

Carlheim frågades, om han intet länte Bergio sin häst? S:de, Bergius kom 
till mig om natten, och bad mig läna sig hästen, effter iag wiste huru han kom
mit i olycka. Jag swarade, at iag intz torde det giöra, emädan iag då redan 
blifwit beskylter före, att hafwa länt eder hästen, wachtmästaren har och warit 
här och synt honom. Sedan står min häst i samma stall som Prof. Bilbergs, 
som nu har lagt sig och har nyckelen till stallet uppe hoos sig, iag tör intet 
wäckia upp honom, sedan är det och nu bara natten. Der på gick han uth 
igen och sade icke itt ord mehra, ey eller såg iag honom sedan.

Carlholm befaltes förklara sig der på, at han hoos Rectorem med swordom 
contesterat, sig intet wettat af huru Bergius war bortkommen.

Carlholm berättade: när iag wiste att hästarne woro borto, och at Prof. Bil
bergs häst war medh, giorde mig ondt, att hans häst war uthtagen, effter hans 
gåsse kom och klagade att hästen war borta, warandes bekymbrad huru hästen 
måtte fas igen, gick derföre uth, och såg på alle wägar effter om sådane hästar 
måtte komma in i staden. Honom förehöltz huru tilförende blifwit berättat, 
att de stått på gatan och wachtat effter hästarne, i en gård funnit dem, och 
låtit bonden föra dem itt stycke effter sigh, åth Prof. Gartmans gårdh? S:de 
ney, det skall aldrig kunna bewijsas, utan iag mötte bonden med hästarne wid 
Bengt [Thüring] bookbindares.

Rector berättade sig låtit arrestera Laur. Bergii saker, så snart han förnam
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honom reest bort med Joh. Bergio. Consist:m tyckte det wederbörligt wara 
giordt, resolverandes, at om de kunna praestera caution för sig, så effterlåtes 
dem at få reesa bort, och arresten på Bergii saker relaxeras. Studiosi inkallade 
och om Consist:ii resolution ankundigade, lofwade sig willia skaffa Prof. Gart- 
man och Prof. Bilberg at cavera för sig, hwar med Consistorium förklarade 
sig nögdt.

Sedan begär te Carlholm, at få ingå förlijkning med målsäganden, emädan han 
förklarar sig der till willig. Consist:m swarade, det kunna honom effterlåtas, 
så wijda det angår målsäganden, men Rectoris och Consist:ii rätt aldeles för
behållen.

II. Billingskiöld, Torstanus Eurelius och Ferneluvr som warit med och druc
kit då Bergius begick excessen inkallade belädes med arrest, till des saken 
blir uthfördh.

III. Stud. Megalinus på Prof. sal. Grubbens änckios* wägnar inkom emot 
.stud. Andr. Udling, klagandes at han på h. majorens Utterens wägnar ingått
itt contract med Prof. Grubbens änckia om någre logementers förhyrande, och 
då han warit der en lijten tijdh, har han legt annorstädes huus och quitterat 
hennes, williandes intet betala desse mehr än för £ åhr. Udling swarade, sig 
intet hafwa här med att giöra, emädan han redan är från majoren, och han sielf 
är här i staden, och kan derföre swara.

Resolutio. Änckian behåller sakerne till des hon får sin betalning, och will 
intet Udlingens principal der med åthnöyas, må han lagsökia änckian.

IV. Insinuerades en skrifftelig attest underskrifwen af Johanne Wenerberg 
conc. aul. Douglass, och Anders Ulfström, om And. Sundelio, at han d. 8. 
Julii här i staden så häftigt af siukdom angreepz at de honom till jachten så 
gott som bära måtte.

Resolutio. Effter Consistorii förre resolution, och Sundelii egen begäran, 
måtte de komma och i egen person afläggia sin eedh wijd förste yppe watn.

V. Oloff Flur, Müllenbrok och Upmarck inkonuwo. Miillenbrok förehöltz 
huru han bekänt det Upmarck warit interesserat i det oliudet som skiedde på 
källaren nyåhrs affton.

Oloff: De grasserade på bolet, dantzade kringh bänckarne, hade wärjorne ute 
och skreko. Miillenbrok och Upmarck skulle och så ihoop och slås, och hade 
wärjorne ute, sade de stodo bara och sågo uth åth hwar andre. Frågades hwar 
aff det kom? S:de, det kom der af att den ena slog med willia wijnglaset 
öfwer den andre. Müllenbrok slog på Upmarck. Frågades huru länge de woro 
der då om affton? Oloff s:de till lijtet öfwer nijo. Men Müllenbrok och Up
marck nekade, säyandes sig den gången warit der till lijtet öfwer 8. Nekade 
och sig hafft någre wärjor ute, begärandes at Olof måtte tilhållas att bewijsa 
det; tilståendes doch sig sprungit en gång öfwer bordet.

Ludwic Gottfried inkallad frågades hwad det war de trätte om? S:de, iag 
weet intet hwad det war, de blifwo sins emällan straxt förlijkte. Frågades om 
de hade wärjorne ute? S:de, det såg iag intet. F:s hwad kl. war då de gingo 
dädan? S:de nijo. Studiosi befaltes taga afträde, och Oloff Flur tilsades hafwa 
sine wittnen tilstädes till nästkommande onsdag i Consistorio majori, då saken

Kristina Grubb, f. Rudbeckius.
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skall med domb afhielpas, hwilket studiosis alle inkallade blef ankundigat, med 
befalning, att d l samma tijdh inställa sigh.

Consistorium minus d. 15. Mardi
närwarande Rectore h. Arrhenio, h. Spole, M. Columbo, M. Steuchio, och 

Secret. A. Goeding.
I. D:r Hoffwenius lätt ursächta sig att han för opassligheet skull, denna 

gången ey kunde upkom#?a.
II. Klagade Rector mycket öfwer ungdomens yppighet här wid Academien, 

som i synnerheet uti Wärmeländske och Westgöthske landskappen förspöries, 
hwarest helt unga tingester börja på dricka och swärma heela 8. och 14. 
dagar bortåt, och finnes intet en gång hemwa i härbärgen; de få penningar 
ifrån sine föräldrar esomofftast till sitt nödige underhåld, men förr än deras 
inspector far wetta att de fått några penningar, dricka de upp dem, och draga 
der öfwer på sig onödig skuld; såsom nu i desse dagar Johannes Fagreil, 
kyrckioheerdens [o: Ragvaldus Fagrelius] son i Brunskog blifwit med sådant 
beslagen, i det han giordt en hoop giäll och då han fått 36. rdr hemman 
ifrån sine föräldrar har han dem updruckit. 2. Då han af Rectore war för
buden at reesa bort, har han lagat sig på wägen och welat sticka sig undan,
3. Har en studiosus Hambelius några penningar af honom att fordra, 4. äfwen 
så M. Jonas Gravander som är hans morbror, och 5. Ferdinander [Zelbell] 
bagaren för öl och sådant.

Hambelius inkomb sade sig hafwa fått sin betalning af Fagreil, och Bengt 
Holm gått i god för honom. Fagrell inkomb, frågades om han förnögt Fer- 
dinandrum? S:de ja. Frågades huru han blifwit honom skyldig? S:de, iag har 
tagit af honom till postpenningar och annat smått då och då.

Bagaren inkallad tilstod sig fått fullkomblig betallning af honom. Ferdinan
der förmantes att intet wijdare creditere sådane ynglingar hwarcken penningar 
eller öl, emädan de både hafwa sine inspectores, som och disk. Han lockar 
och wänier dem der med till hwarjehanda odygder och yppigheeter. Ferdinan
der lofwade boot der på och tog affträde.

Fagrell frågades hwij han ärnade sig at afreesa sedan han af Rectore war 
tilsagd at blifwa qwar och ingen städz fara. Hambelius hade funnit en bonde- 
hustro,* som han intingat, på gården hoos honom som skulle föra honom bort, 
hwarföre han förorsakades det angifwa hoos Rectorem, och begära han måtte 
förwaras. Fagrell swarade sig dagen tilförende, förr än hao blef arresterad af 
Rectore, tingat in hästen af en bonde i Malma, som om morgonen effter in
kom, men effter han blef aff Rectore förbudin at reesa bort, altså blef han qwar. 
Hambelior bekände och at Fagrell folgt sig hem om affton ifrån Rectore och 
legat der om natten, så at han intet bestält någon häst, sedan han af Rectore 
bleff arresterad.

Res:o. Effter Hambelius fått sin betalning och Fagrelius intet befmnes hafwa 
violerat arresten, altså slipper han utur fängelset löös, men åthwarnas alfwarl. 
at här effter emendera sigh, kunnandes Prof. Gartman ansäyasfät han skrifwer 
hem till hans fader, och förständigar honom sonens yppige förmälande här.

Felskrivning för bondehäst.
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och att han intet giör något godt med mindre han förordnar honom någon 
privat praeceptorem.

II[bis]. Borgaren under staden Jahan Andersson Wolgemoth [Wohlge- 
muth], inkom emot stud. Ericum Wrång, klagandes att han will ryggia itt 
contract, som han med des hustro ingått, berättade som föllier: Jag war intet 
hemma när han i höstas kom hoos min hustro, och betingade logementer i 
min gårdh, för sig och 2. sina disciplar, derföre giorde hon contract med dem 
att de skulle 1. gifwa 5. dr hwar för kokning, och för twätt 4. dr eller 
för alt tilhopa 22. dr kopparmynt item 2. lass wed för person, till den tijden 
de reesa bort om pingestijden, noch i huushyra för kammaren, wisthuus och 
källare 10. dr alle tre tilhopa. Nu säyer han sig intet willia gifwa mehr än 12. 
dr för twätt och kook, och för huushyra 10. dr och 4. lass weed, williandes 
ellies flyttia utur gården. Och effter han såg sig intet kunna gifwa så mycket 
som de kommit öfwerens om, fördenskull samtyckte iag och min hustro der 
till att han måtte försökia sig annorstädes och flyttia utur gården.

Ericus Wrång swarade, det war aldrig så slutit, som I säya, då han begärte 
5. dr för kok, så böd iag 4. dr för person för kok och twätt tilsammans, 
och för huushyran 10. dr der med hon lätt sig och nöya; men effter iag såg 
hon intet wille blij wid sitt contract, alt så begärte iag fa flyttia der ifrån, 
ehuruwäl iag giorde det ogiärna, men hon swor och önskade handen skulle 
wara af den, som för mindre boro upp watn, och kokade åth oss; altså måste 
iag dädan, och har sedan fått annorstädes för 12. dr kok och twätt tilsammans, 
kan och bewijsa det hon åth andre för samma kiöp kokat och twättat. Frågades 
om det war något skriffteligit contract dem emällan? S:de ney. Frågades om de 
då hafwa någre wittnen? S:de ney. Wrång särskildt afhörd, frågades huru han 
då kan bewijsa det itt sådant kiöp emällan dem slutit warit som han säyer, 
och hafwa intet wittne på? Wrång swarade sig willia gifwa henne om hon will 
swärja der på at iag lofwat henne 22 dr för kok och twätt, aldrig giorde iag 
det.

Wolgemott inkallad, frågades hwij han gifwit Wrång loff at boflättia dädan? 
S:de, iag gaf honom lof der till, men så sade han sig willja lembna sin kista 
qwar så länge, men sedan har han tagit henne utan mitt loff uth.

Wrång inkallad tilspordes hwij han utan Wolgemots loff tagit uth kistan? 
S:de, iag sade att iag wille lembna en kista qwar, för det han praetenderade 
af mig, men så swarade han, I fa fuller flöttia, I reesa intet så långt, iag 
råker Eder wäl. Hwilket en student jämwäl hört och kan der om wittna. 
Wolgemuth frågades om han bad honom lembna qwar kistan? S:de ney. Fråga
des huru mycket Wrång lefrerat till Wolgemuth? Och emädan de woro något 
strijdige der om, altså resolverades at förr än någon domb här uti falla kan, 
måtte de sins emällan liqvidera, och författa en giltig rächning på det Wolge
moth af Wrång bekommit.

III. Johannes Betulander W-Gothus inkallades. Fransosens son [Jean] de 
Wallois effterropad war intet tilstädesv hwarföre han blef belagd med 3. mk 
silfitz böter för stämbningens försitriande. Der på uplästes Adjuncti Andr. 
Rhodins skriffteljge. suppliqve rill Consistorium, der i han 1. mycket klagar 
öfwer Betulanddf, pt han slår sig från boken till dryckenskap, låtandes inga 
trogne förmaningar eller alfwarsam näpst rätta sig. 2. Beswär sig öfwer de
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Wallois den yngre [o: Jean] at han bedragit honom och i sådan widlyfftig öl 
handel inlåtit, att han Betulandro utur händerne en wacker silfwerskål hade 
narrat sig owitterligen. Och ehuruwäl Rhodin warnat de Wallois att intet mehr 
creditera Betulandro något öl, eller wijdare inlåta sig i handel med honom, 
emädan han kunde see honom wara föga annat än itt barn och under annars 
hand; de Wallois och lofwat crediten der med skulle wara uphäfwen; icke 
deste mindre emädan han sedan äfwen som förr med Betulandro omgått, 
låtit honom å nyo sig i skulder fördiupa, han och sielf tilbudit honom credit, 
beder han att det uthgångne edict om källerswännernes otilbörligheet, och så 
i detta mål må hafwa sin krafft och efftertryck. 3. Effter Betulander uthlofwat 
bättring intercederar Rhodin för honom, att han utur fängelset måtte slippa, 
helst effter hans studier således blifwa mycket eftersatte. Betulander frågades, 
huru han blifwit skyldig de Wallois? Betulander swarade, att Wallois bedragit 
honom sålunda: Han tog en silfskål af mig, och sade, när I behöfwa en kanna 
öl eller så, så kan i sättia på en zedel till mig hwad 1 willia ha, så skolen 
i straxt få, hwarföre då främmande kom till mig, så lätt iag hämpta af ung
doms feel, öl hoos honom ibland och brännewijn. Frågades huru mycket skålen 
wog? S:de 14. eller 15. lod. Frågades om han hade fått några penningar hem
man ifrån? S:de ja, jag fick i distingzmarcknaden ifrån min förmyndare 500. 
dr per wexel, och der aff gaf iag Rhodin 200. dr för kost, och de andre 
köpte iag mig kläder och böcker före. Honom förehöltz hwad otijdigheet 
det af en så ung tingest är, att understå sig, utan annars rådh, att disponera 
sielf om en sådan summa penningar; det hade wäl en god deel tort upgått 
i öl och drickesmål. Det plägar på sådant wäsende föllia swårt straff och rele- 
gation. Betulander bad om tillgifft, lofwandes bättra sig här effter. Res:o. Utur 
carcere må han nu slippa, effter han lofwar boot och bättring, och praeceptor en 
eller inspectoren beder för honom. Doch skall han i Consistorio majore effter 
middagen wara tifstädes, då wijdare om des disciplinerande slutas skall. I 
medier tijdh måtte han intet betala något till De Wallois som han klagar öfwer 
at hafwa så skaml. blifwit bedragen aff.

IV. Bonden i Melby Per Andersson inkomb emot sal. Scheffers änckios 
fullmächtige Gabriel* Holstenium, klagandes han i distingzmarknaden köpt 
en häst af Scheffers änckia för frij och färdig, men hästen war andwuxen af 
gammal siukdom ofärdig, hwar på han framtedde hofslagarens Constantini** 
attest. Sade wijdare, sig intet hafwa det ringaste kört eller rijdit honom sedan 
han kiöptes, utan då han hafft honom i 8. dagar, och märckte han intet wille 
dricka, utan stå och skiälwa på frambenen, så tänckte han reesa in till hof- 
slagaren med honom och fråga hwad honom feltes. Och då han kommit till 
honom hade han sagt att hästen hade qwärckan, och länge warit andwuxin; 
kunna icke heller utan med stor omkostnad botas. Och när han frågat honom 
hwad han wille haf:a för det han skulle botan? hade han swarat sig intet willia 
taga ihop med honom effter det är gammal siukdom han dragas medh, och 
lärer nappast kunna botas. Der på hade han gått till Scheffers änckia, men

• Felskrivning för Georgium.
** Constantin Stepke.
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blifwit afwist, emädan hon sades liggia siuk. Åter hade han gått dijt och tait 
med jungfrun, bediandes henne gå in, och begära att han kunde fa något till 
hielp at bota hästen medh. Men hon kommit uth och swarat honom mycket 
hårdt, och gifwit honom fula ordh (som han intet wille nu nämpna) har altså 
blifwit förorsakad att sökia rätten; ehuruwäl han intet gärna det giorde, men 
som nöden honom så hårdt twingar, så har han måst gripa der till. Frågades 
om han hade någon hofslagare med sig då han kiöpte hästen? S:de ney, utan 
en bonde som sade sig förstå huru gamble hästar äro. Frågades om han kiört 
eller rijdit hästen? S:de ney, intet mehr än iag i marknaden reed hijt in en 
gång, då mitt barn skulle christnas, och då lätt en dräng rijda honom ifrån 
Fiärdingen till Dragarebrun, men det war så mycket folck då på gatorne, att 
han intet kunde rijda hårdt. Frågades om hästen stod och skalff då han kiöpte 
honom? S:de ja, men iag förstod mig intet der på hwad det skulle wara.

Georgius Holstenius (hwars fullmacht uplästes) swarade på Prof. sal. Schef- 
fers änckios wägnar. När Per Andersson förleden höstas war åstad, och skulle 
kiöpa hästen, hade han intet så mycket penningar som de blifwa öfwerens 
om, derföre fick han ey eller hästen med sig, men effter han då hogfältz 
hästen, så kom han igen distingzmarknan, och hade med sig en bonde som 
sades warit en gammal hofslagare, och accorderade då om itt wist kiöp, sedan 
effter han ey eller då hade penningar, och professorskan torde intet betroo 
honom, effter hon intet så grant kände karlen, och wiste af hwad mechtigheet 
han war, så kom han 3. gången igen, och än anhölt att få hästen, lefrerandes 
så 36. dr. De resterande 4. dr fick han professorskans egen bonde, som gick 
i god för honom till hösten, wittnen äre här ute som brukat och kiört honom, 
och skole betyga att hästen hade aldrig något feel, förr än han fick honom, 
hade och bonden hafft honom i 14. dagar, förr än han märckt hästen wara 
skadder.

Sal. h. Scheffers änckios bonde Michel Ånsson i Ekeby och Gamble Upsala 
sochn inkomb, sade sig intet wetta om hästen hade någon siukdom. Frågades 
om han weet det han ingen siukdom hade? S:de, iag weet intet det, iag har 
intet märckt någon siukdom.

Klagades att hästen warit 3. gånger sedan Thomesmässa till Stockholm, och 
Hindric Schaefer kiört från Stockholm. F:s om han wiste att hästen war rätt 
frisk och sund? S:de ja. F:s om han kan då giöra honom frij ifrån någon 
siukdom? S:de, iag weet intet om han hade någon siukdom. F:s om han 
aldrig sedt honom stått och darrat med knään? S:de ney. Frågades om han 
förstår sig på hästar? S:de ney, bara iag seer att de äta och dricka braff.

Jöran Persson i Swijsta och Bälinge sochn effter aflagd eedh berättade sig 
aldrig märckt någon siukdom hoos hästen, och aldrig annat sedt eller hördt, 
än att han warit frij och fardigh.

Får Andersson frågades om han hafwer flere skäl eller wittnen, än denne 
attesten? S:de ia fuller kan iag få flere attester der på att hästen warit fånge 
siuk, men intet har iag dem nu tilstädes. Derföre tilsades han att skaffa dem 
in till näste Consistorii dagh.

V. Ol. Moberg inkomb emot Söderkind, Ernster 2. st. och Petrus Hedberg, 
berättandes som föllier.
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Sedan iag war här sidst, så hade fuller Söderkind och Ernsterne sagt för 
Cursoris son hwad i Consistio om honom angifwitz, kom altså hans moder 
och kallar mig till sig, frågandes om det war sant att han är misstänckt derföre, 
att hafwa tagit böckerne? Jag swarade det är sant, och kan han aldrig undgå 
det, han ju lärer haa tagit dem. Hon bad så att iag intet skulle sökia hans 
wärsta, men förbannade sig på att hon aldrig wettat det ringaste der aff. 
Böckerne lofwade hon skaffa igen om han tagit dem. Jag lofwade att iag intet 
skulle sökia mehr der effter, allenast iag far mina böcker igen. Berättade och 
modren huru poiken råkat bölen ute wid ladorne, då han gått och skurit, 
och af det tillfället han lembnat sin muff och hanskar på planket och sagt 
sig wara rädd det någon torde stiäla bort dem, hade bölen swarat, det är intet 
stort åth, iag kan giöra igen hwad som någon stiäl bort. Då hade poiken talt 
wid honom, att han skulle giöra igen några böcker, som blifwit bortstulne, 
det och bölen lofwat. Moberg berättade wijdare. Om måndagen kom Hedberg 
och hans bror till mig twenne gånger, men effter iag intet war hemma, kommo 
de tredie gången begärandes en specification på böckerne som bortkommit, 
så skulle de laga så att böckren skulle komma till rätta igen, till fredagen, fast 
det skulle kosta dem 20 dr. Jag sade det wore mycket wäl, gaf dem så speci- 
ficarion der på. Fredagen när iag gick neder af Prof. Spoles lection, mötte 
iag honom wid Norcopensis port, och frågade om han fått igen böckren? Han 
swarade, iag har talt med honom, men kan intet fa igen dem i dag, utan om 
söndaghz morgon skole i få igen dem. Om söndagz morgon frågade Nicolaus 
Kyronius honom, om han skulle få böckren igen? S:de han, ja nu emällan 
ottonsången och högmässan skulle de komma, men Rudbeckii Atlantica är såld 
till en magister, och kan intet fås igen. Wij wäntade till des det ringdes sam
man, men äntå kommo inga böcker. Under afftonsången frågade åter Kyronius 
om han fått böckren igen? Så hade Hedberg swarat ney, det war wäl iag 
intet gaf honom 20. dr som iag ärnade. Frågades huru han fått spaning om 
böckren, och att de skulle komma till rätta igen. S:de Cursors son: Bölen kom 
till oss och begärte sitt salarium, och emädan han sade sig kunna giöra igen 
hwad som bortstulit är, bad iag honom giöra igen böckrena, emädan iag war 
för dem misstänckt. Frågades om han intet bättre lärt sine christendombs styc
ken, än at han skall gå till trollkarlar, och sökia deras råd? S:de, iag tänckte 
at effter iag war så hårt misstänckter, iag då skulle fresta det yttersta att skaffa 
igen böckrena.

Ernsterna uppå tilfrågan bekände Hedberg månge gånger, och till kl. 8. om 
afftorne ibland warit der hoos dem i gården, den tijden som böckerne säyas 
bortkommit.

Hedberg förmantes bekänna sanningen och hwar han giordt aff böckerne. 
Han s:de sig intet tagit några böcker, ey eller wetta hwar de äro. M. Steuchius: 
I han lofwat skaffa igen dem: I måtte stare promissis, I lära ändå aldrig kunna 
gå ifrån Eder att I dem ju tagit. Wij minnes fuller hwad i tilförende giordt. 
Det hade warit bättre I aldrig blifwit student. Hedberg: Jag bekänner iagh 
har försedt mig af ungdoms feel tilförende har och lofwat boot och bättring, 
men detta tager iag intet på mig. Och effter han altså ingalunda, ehuru han 
och der till förmanter bleff, wille bekänna sanningen, fördenskull emädan 
saken är af större wicht, resolverades att han remitteras till Consistorium majus.
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Consistorium majus samma dato
effter middagen närwarande Rectore h. Arrhenio, h. Gartman, h. Lundio, 

h. Rudbeckio, h. Norcopensé, h. Spole, M. Columbo, M. Steuchio, M. Mic- 
randro, h. Peringer, h. Qvaest. Arrhenio, och Secret. A. Goeding.

I. Uplästes deras Excellentiérs h. Bengt Skyttes och h. Georg Gyllenstiernas 
swar till Consistorium på latin, af d. 14. hujus, angående Skyttianiske profes
sion; och at de ther till förordnat en ung karl, Eliam Obrecht Argentoratensem.

Res:o. Det communiceras med h. Rijckzdrottzens Ex:ce och en copie af 
samme bref öfwersändes. Skall och tacksäyelse swar afgå till deras Excelkcer 
för den omsorg de hafft att igen ersätta det vacante stället.

II. Frågade Rector om bref till Rijckzdrottzens Excelkce måtte afgå angående 
det at Kongl. HoffRätten protegerar studiosos, som här effter deras delicta 
blifwa disciplinerade. Och emädan effter ProRector D:r Hoffwenh/j upsatt det 
på sin catalogo rerum nondum expeditarum till Rectorem sades det förr skedt 
både munt- och skrifftek, nu ey eller Consist:m wara förorsakat det samma 
at repetera; altså fans det onödigt wijdare der om h. Rijckzdrottzens Excelkce 
at tillskrifwa.

III. Proponerades språkmästaren de Courcelles anhålla om någon hielp af 
Consistorio, i sitt mycket siuke och eländige tilståndh.

'Resolutio. Han far 7 dr silfwermynt af fisco studios.
IV. Res:s att suppliqve till H:s Kongl. Maij:t om de förbytte hemmanen, 

skall författas och med det forderligste öfwersändas. Kan och h. Qvaestor giöra 
en förtekning på samma hemman, som föllier med och recommenderas h. 
Gyllenhoff till önskelig befordran.

V. Uplästes ransakningen angående den på rådman Anders Anderssons 
[Hoffmans] källare begångne excess, der på Anders Andersson inkallad uppå 
tilfrågan sade sig ey wetta om de nyåhrs affton hafft några wärjor ute eller 
slagitz, men bullrat allenast i bolen och bänckiorne. Honom sades att hans 
källerswän bekänt det de hafft wärjorne ute. Anders Andersson: Kanskie, men 
det har han intet sagt för mig. Han må sielff säya hwad han. der om weet. 
Oloff Flur tillijka med studiosis, som förr in actis finnes, inkome, frågades om 
wärjorne woro ute om nyåhrs affton? Miillenbrok: ney. Ol.: wist hade I ute 
wärjan nur Miillenbrok, men intet giorde I något med henne. Miillenbrok 
nekade der till inständigt. Upmarck sade sig ingen wärja hafft på sig den 
gången, utan kappa. Frågades om det war så huggit nyåhrs affton i bordet och 
bänckierne att det syntes der effter? And. Andersson: ja, iag tror wäl det 
skulle synas. Frågades hwem sidste gången högg i bordet och stolen? Miillenb.: 
när de kom/va in, så lära de sielff bekänna det, iag wet det intet.

Celsius inkom, tilstod sig slaget sönder fönstret med en trasa, men det skedt 
med wåda.

Tegner bekände sig huggit i bäncken, men h. rådman hafwa gifwit honom det 
sedan till.

Rådman frågades om han har någon ting mera i denna saken at påminna? 
S:de ney. Jag will intet sökia deras wärsta, utan om de kunna blifwa förmante 
af E. Magnificentz att hålla sig wackert stilla, och en annan gång intet så regera, 
så är iag nögd. De togo affträde.

Rådman Anders Andersson inkallad särskildt, förehöltz at det är en stoor
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och grof excess som de anklagades före, och Consistorium wara nog sorgfåldigt 
till disciplinae publicae wid macht hållande, att wederbörl. afstraffa sådant, men 
här wara så mörckt, emädan den ena jakar, den andra nekar, och inga wittnen 
äre, på ingentera sidan.

Anders Andersson, jag beder för dem denna gången; de giorde intet stort 
nyåhrs affton, allenast de woro något rolige, men sidste gången tornerade de 
fuller. Frågades om han några wittnen hafwer? S:de sig intet mera wittne eller 
skäl hafwa, än han nu föredragit. Frågades om hans grannar hördt här af? 
S:de, nog tror iag de hört det. Cursor inropad befaltes gå till Anders Anders
sons grannar, giäster, pijgor och drängiar, och bedia dem upkomma, att wittna 
om de hördt dem tornera något nyåhrs affton.

Skinnaren m:r Jahan Bäck upkallad inkom, frågades om han hörde något 
buller på Anders Anderssons källare nyåhrs affton förled ne? Skinnaren aflade 
eedh och berättade. Om det skedde något buller nyåhrs affton det kan iag intet 
säya, fuller har iag esomofftast hördt buller, men nyåhrs affton war iag hoos 
Elias [Fult] skinnare till måltijdz och kom hem klockan 9.

Rådman Anders Anderssons [Hoffmans] kiöpswän Samuel Erichson inkom, 
effter aflagd eedh berättade: Jag hörde intet mehr än at det bullrades och slogz, 
men intet hörde iag ropas eller skrijkas. Frågades huru det bullrade? S:de, 
som det hade bullrat i borden och stolarne. Om det war något ondt emällan 
dem det kan iag intet säya, intet hörde iag heller någon gny af wärjor. Fråga
des huru dagz det war? Swarade emällan 8. och 9.

Hemming Forelius som giäster i träbyggningen, hoos rådman Anders Anders
son, upkallad sade sig den dagen ey warit hemma, utan till Kongzöhr, och 
kunna altså der om intet wittna.

Anders Anderssons gåsse Erich å 15. åhr inkom, sade att de tornerade der 
inne med bord och bänckar, men intet skreko eller höggo med swärd. Fråga
des huru länge dé woro på källaren? S:de, jag låg och soff då de gingo bort.

Upmarck särdeles afhördh, frågades hwilken wärst war att tornera nyåhrs 
affton? S:de, Miillenbrok är fuller stoor i orden, och föll en gång eller twå på 
skranket, så at det bullrade, slog itt glas omkull på kläderne på mig, och då 
föll några ord oss emällan, men intet på ondska, och då sade iag, om 1 så låte 
m:r Miillenbrok så går iag bort, och då iag gick uth kom han effter mig, och 
bad mig gå in igen, sägandes sig gärna willia wara wän med mig. Frågades hwem 
giorde bullret? S:de, war det något buller, så giorde Miillenbrok det, ty han 
bultade på cantoiret effter poiken som war ute, det hördes wäl up till Anders 
Anderssons.

Ludwic Gottfried inkalladh frågades hwilken det war som största rumor 
giorde? S:de, Jag kan intet säga utan de regerade bägge twå lijka, och wille 
träta, men wij lade oss emällan; de stötte nid stolarne at det slamrade på golf- 
wet. Frågades om de kallade hwar annan öknampn? S:de ney, det hörde intet 
iag.

Miillenbrok inkallad befaltes redeligen bekänna hwem som tornerade på 
källaren nyåhrs affton? Han swarade ingen något tornerat, tilstod sig warit 
något drucken och fallit på cantoiret en gång eller twå, och då kan skie något 
bullrat. Parterne gingo uth och effterfölliande domb conciperades, som sedan 
parterne inkallade afsades.
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Sententia. Aldenstund Joh. Müllenbrok, Jöran Upmarck och Ludvic Gottfred 
intet befinnes hafwa nyåhrs affton skrijkit, slagitz eller något sådant giordt, 
hwar effter något straff effter lag och ordningar kan föllia, rådman Anders 
Andersson [Hoffman] och sielff för den intercederar; ty blifwe de och för 
denne gången derföre förskonte. Men såsom Müllenbrok, Thegner, Gottfried, 
Celsius och Wretman d. 5. Febr. hafwa giordt oliud och druckit öfwer 9. på 
natten: altså beläggias de hwardera med 12. mk s:mtz böter effter placatet, 
blifwandes alfwarligen förmante att med slijkt ey wijdare igenkomma, så frampt 
de swårare straff undwijka willia.

VI. Proponerade Rector h. Rudbeckium begära någon förmyndare för sal. 
Rugmans son i sal. Verelii ställe. H. Qvaestor: Det finnas i actis Consistorii 
att Rhenhielm är constituerader dertill aff sal. Rugman sielff.

VII. Proponerade Rector h. Norrman begiära 1. det hans vocations breff 
aff 111. Cancell. Acad:ae till Profess, extraordinariam, och Hans Maij:tz breff 
till Illust. Cancellarium om hans gage måtte i Consistorio upläsas. Hwilket 
bewilliades och skedde, 2. att han måtte med det forderligste introduceras. 
Resolutio, nästkommande fredagh må introductionen hållas. 3, att något wist 
måtte determineras om hans underhåld och lön effter Kongl. Maij:tz bref. 
Resolutio. Consistorium will i alt som möyeligit är accomntodera honom. Och 
om han intet får itt Nåstuna hemman, effter sal. h:r Verelium, så will Con
sistorium giöra ansökningh hoos Maijestetet om det gamble praebende hem
manet Skediga, att det under Academien igen reduceras måtte, då h. Norrman 
skall blifwa med praebende försedd.

VIII. Klagade h. Qvaestor att länsman här i länet mycket twingar Academiae 
bönder med skiutz- och giästningar. 'Resolutio. Consistorium beswärar sig öfwer 
honom hoos h. landzhöfd ingen.

IX. Sade Rector sig ärnat nu igen företaga h. Rijkzdrottzens breff angående 
räkningar ne, och der på om swar deliberera, men hafwa orsak att klaga öfwer 
Consistorialium i synnerheet theologorum absence, ehuruwäl de upkallade 
blifwit. Resolutio. Detta wärcket är af den wicht att det intet kan uptagas utan 
i pleno Consistorio, willia intet theologi upkomma så måge de taga skulden 
på sig, att der med så länge drögtz.

X. Uplästes h. Hinric Myrandri swar af d. 7. hujus, på Consistorii till honom 
för itt halfft åhr så när sedan afgångne breff om Bringii skuld till Acad:n, 
hwar om han nu skrifwer sig aldeles okunnog wara, williandes icke deste 
mindre skrifwa sterbhuus interessenterne till att de komma straxt effter påsk 
tilsammans att öfwerläggia huru detta kan componerat blifwa till liquidum.

XI. Beswärade sig Rector at Cronans papper intet blifwit inlefwererad aff 
wederbörande. Han wille derföre wara i längden för alt answar exempt.

XII. Landzhöfdingens h. Duwalts breff till Räntmästaren uplästes; der i han 
uthlåter sig intet willia gifwa mehr än 9. dr kopp*r:t tunnan, för spanne- 
målen han fatt af Academien, emädan den warit slög, och man gifwer icke mehr 
der uppe på torget för tunnan. Militie spannmålen och blifwit der uppe derföre 
såld.

Resolutio. Consistorium måste altså blij der wid, ehuruwäl han tilförende 
lofwat 10. dr t:n.

XIII. Proponerade Rector Ausium begära 1. något af den spannemålen som
6-734228  SallanJtr
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för 1681. intet är worden arresterad. Resolutio. Consistorium är der intet emot, 
finnandes den saken intet lyda till detta forum. 2. att syn måtte hållas på 
gården, emädan Prof. Nezelius intet will gifwa något i hyra, ey eller reparera 
honom. Hade begiärt Prof. Rudbeckium, h. Spole, och Qvaestorem att förrätta 
synen; hwilket bewilliades. 3. syn på den ena ladan som hörer till åkren och 
säyes wara förfallen. Resolutio. Det bewilliades. 4. att åkren måtte arrenderas 
till twå och icke flere. Resolutio. Consistorium tager sig intet der aff. 5. begär 
betalning för itt stycke tompt som är antagen till Acadae trägårdh. Professor 
Rudbeck sade att det war en lijten smutt som Academien bytte af honom, 
och gaf honom itt stycke baak om igen, fick och sal. Ausius penningar der- 
före. Res:o. Prof. Rudbeck kan honom informera, huru här med är beskaffat.

XIV. Erich Mattsson i Walskog inkom; frågades om han liquiderat den skuld 
Academien har att fodra aff honom? S:de ja men, iag har betalt alt tilbopa. 
Qvaestor: intet sluth är ännu skedt med honom, ey eller har han betalt något 
på sine böter. Frågades om han har warit någorstädes? S:de först ney, men 
sedan bekände han sig warit till Kongsöhr, och supplicerat om uthslag på sitt 
begångne lägersmål. Frågades om han intet sökt mehr? S:de ney, utan att iag 
och skulle fa sittia qwar på hemmanet och slippa knechten. Tilspordes om 
han intet klagat på Consistorium, eller dem som förestå Acad:s räntor? S:de 
ney. Honom upwijstes hans obillige suppliquer, och förehöltz hwad beskyll
ning han osandfardeligen lagt på Consistorio och Qvaestori, som intet skal wäl 
bekomma honom. Frågades hwem rådt honom der till att skrifwa sådant? S:de 
en som heter Fiatus har skrifwit för mig. Gudh nåde mig iagh förstod mig intet 
uppå huru han skreff. Hans suppliqver uplästes tillijka med de utan på ryggen 
aff h. Lindskiöld skrifne resolutioner, nembl. att hans ansökningar remitteras 
till Consisr.m och h. skrifnings commissarierne, och förmanas, att wijdare intet 
komma igen och klaga sig i oträngdemåle. Samme suppliqver tog Rector till 
sigh; som sedan lefrerades till acta. Resolutio. Consistorium förklarar sig här på 
hoos H:s Kongl. Maij:t, och giör relation om heela sakzens beskaffenheet, 
innelyckandes acta publica, och reserverandes Consistorium sigh, att ijfra sådan 
bondens otijdigheet och obefogade klagomål. Begärte h. Qvaestor det måtte 
föras ad acta att det brefwet som Erich Mattsson beropar sig på i sin suppliqve 
att hafwa fått af V. Consistorio, det är uthgifwet aff sal. Verelio effter en 
resolution som är giord i Consistorio minori twärt emot constitutionerne.

XV. Begärte Rector att de Professorer som hafwa böcker utur Bibliotheket, 
måtte dem forderligst inlefwerera. H. Rudbeck: de böcker som iag har af 
Bibliotheket till läns, stå hemma i min cammar, hwar på iag en förtekning 
gifwa will, och låta wederbörande gå dijt och see dem. Men om de skola in- 
lefwereras till Bibliotheket, så måtte iag öfwergifwa alt det iag i antiqviteten 
ärnat skrifwa, emädan de stå nu i min kammar på wissa rum, och kunna icke 
utan med stoor tijdspillan och bekymber i den ordningen igenkomma. Som iag 
uti sal. Loccenii, Schefferi och Verelii tijd hafft dem, så hoppas iag och nu om 
dem blij betrodd, till des iag kommit till ända med mitt wärck, iag i sinnet har 
att upläggia. Consistorium mente det war ingen som der till nekade.

XVI. Begärte och Rector, at effter sal. Vereli/w hafft domar och documen- 
ter Academien anhörige, de måtte af wederbörande noga upletas, och lefre- 
ras till nu warande Räntmästaren igen at förwaras; hwilket och lofwades.
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XVII. Giorde Rector relation utur actis om Petri Cursoris son Petro [Hed
berg], som blifwit emot Consist. itererade resolution i höstes deponerad under 
D. Hoffwenii rectorat, att han åter blifwit beträdder med tiufwerij, frågandes 
huru med honom nu förhålles skall, emädan han denne gången ey kan komma 
fram, effter det är så seént, williandes han ey eller bekänna sanningen. 'Reso
lutio. Han sitter inne till des saken tages före i Consistorio majore.

XVIII. Anmälte Decanus philosophiae 1. Holmdalium willia disputera de 
principiis actionum humanarum, 2. Fernelium de umbra.

XIX. Proponerade Rector mölnaren Isak Isaksson 12. dagar, Erich Larsson
15. och Lars Jönsson {antalet ej utsatt] dagar warit borta effter qwarnstenar, 
och begära nu något för sitt omak, hafwa och uthlagt för ståcker till dröger 
och annat 14. dr dem de begära måtte dem betalas. Resolutio. Dem bestås 3. 
mk för hwar dag de warit borta, så och de 14. dr de uthgifwit för stockar 
till dröger och annat.

XX. Giorde Rector kunnogt Arfwid Billingskiöld hafwer åter igen med en 
grof excess sig belastat, och ehuruwäl han warit upstämbd at nu comparera i 
Consistorio derföre, har han doch swarat, att han intet kan förr än hans prae
ceptor kommer hem. Altså och emädan han tilförende warit så offta med slijkt 
owäsende beträdder, och hans inspector och praeceptor ellies klaga sig öfwer 
honom, resolverades at Consist:m låter breff afgå och notifica/Zon här om till 
hans stiffader [Hans Billingsköld], och låta honom förnimma, det Consistorium 
skulle gärna see om han wille taga honom hädan.

Consistorium minus d. 22. Mardi,
närwarande Rectore h. Arrhenio, D. Hoffwenio, M. Steuchio, h. Peringero 

och Secretario.
I. Wolgemots [Wohlgemuths] hustru Gertrud Jahansdotter inkomb emot 

studios. Wrång, tilspordes hwad Wrång lofwat henne? S:de 10. dr kopf*zr:t 
och 3. lass weed. Wrång klagade at 1. lakan är bortkomwit. Det bekände 
Gertrud sig hafwa tillijka medh en sadel hoos sig qwar behållit till des hon 
skulle blifwa betalt. Hust. Gertrud tilspordes hwad hon will hafwa till? S:de 
iag låter mig nöya med hwad den högwyrdige rätten giör. Wrång förklarade 
sig och nögd med Consistorii god tfirvz ande. De togo afträde, och Consistorium 
kunde intet annorledes dem emällan detta bijläggia, emädan intet skriffteligit 
contract dem emällan war uprättad, de ey eller hafwa på någontera sijdan något 
wittne, än att Wrång gifwer hust. Gertrud 5. dr kopptfr:t. Detta blef parterne 
inkallade ansagt, hwar med de och förklarade sig å både sijdor nögde, och 
skildes åth förlijkte.

II. Frågades effter Prof. sal. Scheffers änckios fullmächtige och des weder- 
part, men swarades af Cursore, att de intet äre tilstädes.

III. Ström effterropad war intet tilstädes at swara bookbindaren m. Siwertz, 
hwarföre han belädes med 3. mk sölfits böter.

IV. Arfwid Billingskiöld och h. Skyttz [Skyttes] tienare Thomas Jordan in- 
komme. Thomas Jordan klagade som föllier: När iag kom i söndagz affton
8. dagar sedan gåendes öfwer nya torget tillijka med Snäckenbergs och Drakens 
drängh [Nils Hansson, resp. Carl Silens], kom en heel hoop af Leymans källare 
mötandes oss och trallandes, wij hälsade god affton på dem, och de talte intet
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oss till. När wij kommo sedan wijdare mitt mot Erich Hansson [Ångerman], 
kom itt annat partie utan twifwel gåendes ifrån lijndantzeriet, ibland dem war h. 
Billingskiöldh. Jag gick förbij hopen, men Snäckenbergs dräng talte de wid, 
iag wände mig så om och ropade på honom, då kom Billingskiöld till mig, 
iag wände mig så om och hälsade god affton, Billingskiöld swarade du är en 
gammal skelm emot mig, gaf mig så en örfijl, drog uth wärjan och högg mig 
öfwer hufwudet, så at iag fick hol i hufwudet effter iag hade hatten af mig, 
sedan satte iag hatten på, och då kommo de andre omkring mig så tätt, at iag 
nödgades taga uth min wärja och slå från mig ett slag eller twå, till des iag 
kom undan på flychten; Billingskiöldh fölgde effter mig med dragen wärja, 
igenom Leymans gård, öfwer nya bron, och in i Kempens stugu i Carl Anders 
[Wikares] gård, der iag går till disk. Då wij komma in tog Kempen min wärja 
och Billingskiölds och gömde dem undan så länge. Och när h. Billingskiöld 
kom in hade han fuller en hoop fula skiälsord på mig, som skelm, hunssvott, 
men rörde mig intet förr än Cronström kom effter, som sade, slå neder den 
skelmen; han steg till Billingskiöld, och slog mig 3. örfljlar öfwer Billingskiöldz 
hufwud, slog och h. Billingskiöld mig någre örfljlar, gick sedan uth och Billing
skiöld blef qwar inne, begärandes igen sin wärja, och säyandes sig willia gå till 
min herre och klage på migh. Kempen s:de ja i morgon skole I få eder wärja 
igen. Jag sade 1 må wäl fa honom sin wärja, iag går wäl med honom. Fick 
så sin wärja igen och satte henne på sig, och iag fölgde honom hem i min 
herres kammar, iag hade intet min wärja med mig. Under wägen kallade han 
mig några skiälsordh. När iag kom hem tände iag upp liuset, och sattet på 
bordet, min herre war då till måltijden. Sedan går h. Billingskiöld in i kamma
ren och slog mig någre örfijlar, och luggade mig 3. eller 4. gånger igen, der- 
före tå slog iag så något igen en gång, då flög liuset uth, och Billiqgskiöldz 
gåsse skulle gå och tända upp det; men iag gick så uth i salen och tog 
liuset aff honom, och gick neder at tände upp det. När iag hade tändt det 
upp, gick iag i trapporne att lysa Billingskiöldh neder; böd så honom god natt 
och sade, wij få faller talas widare wid för den oförrätt i giordt mig. Hwad, 
sade h. Billingskiöld, har iag giordt dig oförrätt, iag skall wijsa det, tog så uth 
sin wärja och språng effter mig uppåth trapporne, iag sprang undan och in i 
salen, släpte liuset, och drog dören igen. Då ryckte Billingskiöld upp dören 
igen och slapp in i salen. När han då kom in bar han för sig i handen wärjan, 
derföre nappade iag i handen med honom, effter iag i mörkret wiste ey annat, 
än at hon war bar, och huru wij rycktes gick wärjan af. Sedan gick Billing- 
sköld neder, och iag fölgde honom uthför åth trapporne, och då wij kommo på 
gården mötte wij herren. Så sade Billingskiöld, om I intet hålle styr på eder 
dräng, så talar iag intet honom utan Eder till. Hwad Billingskiöld sedan sade 
åth min herre, så passer iag intet på at tala der om, effter det kommer mig 
intet wid, lägger min herre alt neder så skiöter iag intet der om.

Arfwid Billingskiöld: När Cronström, jagh och Brenner kommo af lijndant
zeriet, gick Thomas med någre andre herrtienare oss förbij skrijkandes, en af 
dem tog wärjan uth och slog i gatan. Så gick iag till Thomas effter iag kände 
honom intet, och frågade honom hwij han ropte, slog honom så öfwer hufwu
det och ansichtet med wärjan, om iag gaf honom örfijl det mins iag intet, 
han slog igen, och då det galt något hårdare på, gaf han sig på flychten.
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Jag gick effter honom at see hwem det war, han gick undan och skrek, haf- 
wandes sin wärja ute. När wij kommo in hoos Kempen frågade iag honom hwij 
han skrek på gatan, och i det samma kom Cronström och slog honom een ör- 
fijl eller 2. Då bad iag Thomas gå med mig hem till hans herre, så skulle iag 
klaga på honom, det han och giorde, men då wij kommo hem war Skötten 
[o: Skytte] borta till måltijden, satt så en stund och wäntade effter Skötten, 
och då iag skulle gå bort sade Thomas någre ord som iag intet kan minnas, 
derföre gick iag till och frågade hwad han sade, gaf honom en örfijl, men han 
slog mig igen och ref sönder min spetzhalsduuk, och bröt sönder wärjan. När 
han det giordt wäntade iag ändå en stund effter Skötten, men effter klockan 
war 8. gick iag neder och mötte Skötten på gården, der iag sade honom hwad 
passerat war, och bad honom castigera sin poike. Gaf och Thomas mig så 
månge skiälzord som iag honom. Der på gick iag strax hem.

Sneckenbergs tienare Nils Hansson å 15! åhr inkallad refererade sig warit 
hoos Fårbusens drängz mohr som hafft en Acadiae flskiare, och besökte 
drängen som låg siuk. Der drucko wij en kanna öl, med Funckarnes och 
Kurckarnes dräng, (som ginge hem). Wij skreko intet. Billingskiöld slog Tho
mas någre örfijlar, drog uth sin wärja, och slog honom. Thomas drog och sin 
wärja.

Stud. Dawid Lei[je]l inkallad sade sig intet hafwa att wittna effter han intet 
warit der hoos. Doch effter han sedermera tilstod sig något der aff wetta, 
aflade han eed och berättade som föllier. När iag kom ifrån måltijden, mötte 
iag Hans Skött [Skytte], kommandes utur sin kammar nedergåendes i en stu- 
dentz Jonae Waldii kammar, hafwandess en hoop wärjor under armen, dem han 
sade sig hafwa tagit af någre der uppe i sin kammar, på det de intet skulle 
giöra hwar andre skada ther medh, iag fölgde så Skötten in, och mädan iag war 
inne kommo h. Billingskiöld och drängen uth på gården, och då iag märckte 
det, gick iag uth att styra till gode om det kunde skie, alle de ord som passe
rade kan iag intet minnas, men det mins iag at de kallade hwar annan hunsvott, 
Billingskiöld först och drängen sedan. Begärte och näpst på drängen, och der 
han intet wille det giöra, skulle han sökia honom och intet drängen. Bad och 
Billingskiöld Skött föllia sig uth på källaren och dricka ett stoop glödhet wijn, 
men effter Skött swarade sig intet willia gå med, sade Billingskiöld, så skall 
iag komma igen 9. slår.

Laur. Laurinus inkallad effter aflagd eed refererade: När wij gingo från bordz 
om qwällen bad Skiött mig föllja sig hem, och då wij kommo hem till honom, 
frågade han effter sin poike, och effter han fan honom intet hemma, tänkte han 
att han skulle wara siuk. Bad mig så föllia sig neder till Kempen, att höra huru 
det stod till med honom; iag fölgde honom och då han kom dijt, fick han wetta 
att det warit något crachel emällan dem, gick så Kempen och den som giäster 
hoos honom, Härtzfeldt, och då wij kommo hem på gården, stod Skötts dräng, 
och Billingskiöld på gården och trätte sin emällan, då sade Billingskiöld att 
Skötts dräng brutit af wärjan för honom och rifwet sönder halsduk, bad så 
Skiött gå med upp i sin kammar, han wille tala med honom något. Billingskiöld 
kallade drängen hunssvott, drängen honom igen, Billingskiöld och drängen 
gingo upp igen, men Skiött blef qwar på gården, lijtet der effter gick Skött 
upp effter, och kom neder med en hoop wärjor, då fuller Billingskiöld klagade
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på poiken, men iag kunde intet höra hwad det war. Sade så Billingskiöld, iag 
söker ingen revange på din dräng, utan på dig, och du skall aldrig wara någon 
ährlig dräng, om du intet kommer med mig på torget i morgon kl. 9. Skött 
sade, ney iag går intet der effter; så kom då nu uth med mig på itt stoop 
glödgat wijn. Thomas sade, iag går fuller iag med. Skött sade ney, iag går 
intet någorstädes uth i affton, så bad Billingskiöld honom låta porten stå uppe 
till kl. 9. så wille han komma igen. Skött swarade ney, porten slås förr igen.

Joh. Kempe inkallad effter aflagd eed berättade: Klockan 8. wid pass om 
afftonen, kom Thomas löpandes in igenom dören, och slår henne hårdt igen 
effter sig, så frågade iag honom, hwad fattas? Han swarade, Billingskiöld will 
stöta neder mig, strax der effter kom Billingskiöld effter, och hade en lijten 
wärja i handen intet dragen. Då ränner han till Thomas säyandes, ästu icke en 
hunssvott och herretienare? Der med fattade de i hwars annars wärja. Jag tog 
så af dem wärjorne och bar dem in i kammaren. Billingsköld sade sig intet 
willia röra honom inne i min stugu. Thomas swarade sigh skola sökia honorn 
för rätta. Sedan gick Billingskiöld uth; och war intet wäl en fierdedels tijma 
ute, förr än han kom igen och hade Cronström med sig, hwilken straxt frågade, 
hwar är den skelmen, slå och stöt neder honom den skelmen. Billingskiöld 
tog honom så fram i bröstet, och Cronström slog Thomas en hoop örfijlar, 
Billingskiöld slog och honom någre örfijlar. Thomas togh intet igen. Cron- 
ströms poike hade en dragen wärja den han lade under sängen wid dören, wärja 
hade och Cronström, men intet kan iag wetta om hon war dragen. Sedan ginge 
de uth och iag fölgde dem på gården, och bad dem wara stilla. Cronström gick 
bort och Billingskiöld kom in igen, och sade åth Thomas, du skall följa mig hem 
hoos Skötten din herre. Jag sade han skall ingenstädes gå med Eder, ty I töre 
giöra honom skada. Thomas s:de, jo men skall iag gå med honom. Billingskiöld 
sade, få mig hijt min wärja igen, och swor att han intet skulle giöra det ring
aste medh henne. Jag fick honom den igen, och der på gingo de bort.

Straxt der effter kom h. Hans Skötte till mig, och Laurin fölgde honom. 
Han frågade om iag wiste hwar Thomas war? Jag swarade, han war rätt nu här 
medh Billingskiöld, som öfwerföll honom med hugg, och sedan fölgdes de 
bägge åth hem till h. Skött. H. Skött bad mig så följa sig hem, det iag och 
giorde, tillijka med en min giäst som Rijkzdrottzen här håller, att lära exer- 
citier, Leskert [d: Löschern] von Hertzfeldt. Sedan stämbde Kempen i sin be
rättelse till alla omständigheter aldeles in med Laurino, bekännandes att Bil
lingskiöld sagt åth Skött, kl. 9. i affton så skall du swara mig här.

Billingskiöld frågades om han har något här emot att säya? Han teeg och 
swarade intet.

V. Byggningzskrifwaren Clas Ekman inkomb emot glasmästaren Pär Jacobs
son. Per Jacobsson framtedde rådmannens under staden Nils Erssons Ple- 
ning[s], och Erich Mattssons timbermans attest att den byggningen som han 
nu uti boor och warit hans morfars, stod som hon nu står, och war så bygder 
som hon nu är, förr än staden refs och der uthföre gick en gränd. Tilspordes 
om han har någon underrättelse att fönstren blifwit huggne på byggningen se
dan refningen, eller om de wore der förr. Ekman swarade sig icke kunna neka 
det de förr warit, men emädan de gravera honom, wille han de skulle tagas 
dädan. Får Jacobsson: De ha ingen rätt at taga aff mig min gamble häfd. 
Jag och min mohr hafwa bodt der i så månge åhr, och ingen har talt der på.
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Sententia. Aldenstund så wäl bewijst är, som af Ekman sielf tilstådt, att 
fönstren warit uppå Per Jacobsons bygning, förr än gaturijfningen [0: gaturev- 
ningen] skedde, ty kan man effter det 1. och 9. capit. B.B. Stl. icke annars 
än confirmera Per Jacobsson, som nu besitter sin morfars byggning, i sin 
gamble häfd.

Consistorium majus samma dagh
effter middagen p isentibus Rectore M. h. Arrhenio, M. Holm, h. Skyttz, 

h. Gartman, h. Lundio, h. Rudbeck, h. Norcopense, h. Spole, M. Steuchio, 
h. Wulff, h. Micrander, h. Bilberg, h. Peringero, h. Qvaestore Arrhenio, och 
Secret. A. G.

I. Bookhållaren insinuerade sin begäran angående exercitie statens räch- 
ningar, som han har så swårt före at få liquid, och 2. uthlagor som bönderne 
giordt till Roderskiöld, och intet fatt hennes quittence på, om de skole bestås 
dem? Resolutio. Inspectores aerarii skole taga detta under händer att inquirera 
här om, kunnandes sedan det referera till Consist:m majus, effter constitu
tiones.

II. Insinuerades och uplästes fächtmästarens Grubbs skrifftelige suppliqve, 
angående des gage här wid Academien, som han begärer fullkombl. niuta effter 
sin fullmacht, Kongl. Maijrtz breff af den 27 Octobr. 677. till Rijkzdrottzens 
Excellice sampt yttermehra Rijkzdrottzens bref till Consistorium af d. 7. Jan. 
1678, hwilke och så alle uplästes. Der på inkallades fächtmästaren tillijka med 
berijdaren Schaerer. Fächtmäst:n anhölt nu muntel. det som hans skrifft inne- 
hölt, protesterandes att han i så många åhr tilbaka intet nutit sin anordnade 
lö̂ l af Kongl. Maij:t och att stallmästaren Schaerer der emot hafft en och annan 
inkompst, och intet giordt något. Stallmästaren s:de Grubben uthwärckat of- 
wanbrte breff på osann berättelse, och sig icke en halföre hafft af hans lön, 
begärte att bookhållaren måtte fa uthdraga utur rächningarne hwad honom be
stått blifwit, och han upburit, så skulle befinnes att han har att fordra 1170 dr. 
Jag tilböd och så, sade han, sal. Räntmästaren Verelio, begärte och det samme 
af Rijkzdrottzen, att Räntmästaren wille taga all den lön som'berijdaren til- 
slagen är, och underhålla hästarne och drängarne medh, så wille jagh låta mig 
med accidentierne nöya, men det wille intet Räntmästaren. Jag har och åhrl. 
af mine egne penningar måst kiöpa höö på torget och ifrån Stockholm åth 
hästarne, emädan det hööt som iag fatt af Academien warit så elakt, att häs
tarne effter handen då och då dödt sin koos, men då de ha dödt, och dräng
arne fltt afskeedh, hafwer iag alt gifwit bookhållaren det tilkänna, på det han 
effter proportion sedan kunde upföra, hwad på de andras uthfodring belöpa 
kunde. Fächtmäst:n s:de och brast uth i någon otienligheet och otijdigheet, men 
befaltes hålla sådant tilbaka.

Schaerer: Om någon graverar mig för det iag intet har tient här, så skall 
det aldrig kunna bewijsas. Jag har lärt wackra disciplar, och dem som nu uti 
Kongl. Maij:tz tienst brukas. Intet råder iag nu före att inga hästar äre här, 
iag mächtar intet att hålla dem. De togo affträde.

H. Lundius: Mig tycker att effter Schaerer intet giordt tienst på de åhren, 
som han lijka fullt upburit lönen, så lärer det wara bäst och för alt answar i 
längden tryggast, at man giör här om hoos Maij.t eller Rijkzdrottzen en be
hörig remonstration, ty den som bär upp lön måtte arbeta.
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H. Rudbeck: Jag finner det intet enligt med mitt samwet, att den som länge 
in till sine grå hår tient, måtte blottas af alt sitt uppehälle. En må intet giöra 
en annan, det en intet will ha giordt igen, wij äre alla menniskior, och wette 
intet hwad oss hända kan. Jag har och tient länge och bär grå hår, men kan 
intet säya mig frij, att någon ju tör komma, som går undan mig lönen.

Rector berättade att denne saken förr warit före, och blifwit remitterad till 
H:s HögGrefl. Excellxe. Uplästes altså acta, och itt bref som1 tilförende här om 
till H:s Höggrefl. Excellxe afgått. Hwar på res. at det bref som förr afgått 
till h. Rijkzdrottzens Excellxe här om, reitereras ännu, kunnandes den clausu- 
len der tilläggias, att Consist. intet råder före att Schaerer intet gagn giör fast 
han niuter lönen, will H:s Höggrefl. Excell.ce nu disponera de medel till andre 
usus in utilitatem publicae rei, afwäntar Consist:m det i ödmiukheet.

III. Rector proponerade h. Skyttz begära det Bibliotheket måtte honom till- 
inventeras. "Resolutio. Man skiuter upp der med tili des dagarne blij längre, 
och wärmare straxt effter påskhelgen.

IV. Frågade Rector om h. Skyttz ännu står på at behålla praebendehemmanet, 
som sal. Verelius hafft och h. Skyttz förr har protesterat på?

H. Skyttz: Ehuruwäl iag mycket godt skiäl har att begära det hemmanet, 
effter Kongl. Maij:tz bref mig nådigst tillägger alt det min antecessor åthnutit, 
och bör altså intet kallas samwetzlöös, at iag det begärte, icke desto mindre 
cederar iagh godhwilleligen det samme. Sedan påmintes att förr resolverat blif
wit, att itt af desse hemman i Nåstuna skall Secreter[ar]en hafwa, så at h. 
Norrman kommer nu att åthniuta det andre. Secret:s: Effter iag har Ven. 
Consisr.ii resolution för mig, att behålla Bärby till dess iag får itt så godt igen, 
så begär iag ödmiukeligen att fa det större hemmanet i Nåstuna, emädan det 
andre intet swarar emot Bärby, och iag hoppas blifwa maintinerat wid Con- 
sist:ii resolution,, och min sak icke för mitt trägne arbete, som alt mehr och 
mehr til tager, förringad. Resolutio. Det som är resolverat skall Secret:n blifwa 
erhållen widh.

V. H:r Bilberg beswärade sig öfwer den bonden som är satt på hans 
praebendehemman och fått frijheet der på, ingen reparation giordt, så at han 
föga hopp har att få komma till att niuta något der aff på någre åhr ännu. 
Resolutio. Fougden skall alfwarligen tilsäyas att hafwa behörig upsicht der på, 
så att hemmanet blifwer wederbörl. uprättadh, för den frijhet som bonden der 
på ernått.

VI. Rector proponerade Helsingos begära h. Skyttz till inspectorem? Con
sistorium önskade honom lycka der till.

VII. M. Micrander begärte att, effter uppå alt det arbete som han neder- 
lägger på Norby hemmanet, ingen mån synes, emädan grannarne ingen hägn 
hålla, om då det hemmanet blir öde, han måtte fördenskull blij utan alt answar. 
Och effter det sades att de andre hemmanen i samma bylag äre reducerade 
under militien, och Ramswerd wäntas hijt i desse dagar, altså resolverades att 
Academien söker hans assistence så at han tilhåller dem, att uprätta gärdz- 
gårdarne, och hålla behörig hägn.

VIII. Företogz rächnewäsendet; somblige mente man skulle sökia i under- 
dånigheet att Academien får blifwa erhållen wid sine privilegier och consti- 
tutioner i detta målet, och slippa öfwersända verificationerne. H. Norcopensis: 
Det är intet under att wij miste wåra privilegier, emädan sombl. af dem som
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sittia i Consistorio, hålla på och ordh ifrån ord in protocollera sina vota som 
äre twärt emot. D. Benzelius: Det som iag i detta målet förr sagt, will iag bestå.

Rector: Wij hafwe fuller orsak här till, att wij måge samtycka till verifica- 
tionernes inlefrering.

H. Norcopensis: Så giöra wij det emot Acad:s constitut. och privilegier, och 
om någon har funnit några observationer och feel i rächningarne, och intet 
gifwit thet till känna, så håller iag sådane för stumma hundar.

Rector bad man skulle med sachtmodigheet handtera detta wärcket. Och 
bleff så resolverat att någre deputati afsändas till Rijkzdrottzens Excellence, 
och öfwerläggia huru H:s Maij-.tz bref skall fullgiöras, då man kan gifwa med 
det samma wid handen huru med rächningarne beskaffat är, och med verifka- 
f/onerne här till warit öfligit.

H. O. Rudbeckius: Jag tycker att af hwar facultet bör en reesa med till h. 
Rijkzdrottzen. Dock deputerades der till effterföljande, h. Rudbeckius, M. 
Micrander, h. Qvaestor, Secret:n och bookhållaren.

IX. Uplästes bookhållarens Kijlmans bref angående någon fodring effter 
sin swärfar Prof. sal. Ravium, hoos Prof. h. Rudbeck, h. Gartman och D:r 
Hofwenium; hwilket h. Gartman til sig tog.

Res olut io. Honom bleff effter förre resolution i går swarat, hwar wid Con
sistorium nu beror.

X. Uplästes sidste Consistorii minoris acta angående Hedberg. Hwar wid 
Rector giorde kunnogt huru Hedberg skurit sölf:r knappar utur en råck för 
en student Årström på lijndantzeriet, och gått till guldsmeden här i staden m:r 
Claes [Reyman], hwilken Årström sade hafwa sudit upp dem några dagar 
föruth, och wäl känt igen dem, men har lijkwäl smält straxt upp dem, sedan 
han af Hedberg desse kiöpt. Sedan inkallades Moberg och alla som förr in 
actis om denne saken uptecknade äre. Moberg frågades om han fatt någon wij- 
dare underrättelse om böckerne sedan han sidst war i Consistorio? S:de sig 
ingen kundskap fått om böckerne, hwart de skolat tagit wägen, wijdare än 
förr. Det har iag allenast sedan hört att Söderkind och Ernsterne hafwa sedan 
trätt sin emällan och sagt, att du har snarare stulit dem än iagh.

Ernst swarade sig aldrig så sagt, utan en gång då Söderkind hade sagt, om 
intet iag warit så hade han aldrig blifwit bekant med Hedberg. Der till iag 
swarade, kanskie I tagit dem, så snart som han.

Hedberg inkallad, befaltes alfwarl. bekänna sanningen. Det woro en ewig 
nesa för honom att stå till rätta med bölen. Men effter han alt hårdt nekade, 
sade och att hans mohr sändt sin pijga åstad der om till bödelen; altså och 
emädan tijden war förleden, upskiötz denne saken till nästkommande Con- 
sist:ii dag, hwar till skola upstämmas Hedbergs mohr, bror, pijgan och bödelen, 
sampt flere wederbörande interessenter här uti stämmas.

XI. Förmälte Rector en främmande student Jah. Hansen begära testimo
nium, berättades wackert reest i Franckerijke och Italien, och nu willia begifwa 
sig hem åth till sin fadernesort igen. "Resolutio. Honom bewilliades testimonium 
om des förhållande här wid Academien.

XII. Qvaestoris memorial insinuerades och uplästes, lydandes som föllier:
I. Såsom V. Consistorium monde behaga det förslag iag icke långe sedan gaf, 

till undfly det hinder bookhåll:n altijd förspöria måste wid böckernes sluth, 
i det han med möda och djdspillan nödgas uthsöka låta V. Consist:ii resolu-
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tioner om spannemålsprijset; altså har iag nu giort en begynnelse der af, och 
upsatt 680 åhrs afradz spannemål (etc.) här i Upland, effter som den såld är 
med V. Consist:ii godtfinnande, och der om giorde sluth, warandes här jämwäl 
införd den spannemål som kiöpmännen ratat, och bönderne måst olijka för- 
sällia på torget. Och när denne upsattz är af actis publicis ratificerat, hafwer 
bookhållaren in hoc puncto intet hinder.

2. När änckiespannemålen för 680. tillägges det qvanto af afradzspanne- 
målen, ofwantalde förtekning innehåller, är klart att iag för det åhret af Uplandz 
bonden allena uthdrifwit öfwer tretusend tunnor, afrad och rest spannemål 
tilhopa, hwilket och war orsaken att det åhret intet blef större balance, fast 
än penningeräntan af alle Acad:s godz war till en stoor dehl anticiperad. Och 
skiönias altså huru oskyldig iag är till den gravation man 1681. den 21. 
Martii gifwit mig frånwarandes, och låtit föra till protocolls, mädan iag låg i 
Stockholm, och arbetade för Academien både i Kongl. HofRätten och annor
städes. Hwar emot iag fördenskull så mycket högre protesterar. Consistorium 
tyckte det wara oskäligt giordt, lijka hwem oskyldigen honom der med sökt 
gravera, emädan h. Räntmästaren fast annat för sin berömmelige trohet, och det 
åhret besynnerligen wijste flijt, till Academiens bästa, förtient.

3. Ar påbudit uti Wåla härad, att af hwar gårdh föra någre bräder till en 
Kongl. May:tz lades gård, frågas fördenskull, om icke Acad:s bönder i Harebo 
rättarelag, och der sådant flerestädes påbudit är, jannorstädes, måge samma 
bräder uthgiöra, effter som det länder immediate till Mayestetes tienst, fast än 
H:s Kongl. May:t allernådigast privilegierat Academien i sådane fall? Resolutio. 
Acad:s bönder måge och böra så wäl som de andre det och uthgiöra, allenast 
effterfrågas om de andre bönderne få derföre betalning, så hafwa Acadrs det 
samma att wänta.

4. Inlefwereras nu trenne skrifftelige cautioner, 1. Anders Jonssons i Stålp 
Ekeby och Frösunda sochn för Erich Gröning, som emottager Acad:s hemman 
Sunnanå. 2. Anders Jahanssons i Bysta och Wijdbo sochn, för Erich Päderson 
som emottager Ultuna. 3. Lars Pärssons Normans här i Upsala för Anders 
Olofsson, som kommer til Malma. Hwilka cautioner inprotocolleras och läg
gas till acta. H. Lundius: Ja så snart han kommer ifrån mig wid fartijden.

5. Tyckes wara nödigt att bref afgår till Höglofl. Kongl. HoffRätten om uth- 
slag i åkerwäsendet och notification till hwad tijd den måtte blifwa företagen, 
item att nomine publico och så notificeras uti Högl. Kongl. Cammaren, att 
Cronones Interesse här wid, måtte af dem i acht tagas.. Resolutio. Det slöttz att så 
skie skulle.

XIII. Resol:s att bref skulle afgå till grefwe Bengt Oxenstierna i M. Boos 
saak, med ödmiuk begäran, att der dottren skulle sökia hans intercession hoos 
H:s Kongl. May:t emot Academien han då det wille afslå henne, emädan hon 
far med idel orättwijsa, och Academien alleredo effter Kongl. May:tz domb 
och Rijckz Senatens förklaring blifwit immitterad i godzen.

XIV. Bewilliades secret:n Werfving 20. rdr för det omaket han har för 
Lindzåås saken. Copisten bestås och 2. rdr som Ringius gifwit honom för det 
han afcopierat ransakningen om Lindzåås ägorne.

XV. Res:s att bref afgår till Kongl. Cammaren om Forsby saken, att den 
blifwer befordrat till behörigt uthslagh.
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XVI. Förtekning på Academiae bönder, som hemfördt trenne store qwarn- 
stenar ifrån Rosslagen öfwer 6. mijl, insinuerades nembl.

Staby rättarelagh.
Par.

Oloff Mickelsson i Kleff .........................................................................1 •
Carl Olofsson i K le e f ................................................................................... 1 •
Staffan Mattson i Orslunda ...................................................................... 1 •
Matts Bengtsson ibidem .......................................................................... i-
u. Pär Ersson i K iellberga .......................................................................... 1 •
Anders Mattson i Golfwestad .................................................................. 1 •
Erich Andersson i T o r s a n ........................................................................... 1 ■
Erich Andersson i Gielstal t
Oloff Mattson i Ekeby j
Matts Oloffsson i B ä rb y ..............................................................................1 •
Erich Ersson ibidem ..................................................................................1 ■

1 o. par
Erich Marckusson i Kielberga .............................................................1 • karl
Per Persson i S u n d ................................................................................ 1 •
Pär Ersson i Kiälberga ........................................................................ 1 •

3 karlar.

Rasbo rättarelagh

Pär Ersson i T ib b le ...............
u. Erich Persson ibid................
Staffan [Persson] i Ycklinge . 
Oloff Ersson i Kiölinge . . .
Anders Persson ibid................
Pär Pärsson ibid 1
Pär Mattson i Rafwelsbolj 
Erich Mattson i Årby . . .
Får Erichsson ibid....................
Michel Jönsson i Karby . . . 
Anders* i H e lg e b y ...............

Par
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.
1.
1.

10. par.
Carl [Jonsson] i Örby ....................................................................... 1. karl.
Anders Persson ibid................................................................................ i-
Erich Oloffsson ibid..............................................................................
Per Persson i Kiölinge ....................................................................... i-

4. karlar.

Felskrivning för Matts Eriksson.
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Danmarckz rättarelagh.
Anders [Eriksson] i Slafsta................................................................. 1. par
Erich Andersson i Uby [0: H u b b y ] ...................................................... 1.
Jahan Josephsson ibid................................................................................1.
Lars [Andersson] i Danmarckzbyn ...................................................... 1.
Får Andersson ibid.................................................................................... 1.
Anders Pärsson i E d b y ..........................................................................1.
Oloff Larsson ibid..................................................................................1.
Jahan [Olofsson] i Karesta[o: Kamsta] ...............................................1.

8. par
Summa 28. par hästar med sine hion, 
och 7. löse karlar.

'Resolutio. Det afföres dem på deras rest effter cronowärderingh.
XVII. Bef:n Anders Carms attest uplästes för Anders Clemetsson i Låckebol 

och Film sochn, att han på den synen som höltz i sommars emällan bem:te 
Låckebol och Karckbo, angående en äng och mijnstycke som de twistade om, 
kostat 47. dr 8. ör koppant och i öl och mat 15. dr. Res. Hwad han uthlagt 
till syningzmännerne, citations uthwärckande, sampt domens inlösan, som be
stiger till 47:8. bestås honom och skall på des uthlagor afrächnas, men intet 
det han ellies des utan med öl och mat dem accommoderat, emädan han har 
fatt itt stycke äng till, och har sielff gagn der aff wid hemmanet.

XVIII. Resolverades, att emädan Academiens fyra ängzwachtare, som des 
utan äre mäst ofårdige, och smeden Matts Hindersson i Wattholmen, blefwe 
på siste skrifning införde uti en rothe, af orsak att wederböranden intet i rättan 
tijd upwijste och föredrog dhe skiäl, som för dem äre, och de omöyekn förmå 
uthläggia hwad på deras anpart kommer att gifwa soldaten ey eller bönderne 
i roten som äre fa, betala både för sig och dem, med mindre dhe och con- 
seqventer hemmanen, der igenom skola komma till att lijda; så bekomme de 
alle fam hwar sine tije dahler koppwrit till hielp af expense penningarne, på 
det att hemmanen således måge blifwa behålne för bönderne och Academien; 
och roten kunna skaffa och leya Hans Kongl. May:t en god karl.

Dhen 24. Martii
woro Prof. h. O. Rudbeck, M. Micrander, Qvaestor h. Arrhenm, Secret. 

A. Goeding, och bookhållaren af Consistio deputati på Wännegarn, att å Aca
demiens wägnar inhämpta H:s Höggrefl. Excellences h. Rijckzdrottzens hög- 
wijsa betänckiande, så i synnerheet om Acadis rächningar, som och der jempte 
andre Acadm angående puncter. Och wart altså

I. Det ärendet föredragit beträffandes Acadis rächningar, hwar om h. Rijckz
drottzens Excellice tilskrifwit Consistorium, att uppå H:s Kongl. Mayitz till 
honom ankombne nådige breff, inkomma med en behörig underrättelsse. Då 
uppå föregången discours om Acadis rächningars beskaffenheet, och huru med 
des verifica/zoner som His Kongl. Mayit begär Acadm måtte inkomma i Stats- 
Cantoiret med, här till förhållit är, H:s Höggrefl. Excellice ändteligen der 
wid stannade och resolverades att Consistorium forderligst författar en skriffte- 
lig relation om Acadis rächningar, och den samme till H:s Höggrefl. Excellice
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öfwersände, hwar uti förmälas 1. att Academien inkommit med sine åhrs räch- 
ningar alt till 1680. som Cammar Collegii attester kunna uthwijsa. 2. Giör 
behörig remonstra/Zon och deduction huru tilkommit att Academien intet kun
nat förr öfwersända 680. åhrs book och det förflutne åhretz intet förr än wid 
slutit aff innewarande åhr. 3. Förmäler om Kongl. Cammarens sluth angående 
verifica/Zonerne, och huru Kongl. Cammaren, då effter Acad:s constitutioner, 
och behörig giord underrättelsse 1664. warit benögd med att rächningarne 
underskrifwas af Acad:s wederbörande, och öfwersändas utan verifkationer, 
hafwandes Kongl. Cammaren alt ifrån det åhret aldrig fordret någre verifica
tioner. Men skulle H:s Kongl. May:t i nåder täckas, annorledes här om dispo
nera, så afwachtar Academien det i diupeste underdånigheet, kunnandes doch 
Consist:m gifwa det förslaget, som iag i detta målet finner allerbäst och för 
Acad:n nyttigst och säkrast, wid handen, nbl. att så frampt Kongl. Camma- 
fen ändtel. skulle desiderera verifica/Zonerne, så kunde Räntmästaren och 
bookhållaren öfwerresa till Kongl. Cammaren med sielfwa originalet och veri- 
fications boken, och der Cammaren då giorde någon observation på rächning
arne kunde sådant af dem utur verificationerne förklaras och uthredas, och 
originalet sedan straxt tilbaka igen tagas, emädan det lärer falla Academien be- 
swärligit och kostsampt, att låta åhrl. reenskrifwa copier, och verificationerne, 
och sedan af andre utom Acad:s societet vidimeras, som doch med Acad:s 
privilegier, och hennes rächningars beskaffenheet oformligit är.

II. Insinuerades Consist. academici bref angående fåchtmästarens och be- 
ridarens lön, och då H:s Höggrefl. Excellxe det igenomläsit, resolverade han, 
att emädan stallmästaren nu för tijden inga hästar eller escoliers hafwer, de 
200. dr s:mt som han en tijd upburit, och på ordinarie staten äre anslagne 
språkmästaren, nu recidera till Academiens språkmästare tienst igen, och der 
wijd effter staten stadigt förblifwa, hafwandes fächtmästaren intet fog att der- 
före något praetendera af stallmästaren, såsom ey eller af det stallmästaren des 
utan de förrige åhren upburit af extraordinarie staten, emädan fächtmästaren 
har twenne hemman af Academien, och der hoos månge disciplar. H. Rudbeck 
berättade Courcelles wara nu mycket siuk, och lärer ey länge lefwa. Der till 
swarade H:s Höggrefl. Excellxe, det är äntå bättre att man har de medlen i 
reserv, ty så länge lönen intet blifwer der wijd, så lärer ey eller Upsala Aca
démie få någon capabel språkmästare.

III. Förmälte H:s Höggrefl. Excellxe sig recommenderat åkersaken, så wäl 
sin son gref Gustaff De La Gardie, som h. Arfwid Ifwarsson [Natt och Dag], 
att med forderligst och rättwijst uthslag henne i Kongl. HoffRätten afhielpa, 
så att ingen twifwel woro med mindre hon ju innan kort, skulle blifwa före
tagen och afgiordh.

IV. Klagades att Academien ingen handräckning får uti Behmers saak, att 
komma till behörig execution uppå Kongl. HoffRättens domb, ehuru alle landz- 
höfdingarne tilsagt Academien att der till henne förhielpa, och sedan Behmer 
giord t den inwändning hoos h. landzhöfdingen, som skulle heela saken wara 
dragen under Kongl. Revision, och Kongl. HoffRättens domb fördenskull icke 
kunna exequeras, förr än saken i Kongl. Revision afgiord blefwo, så ehuruwäl 
Acad:n inkommit hoos landzhöfdingen med behörigh remonstration att emot 
alla puncter uti högb:te domb icke blifwit adpellerat, som memorialet der på
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till Acadrs fullmächtige uthwijsar, icke deste mindre har landzhöfdingen swarat 
att han ingen execution wärckställer, förr än han far attestatum af revisions 
secretm Coijet, huru wijda, och emot hwilka puncter i Kongl. HoffRättens 
domb Academien adpellerat; fördenskull har Academien begärt både skrifft- 
och muntel. igenom sine uthskickade aff h. Coijet, att han sådant attestatum 
wille extradera utur actis; men har doch ännu ey blifwit det samma mächtig. 
Hwarföre frågades huru Academien wijdare sig här wid skall förhålla? H:s 
Höggrefl. Excelkce swarade det wara bäst att anhålla i Kongl. HoffRätten om 
sådant attestato, emädan så är manerligit och med processen conformt, att då 
någon der ifrån adpellerar till Kongl. Revision, så gifwer HofRätten attestatum 
från sig, uti hwilka puncter, och huru wijda emot des domb är wordet adpelle
rat.

V. Taltes om M. Boos saak, och att berättat blifwit det dottren nyligen 
skolat uthwärcka sig Kongl. May.tz bref, att saken åter igen i Kongl. Senaten 
uptagas skall till wijdare ransakning. H:s Höggrefl. Excelkce sade sig det ring
aste der aff ey hört, ey eller kunna troo det wara sant, doch om så wore, 
så kunde Academien hålla sig ändå wid H:s Kongl. M:tt och des domb. Och 
såsom här wid inföll mention om Ausii skuld till Academien, och huru några 
aff arfwingarne, sökia att stängia Academien ifrån sal. Ausii qwarlåtenskap, före- 
gifwandes att den intet warit hans, utan des sal. swärmoders, men hafwa doch 
aldrig med bewijs der på inkommit, ehuru det blifwit dem af rätten anbefalt, 
och till concursum creditorum anslagit, altså resokde H:s Höggrefl. Excelkce 
att inga wijdare complementer bruka med dem, utan gå ända fram rätta wägen, 
och afhielpa saken med en lagl. och framdeles förswarljg domb.

VI. Begärtes att H:s Höggrefl. Excelkce täktes recommendera den saken, 
angående exercitie staten hoos H:s Kongl. May:t att den intet måtte gravera 
Academien, utan der H:s Kongl. May:t intet skulle behaga till des underhåld 
anslå tarflige medel, att han då ald[el]es måtte afskaffas. H:s Höggrefl. Ex
celkce lofwade gunstigst sig det giöra willia, allenast Academien gifwer in up- 
sattz på hwad medel der till betarfwas, och der emot hwad der till är reda 
anslagit, och staten nu innehafwer, på det att sådant jämföras, öfwerläggias, 
och det som feelas åter upfyllas kan.

VII. H:r Prof. Rudbeck frågade om, effter Bibliotheket nu skall inventeras 
och constit. förmäla, att alla Professores som hafwa böcker utur Bibliotheket 
måtte dem inlefwerera, H. Skyttz och sagt sig icke kunna gå der ifrån, utan 
icke h. Rijckzdrottzen wille till des säkerheet der om resolvera, han då måtte 
fa gifwa på de böcker som han har till läns af Bibliotheket en underskrifwen 
specifica/;on, och de måtte få stå qwar i hans kammar, till des han fördt sitt 
påbegynte wärck till ända, emädan de äre så många, och stå der hoos i sådan 
ordning, at om han nu skulle maka dem, och föra dem up i Bibliotheket igen, 
kunde han intet utan medh stoor möda och beswär få dem både dädan och i 
sitt skick igen. H:s Höggrefl. Excelkce förklarade sig här om sålunda: nbl. 
att de Professores som hafwa böcker till läns utur Bibliotheket och icke kunna 
utan med beswär bära dem upp i Bibliotheket och wijsa dem der, de måge 
inlefwerera en upsattz på de böcker som de hafwa, och den confirmera med 
sin egenhändige underskrifft, skulle och Bibliothecarius intet wara nögd der 
med, så kunna de låta honom komma hem till sig, och wijsa honom hwarest 
böckerne stå, och att de alle äre tilstädes.
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Consistorium majus d. 28. Martii
närwarande Rectore h. Arrhenio, h. Lundio, h. Rudbeck, D. Hoffwenio, 

h. Norcopense, h. Spole, M. Steuchio, h. Bilberg, och Secret.
I. Proponerades D. Brunneri änckia, som för 2. åhr sedan länte till qwarn- 

dammens reparation 5. ståckar å 14. al:r långa, och en swyll å 17. al:r lång 
och 3. quarter tiock i lille ändan, nu begära så godt timber igen, eller des 
wärde i penningar. 84solutio. Hon får 6. dr kopp*r:t för swyllen och 1:16. 
ör. för hwar ståck, emädan man denne tijden intet kan få kiöpa timber åth 
henne igen.

II. Acta Consistorii minoris praecedentis, angående den af Billingskiöld för- 
öfwade excess på h. Sköttz tienare [Thomas Jordan], uplästes, hwar på par- 
terne inkallades och med dem Brenner å 15. åhr, att särskilt afhöras, hwilken 
berättade som föllier:

När wij mötte dem wid torget stod iag och Billingskiöld med någre stycken 
andre, och taltes något wid, och då skrekz ibland herredrängiarne, och en af 
dem som war Lei[je]ls poike slog wärjan i gatan, sedan såg iag fuller Billing- 
sköld och Thomas woro ihoop, och att Billingskiöld slog till honom först, 
men hwad ord dem emällan fullo weet iag ey. Frågades om de kunde känna 
herrtienaren? S:de ja, då de kommo mit för oss, så kände wij dem, ty det 
war wid pass klockan 7. om något liust om afftonen.

Cronström inkallad berättade: Då wij kommo från lijndantzeriet, så kom 
Sköttens dräng gåendes, och Billingskiöld war litet drucken, och huru de taltes 
wid slog Billingskiöld honom någre slag med wärjan, drängen tog och uth sin 
wärja igen, och lopp der med undan, Billingskiöld lopp effter honom, och då 
iag med Thegnerne stått lijtet, sade iag, käre wij willia gå och see hwad dhe 
tage sig före. Billingskiöld är drucken och tör hända han giör någon skada, 
som giör honom sedan ond t. Wij ginge så effter och när wij kommo uthför 
åth, hördes att de woro inne hoos Kempen, gick så iag in och frågade om det 
war den som skrek på gatan, bediandes Billingskiöld slå honom itt par ör- 
fijlar, och låta honom der med wara, emädan det är skam att inlåta sig wijdare 
i någon handel med sådant canallie, nekade inständigt sig slagit Thomas någon 
örfijl, eller kallat honom något öknampn wijdare, än sade honom wara canallie. 
Honom förehöltz att så woro wittnat af andre, jämwäl af Billingsköld så refe
rerat, hwar om protocollet för honom uplästes i Billingskiöldz närwaro. Cron
ström nekade äntå sig rört honom, tilståendes elliest alt annat som berättat 
blifwit, men intet det att han slagit honom. Billingskiöld wille och icke stå 
till sin förre giorde berättelse. Cronström frågades huru länge han warit hädan? 
S:de i 4. åhr så när. Frågades under hwilken jurisdiction han wille wara, an
tingen under stadsens eller Academiens? Han förklarade sig willia wara under 
Academiens. Thomas frågades hwij han slog Billingskiöld igen på gatan? S:de 
de kommo så tätt kring mig, och Billingskiöld slog mig för lijfwet med wärjan 
öf:r hufwudet, derföre drog iag uth min wärja och slog först itt slag bak 
omkring mig, och 1. eller 2. slag slog iag mot Billingskiöld, på det iag skulle 
få rum att gifwa mig på flychten. Jag wiste intet annat än att Billingskiöld 
skulle sticka ihiäl mig, derföre lopp iag det mäste iag någon sin orckade. 
Frågades hwij han kallade honom öknampn igen, han hade bordt betänckia 
at det war stoor olijkheet emällan Billingsköld och honom. Thomas swarade: 
iag undföll honom alt stadigt och sade icke itt ord till honom, hwarcken på
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gatan eller hoos Kempens, men effter han hemma i min herres kammer gick 
alt jämt och slog mig örfijlar, ehuru iag gick undan honom, derföre tog iag en 
gång emot, och satte honom på kistan, sägandes om I intet låten wara mig, 
så skall iag hålla Eder här alt till des min herre kommer in, och sedan då han 
skulle gå bort, och iag lyste honom, kallade han mig åter igen hunssvott lijka 
som heela affton tilförende han immerfort giorde, så swarade iag: Jag har lijdit 
så mycket af Eder i afton, I ha intet behoff at kalla mig så många gånger 
hunssvott, jag will säya Eder iag är intet Eder hunssvott, I må wara det sielff.

Thomas frågades om de hade något sin emällan gammalt agg? S:de ney intet 
det iag weet, utan då wij wore der neder i Skåne, och han läste ihoop med 
min herre, så woro wij både barn, och då slogos och refwos wij esomofftast. 
Parterne uthginge hwar på h. Lundius frågade huru det kommit till att Kempen 
som uti detta mål effter lag är rätte actor, hafwer aflagt i sin egen saak witt- 
neseedh, som är mycket oformligit och emot processen? Der på swarades att 
det warit passerat i Consistio minori; fördenskull Consistorium majus macht 
hafwe saken in integrum restituera, att hon sedan effter lag och process up- 
tagas och alle wederbörande stämmas och rätteligen afhöras måge.

III. Proponerade Rector D. Hoffwenium. begära fa läsa hemma i sin gamble 
gård, effter han är så siuk i sine fötter, och behöfwar sine sceleta framme.

IV. Förmälte Rector slottzbefalningzman warit hoos sig, och klagat at för
leden Wårfrudagh några adelsmän och studenter brutit sig in i slottet igenom 
en lucka i rijckzsalen, lekt, sprungit och tornerat, men ingen blifwit igenkänd 
mehr än Tunderfeldt, hans poike [Erik], och en studios. Brommius.

Brommius och Tunderfeldtz dräng inkommo, och emot dem slottzwacht- 
mästaren som klagade att ofwanb:de dag hafwer Tunderfeldtz dräng kommit 
och begärt nycklarne till slottet, säyandes några wara som wille leeka der uppe. 
Men effter han swarat honom, sig inga nycklar hafwa, derföre sade drängen så 
skole wij ändå slippa in. Lijtet der effter Bengt wachtdräng kommit och berät
tat, att heela slottet woro fult med adelsmän och studenter, som hade brutit 
sig in och gått öfwer heela sparrlaget neder i trummetargången, och så in i 
rijckzsalen, hwarest Bengt och sagt dem skutit. Och när wachtmästaren gått 
åstad att see effter hwilka de woro, hade han inge flere igen kändt än Tun- 
derfeldts dräng och Brommium.

Brommius s:de sig kommit gåendes på borggården i föllie med Cronström, 
Tunderfeldt och Rhenstierna, och då warit en heel hoop studenter i slottet, 
som ginge uth och in, sig och med de andre gått upp, men hwarcken brutit 
sig in, eller hört någon skiuta der uppe. Han frågades hwilka studenter woro 
der för honom? Han swarade sig ingen af dem kändt.

Drängen Erich s:de at när han kom från wachtmästaren tilbaka hade en heel 
hoop studenter redo warit inne i slottet, och effter dörarne då stodo ypna, 
sig och gått in.

Res. Det upslås nästkommande söndag it publict förbod, at ingen hwarcken 
adel eller oadel må fördrista sig at gå upp i slottet, och således leeka och miss
bruka Kongl. May:tz huus.

V. Insinuerades och uplästes H:s Kongl. May:tz bref af d. 18. Martij 1682. 
af innehåld, at såsom Mag. Christoph. Auri villici sig supplicando infunnit, be
rättandes att han i 3. åhrs tijd såsom Adjunctus theol. wid Acad:n upwachtat,
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men derföre ingen lön åthnutit, emädan en Prof. extraord. philos. den samme 
nyttiat, som doch in facult. theol. ingen tiensc skal giöra, är och des utan med 
andre beneficier försörgd och accommoderad, anhållandes fördenskull bemrte 
M. Aurivillius, att honom måtte den lönen, som Adjuncto theol. på staten 
bestås betänckias, helst effter han tiensten wederbörl. förträder, och wår 
Drotzet, såsom Acadrae Canceler genom 2. sine till Consist. ergänge rescripter 
sådant billigt och skiäligt funnit: så emädan en och annan kommer i otijd och 
oträngde måle och beswärer H:s Kongl. May:t och således förmår sig genom 
ofullkommen berättelse bref och resolution androm till förfång, och emot 
den ordning, som effter consdtutionerne bör wara och hållas wid Acad:n ty 
will H:s Kongl. M:t hwarcken öfwer detta eller det förra här wid något wist 
statuera, utan låtat inkomma på Consistorii decision, effter skäl och billigheet, 
utan regard på wårt bref, wijdare än Consistorium finner det på fullkommen 
berättelse och på rättwijsan grundat; låtandes H:s Kongl. M:tt der jempte wetta 
sin nådige willia och befallning wara, att Consistorium alla som under Acad:n 
sortera, åthwarnar, at de intet i oträngde mål komma, och falla H:s Kgl. M:tt 
beswärlige i de saker, som böra och kunna hoos och af Consistorio på wan- 
ligit och wederbörligt sätt med H. Drottzens wettskap och minne, när antränger 
giöras och rättas, effter som H:s Kongl. M:tt och lembner Consist. här med 
fritt uti detta som i andre mål at giöra hwad constitut. och sielfwa rättwijsan 
och billigheten tål och tillåter.

Der uppå uplästes h. Acad:as Cancelerens bref för Mag. Aurivillio af d. 28 
hujus, att han måtte blifwa med samme adjunctura accommoderad.

Effter någon Conference här om, res:s att Prof. extraord. Nezelius och Ad
junctor M. Aurivillior skola i nästkommande Consistorio wara tilstädes, och 
hwar på sin sijda föredraga sine skäl, då Consist:m sedan skal effter consti- 
tu/fones och skäligheeten resolvera. Undrade och Consistim at ehuruwäl Kongl. 
May:tt skrifwit Consistorio till, hade lijkwäl M. Aurivillior först gått der med 
till Rijckzdrottzens Excelkce.

VI. Proponerade Rector studiosos Nicolaum Vestendal Gothoburg. och 
Matthaeum Klow Scanensem begära testimonium. "Resolutio. Dem bewilliades 
effter man intet wiste något straffwärdigt med dem, och Klow i synnerheet 
sades warit flijtig och skickelig.

VII. Sade Rector sig fatt bref från Dn. Obrecht som är vocerad till Prof. 
Skyttianam; hwilken begär få wetta på hwad tijd han skal komma till Upsala 
och få hålla sin introductions ora//on? Resolutio. Consistorium tyckte wara 
beqwämligast at nämpna honom någon dag effter påskhelgen.

VIII. Uplästes Rijckzdrottzens Excelkces bref för Norrman af d. 27. hujus, 
att blifwa effter Kongl. May:tz bref och H.H.G. Ex:ces föreskrifter accom
moderad med underhåld wid Academien; men om sådane obstacule skulle fin
nas, som förorsakade att Kongl. M:tz bref nu straxt ey stricte kunde effter- 
lefwas, Consistorium wille då finna rådh till hans soulagement, hwar till Prof. 
Rudbeck torde wetta någon uthwäg. Resolutio. Consist:m will på alt möyeligt 
sätt hielpa honom, men kan omöyekn så snart finna uthwäg till ordin, medel 
för honom. Doch skal han blifwa underhulpen af stipendiaternes böter, som 
falla midsommar och Thomesmässo tijden för deras bortowarande från Acade
mien hwar om faculteterne skola behörigen ransaka.
7 * * 734228  Sallandtr
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IX. Förmälte Rector bookhållaren begära få stå i Adjunctorum bänck emä- 
dan han för trängsel skull nödgas quittera sitt bänckerum ibland borgarne, 
och har intet af Acad:n. Consist:m tyckte detta wara en förmäten begäran, 
emädan uti den bäncken inge andre än docentis och erudit karlar stå böra, 
och aldrig någon bookhållare förr der hafft sitt rum. Hwarföre det och med 
förargelige conseqventier sammanfogat är, at sådant nu eller framdeles bewillia, 
utan bookhållaren må behålla det rum, som han innehafwer, kunnandes der 
han der med icke är nögd skaffa sig något annat.

X. Insinuerades af h. Qvaestore förtekning på Acad:s afradz spanmål här i 
Upland pro A:o 1680. och huruledes den samme försåld blifwit effter V. 
Consist. resolutioner, och skriftel. uprättade contracten med köpmännen, hwil- 
ken ratificerades och ligger copialiter ad acta.

XI. Inföll discours om musica»terne, om de böra wara förfalne till böter 
för det de äre borto under disputationerne och orationerne som hållas pro 
stipendiariis. Det mentes att man intet kunde förbinda dem der till, emädan 
de des utan skola böta, för hwar gång de äre borta hoos rectorem cantus, 
och giöra för sitt stipendio Acad:n tienst med musicerande. Doch måtte de 
plichta om de äre mycket försummelige, och absentera sig från Academien.

XII. Frågade Rector huru V. Consist:m uthlät sig för Secreteren om hem
manet Nostuna, som honom bewilliat är i stället för Bärby, som han interims 
wijs hafft. Swarades något af hwar, att, då sidst här om taltes, bewilliades 
och resolverades att han skulle hafwa det större, som swarar närmare emot 
det han förre hafft; hwar wid och slötz at det aldeles blifwer, och at h. Nor
man får det andra. Hunc §. notavit Dn. Quaestor.

XIII. Bookhållaren inkomb, begärandes underrättelse om den kyrckioti- 
jonde spanmål i Helsingeland som åhr 1678. till militien försträcktes, och är 
betalt så när som på 164. dr 27. 19 penningar s:mt som än restera hwar om 
i Kongl. Cammaren en rächning lefreras skall förr än liqvidationen för 1675, 
76, och 77. åhrs tijonde kan slutas, antingen man skall cedera den resten som 
Academien kan hafwa att praetendera, och gå uti rächningen den spannemålen 
förbij, emädan Acad:n upburit betalning å 14. dr t:n men liqvida//ons Colle
gium alment den upförer för 12. dr t:n, eller sättia uth hwad Acadm derföre 
upburit. Effter någon discours här om stannade Consist:m der wid, att det 
war förswarligit sättia reent uth huru der med förewetter, nbl. emädan H:s 
Kongl. May:t lemnade Acad:n frij disposition öfwer sin spannemåls föryttrande, 
och Cammaren lätt och bref der om afgå' till gouverneuren i Gefle, förden
skull och effter Acad:n det åhret hade kunnat få 17. dr tun»an, lofwade h:r 
Flemming Acad:n 14. dr tunnan, som han richtigt betalt så när som på 164 
dr 27. 19 penningar s:mt hwilket och i brefwet till cam#zereraren Wulff kan 
förmälas, med begäran han wille hafwa sig Acad:n till god hielp i detta måhl 
recommenderad.

XIV. Continuerades ransakningen om Hedbergs tiufsaak, parterne in- 
kommo. Moberg uprepade sine skäl han förmente sig hafwa emot Söderkind, 
att han tillij ka med Hedberg måst wara deelachtig af detta, emädan han 1. i 
Consistio nekat det Hedberg warit hoos honom, och sedan det bekänt. 2. sagt 
åth Ernsterne wij måtte hålla ihoop och wara eense, så frampt wij skole Bestå 
oss. 3. Söderkind warit åthskillige gånger och a part talt med Hedberg, så
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och bekant det Hedbergs mohr bedt honom neka, emädan hans ney wore så 
gott som Mobergs ja. Söderkind swarade, att hwad det förste mons. Mobergs 
skäl widkommer, at han i Consistio först nekt det Hedberg warit hoos honom, 
då hade han det giort af enfaldigheet, och af räddhoga at blifwa derföre miss- 
tänckter. 2. Wore det intet bewijssligt eller sant att han så sagt åth Ernsterne, 
utan då han förmärckte att de höllo Mobergs partice, och begynte på att 
traducera honom, hade han bedt dem med sådant innehålla, hade ey eller Hed
berg mehr än en gång warit hoos honom. Moberg sade att Ernest skulle wäl 
wetta bewittna, att han så sagt åth dem. Ernst sade, att effter Söderkind nekt 
här i Consistorio, och sedermera för honom att Hedberg warit der, hwilket 
och kunde gravera dem, så hade han öfwertygat honom det han war hoos 
honom en gång då de skulle gå i badstugu, och länt en skiorta af honom, 
hade och Ernest då förmant Söderkind att achta sig för Hedbergs omgänge, 
emädan han warit förr berychtat för åthskillige elaka stycken, och då han sedan 
detta förehållit Söderkind hade han swarat, ja iag seer I hålla nu med Moberg, 
och på det sättet så graveras wij mehra; sade at han aldrig kommit till 
Ernesterne sedan, utan gått åthskillige gånger till Söderkind, det doch Söder
kind tilförende neckt.

Söderkind berättade wijdare, att Hedbergs mohr frågat honom om han wiste 
att Hedberg tagit böckerne; och då han swarade, intet wet iag det, men Gudi 
skie Iof, att iag är oskyldig, så s:de hon. Gudi skie lof, är I oskyldig, så är 
fuller han med. Jag weet Edert ney är så godt som Mobergs ja.

Hedberg berättade som föllier: Söderkind sände Aviandri discipel hem till 
mig, och bad mig gå upp i hans kammar, och då iag kom dijt upp mötte mig 
Söderkind i farstugun, och säyer åth mig, om det så är att det kommer till 
tals, så säy intet att tu warit i min kammar och tagit uth slanten. Iag s:de 
huru då, huru kommer det till? Han s:de alz intet, men säg så lijkwäl, att du 
intet warit uppe hoos mig i min cammar. 2. dagar der effter skickar Söderkind 
åter effter mig, och bad mig säya sanningen, om iag tagit böckerne, så wille 
han intet wijdare der på tala. Jag swarade mig intet der af wetta, och altså 
ey eller der till swara kunna. Moberg sade, att då han frågade Hedberg, sidst 
i Consist. farstugu,. hwad Söderkind talte med honom uppe i Aviandri farstuga, 
så swarade han att han bedt honom intet säya att han legat hoos Söderkind om 
nätterne, och då Moberg då sagt, sij der, och tog så något hårdt wid sig, så 
tog straxt Hedberg sine ord igen.
. Mästerman inkom sade sig intet hafft mehr giöra med Hedberg, än at han 

war en gång och skött utan för porten, då bad han mig laga sin bössa, det 
iag och giorde, och modren warit hoos honom, sedan Hedberg warit insatt, 
och frågat honom om han icke kan giöra igen böckerne? så s:de iag, iag kan 
det icke mehr än steen utan min kamwerat kan giörat i Westeråås.

Modren inkomb, frågades hwij hon gått en sådan ful wäg och sökt bödelen. 
S:de nöden twingade mig så högt, Gud bättre, bad om nåd, effter hon warit 
så tokat. F:s hwad bödelen swarat henne? Hon sade honom swarat at om de 
gifwit honom något på handen, så skulle de fatt igen böckren.

Pijgan Maria Erssdotter bekände at bödelen swarat, att iag intet fått pen
ningar på handen, derföre kan iag intet giörat. Bödelen nekade hårdel:n sig det 
sagt, etc.
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Ernst sade att då han frågat Söderkind hwij han i Consistorio nekt till att 
Hedberg warit hoos honom, emädan han wäl wiste, då han war hoos honom 
en gång och tog skiorta af honom.

Söderkind sade att Kyronius welat sällia böcker hoos skräddaren. Nicolaus 
Kyronius inkallad frågades om han så giort? S:de ja det wore Petrelii böcker, 
såsom Syllabus och flere sådane der. Moberg sade sig och wist det, men det 
intet warit Kyronii böcker.

Söderkind förmantes särskilt bekänna sanningen, han hade inwefwat sig i så
dane gravationer, att han lärer ha swårt att gå det ifrån sig, wore altså för honom 
bäst och rådligst, att rätt och enfaldekn bekänna hwad sant är. Söderkind 
swarade sig det giordt, och om han wiste något om tiufnaden, skulle han intet 
sådant förtijga, utan giärna bekänna.

XV. Anmälte Decanus philos. facultatis, Jacobum Venneman Bothniensem 
begära disputera de characteribus magnanimi, och Jonam Öman Angermannum 
de peregrinis.

Consistorium majus d. 1. April
pra?sentibus Rectore, M. Holm, h:r Lundio, h. Ol. Rudbeck, h. Norcopense, 

h. Spole, M. Columbo, M. Steuchio, h. Wolff, M. Micrandro, h. Bilberg, h. 
Peringer, h. Qvaestore och Secret. A. G.

I. Bewilliades twenne W-Gothis fattige och siuke, nbl. Svenoni Kullman 
och Petro Ullin, af cassa studios. 8. dr s:mt hwardera.

II. Uplästes H. Rijckzdrottzens Excelkces recom/wendation för för detta 
wachtmästaren wid Academien Per Jonsson [Brook] at blifwa Cursor i stället 
effter Jacob Josephsson [Jacobus Josephi], som länge legat siuk och föga hopp 
är om att blifwa bättre. Consist:m tyckte fuller wara wäl om Per Jonson blifwo 
hullpen, emädan han länge tillförende under Acad:n tient, men emädan han in
tet kunde någon latin, som det ämbetet fordrar, blifwit och från Acad:s tienst 
removerad för sin oredeligheet skull, altså resolverades att swar afgår till H:s 
Höggrefl. Excelkce, der uti gifwes ödmiukeligen wid handen Consistorii skäl 
hwij Per Jonsson till denne tienst oduglig och otienlig är, nbl. 1. effter han 
ifrån wachtmästare tiensten blef för sin oredelighet skull removerad, ehuruwäl 
det af Consistorio ey wardt honom resenterat. 2. är gammal och af den skadan 
han fick af Alefeldt bräcklig. 3. Kan intet ord latin som lijkwäl i constitutioni- 
bus fordras af en Cursore. 4. fatt en lastelig wana att dricka och blir snart 
der med obruerad, och wet intet då til sig.

III. Klagades att theologi åter intet äre tilstädes, ehuru de och med särdeles 
flijt kallade blifwit i en så angelägen och wichtigh saak. De andre consisto- 
riales tyckte sig wara äfwen så wäl privilegierade som de.

H. Lundius: Om någon drager sig undan Consistoriis, så kan han wäl hafwa 
skäl och orsak der till, ty (som offra tilförende är wordet klagat) här blir intet 
sagt, som icke straxt sprijdes uth; man har tilförende uthtryckeligen in actis 
deras nampn, som med sådant umgått, men det blir ändå intet boot på. Con- 
sist:m begärte att någon måtte framwijsas och wederbörl. plichta derföre.

Rector sade sig hafwa någre ursächtelses bref af theologis som intet up- 
komma, hwilka Consist:m begärte måtte upläsas och komma under censur om 
de gütige och lagl. hållas böre. Uplästes ältså 1. D:r Petri Rudbeckii, som för
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sin opassligheet skull och andre sine ämbetes sysslor, begär blifwa ursächtad. 
Consistorium tyckte sälsamt wara, att Doctaren rätt sällan är i Consistorio, 
det är och äfwen hans ämbetes syssla, och en iblandh de förnämbsta.

2. D:r Benzelii af innehåld att han till sin ursächt refererar sig på de or
saker som flere gånger uti Consistorio äro införde, dem han och till en deel 
nyligen angifwit hoos Mag. Rectorem, och beredd är på högre ort att anbringa, 
så frampt han blifwer der till obligerad, och det intet genom traducerande, 
liugande och belästande, hwilket han lemnar en eller annan som det hand- 
wärcket hafwa sig förbehållit, utan genom en offentelig förklaring.

H. Norcopensis: Effter iag förnimmer det brefwet gå mäst uth på mig, för 
det iag sidst här i Consistorio sade, så beder iag Eder Magniflcence will up- 
täckia de skiäl, som D:r Benzeliu s  skrifwer sig hafwa gifwit honom wid han
den, ellies klagar iag mig rätdöös.

Rector: Det länder intet till denne min proposition, iag tager intet heller 
det före denne gången. H. Norcopensis: ja så går iag hädan och så, iag är intet 
mehr obligerad att sittia här än en annan. Jag beder Eder Mag:ce will säya 
hwad det är. Rector: Jag kan fuller intet så grant minnas orden, men af det 
innehåld woro de, att han kan intet gå upp i Consist:m, emädan han blir så 
angrijpen med hårda och swåre ordh, då han säyer sitt votum effter samwet 
och bästa förstånd. H. Norcopensis: Det beder iag måtte föras till acta. Det 
iag har sagt skall iag med Gudz hielp förswara som en ärlig karl. Jag dör intet 
af hoot, när iag giör effter samwett, min edz plicht, effter constitutionerne, 
dem hwar och en af oss bör sökia pro virili att maintinera, så achtar iag intet 
deras hotelser, eller dem mehr än en skugga.

3. Uplästes Prof. Skyttz skrifft, der uti han och så enskyllar sig, emädan han 
heela dagen har wåndas af calculo och måst liggia till sängs, förutan en hufwud- 
wärck som honom några nätter tilsatt. Consist:m tyckte h. Skyttz causas absen
tias wara sonticas, och han altså till at ursächta.

IV. Inkommo Prof. extraord:s Nezelius, och Adjunct»j M. Aurivillius. H:s 
Kongl. May:tz bref uplästes. M. Nezelius tackade V. Consist:o som gifwit 
honom tilstånd i sin saak at få tala, gifwandes tilkänna 1. att han fatt theolog. 
adjunct. af gode skäl som allegerade äre, både i h. Rijckzdrottzens som H:s 
Kongl. May:tz bref, hwar uti denne lönen honom tilläggias. 2. Skall ingen ärlig 
karl kunna betyga, att han uti theologicis intet arbetat. 3. Är det intet så wist 
att han far det pastoratet. 4. Är det ochristeligit att sökia undgå honom, den 
lön som han wärckeligen innehafwer. 5. Har Aurivillius fått försäkring på 
rectoratu scholae i Gefle, som är bättre till inkompsten än adjuncturen här.
6. Begär communica/zon af de bref som uti detta målet ankommit, att han 
sedan der effter måtte fatta sin förklaringh.

M. Aurivillius swarade sig blifwit förorsakad att sökia detta. 1. i anledning 
af H:s Höggrefl. Excellxes bref till Consistorium. 2. Effter han arbetat i 3. 
åhrs tijdh och ingen löön upburit. 4. Är denne lönen som h. Nezelius inne
hafwer tillagdt Adjuncto theologiae, och icke någon extraord. Prof. philosophiae. 
5. Är det icke sant att rectoratÄj scholae i Gefle är tilldrächtigare än adjunctura 
theolog. här; det weet iag bäst som är födder der på orten. 6. Har H:s Hög
grefl. Excellxe råd t mig att blifwa q war här, tycker och iag betänckeligit, att, 
emädan Gud har förlän t mig donum docendi, descendere ad pulverem scholas-
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ticum, iag har bättre lägenheet här att giöra gagn och framsteg i litteris. De 
affträdde.

Prof. Holm på facultetens wägnar bad noteras att M. Aurivillius aldrig kom
mit till adjuncturen med facultatis consens, utan faculteten protesterat emot 
honom. Honom fuller fatt recommenda/zon i gemen, men den samme miss
brukat, eller förmått sig den i annor form, än faculteten bewilliat och resolve
rat. Uplästes H:s Höggrefl. Excelkces bref af d. 28. Martii, item af d. 25. 
Februarii sidstledne. Discourerades om h. Nezelii begäran att få communica- 
tion af H:s Höggrefl. Excelkces bref sig angående. Resolutio. Hans begäran i 
detta mål skall communiceras H:s Höggrefl. Excelkce och förfrågas om icke 
brefwen måge honom communiceras, och han sig der öfwer förklara, så at 
samwe hans förklaring, må sedan tillijka med bägge parternes skäl communi
ceras och öfwersändas till H:s Höggrefl. Excelkce till sluth. 2. Infordras v. 
facultatis theologicae betänckiande om personerne till här näst.

V. Resoks att inhämptas skall H:s Höggrefl. Exrces nådige betänckiande, 
om icke den sidste delen af sidste Kongl. brefwet, må tryckias, att effter 
Högstbrte H:s Kongl. Mayrts nådigste befallning och willia må alla Acad:s 
personer kunnig warda, det de i oträngde mål intet skola beswära Majestetet.

VI. Inkomme stallmäst:n Schaerer, och fåchtmäst:n Grubbe; för hwilkom
1. uplästes en dehl aff Kongl. May:ts nådigste bref och förldaripg af d. 18. 
Martii, dem till rättelse uti sin rwist, och annat förhållande. 2. Uplästes H:s 
Höggrefl. Ex:ces förklaring och resolution af d. 25. Martii, att hwarcken 
Schaerer eller Grubbe skola niuta de 200 dr k:mt, utan dem tilkomme en språk
mästare, till hwilken de och effter Kongl. staten böre redresseras. Grubbe: 
Om intet här nappar, så nappar annorstädz, iag skall sökia H:s Kongl. May:t. 
Consistorium warnade honom att han emot Majestetets förbud intet beswärar 
H:s Kongl. May:t i oträngde måhl, hwilket om han giorde torde det honom 
illa bekomma. Grubbe sade sig wijdare willia sökia H:s Höggrefl. Excelkce, 
och begiärade copie af H:s Höggrefl. Excellences resolution, och sine docu- 
menter igen.

Fesolutio. Documenterne lefreras honom igen, sedan copie der af kommit 
till acta, men H:s Höggrefl. Exrces resolution communiceras intet, der är nog 
han in loco publico hört den samme, will han sökia H:s Höggrefl. Excelkce 
så mindes H:s Höggrefl. Excelkce wäl sin resolution i detta måhl. Grubbe ta
lade mycket der på, att Schaerer då i så många åhr nutit språkmästare löhnen 
emot Kongl. staten, men honom swarades det honom intet anstår at något der 
på tala, ellies som Grubbe hotade att reesa till Majestetet, skattades nödigt 
att repartera till hofrådet om saken.

VII. Uplästes projectet till Kongl. May:t af Consistorii förklaring öfwer Wal- 
skoga bondens suppliquer, och der uti införde osanning, och adproberades. 
Och slöts att den skall afgå tillijka med actis, saken angående, som och sal. herr 
Archiebiskopens bref om bonden, och dhe honom angående inlagde räkningar.

VIII. Berättade Rector huru Erich Mattson i Walskog sändt Torffsättra bon
den bud, och förbudit honom att komma till Walskog, säyandes at om han dijt- 
kommer, och biuder till träda skall han genast slå neder honom. Consist:m 
grufwade sig för hans owett, och slötts att skrifwas skall till h:s nåde hevrr 
landzhöfdingen, med begäran han medelst des bref täckes taga Torffsättra
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bonden i Konunge»s beskydd, och förbiuda Erich Mattson i någon måtte be
fatta sig med honom.

IX. Hade Rugmans änckia warit hoos Rectorem och begiärat niuta spanne- 
mål på den resolution hon uthwärckat för sig som Rector nu berättade, tyckan
des med flere andre illa wara, att man på orätt berättelse sådan resolution uth
wärckat, androm till last och prae judice, såsom det att Rugman berättas warit 
Adjunctus, der han lijkwist aldrig tient Acadrn utan Collegio Antiqvitatum. Och 
effter som H:s Kongl. May:t nu allernådigst befallat Consist:m hålla sig wid 
constitutionerne, så slöts att den saken skall wijdare företagas, resolutionen 
upkastas, skiälen, der på han sig grundar, examineras, och sedan giöras der om 
en rela//on och remonstra//on hoos H:s Höggrefl. Excelkce så wäl som om 
Franckenia, den der är publice dömbd in Consistorio effter det 30. cap. 
Rådst.B. Sd., men icke des mindre indragen till att niuta något af Academien, 
med de betientes afsaknad, förmodandes att Acadrn hädan må slippa desse 
gravationer, och få blifwa wid ordinarie staten, hwar till H:s Höggrefl. Exrce 
sig jämwäl i nåder uthlåtit, och särdeles resolverat uti h. Schaerers och Grubbes 
träta angående språkmästare lönen.

[Samma dag.]
Kl. 1. sanwzankomme in Consistorio majori åter, Rector, M. Holm, h. Lun- 

dius, h. Rudbeckius, D. Hoffwenius, h. Norcopensis, h. Spole, h. Steuchius, 
h. Wolff, h. Micrander, h. Bilberg, och Qvaestor, qvi et acta notavit aegroto 
Secretario.

I. Upwijstes den ransakning inspectores aerarii och bookhållaren d. 31. Mar- 
tii hållit, ud Laur. Brommii, dantzmästårens, sal. M. Boos änckios syster dot
ters, och M. Boos dotter sons närwaro, angående Brommiorum hyra för M. 
Boos gård, och den reparation de der giordt, med mera som föllier, ut notavit 
Romeil

A:o 1682. d. 31. Martii wore tilsamwans inspectores aerarii Profess, h. Rud- 
beck och h. Norcopensis, så och bookhållaren, hwilken noterade, sampt mons. 
Lars Bronwmj och dantzmästrn. Dito företogs och uplästes den af Lars 
Brommio inlagde rächning för sal. M. Boos gårdz hyra, och besannades af 
dantzmästaren.

1. Att M. Boos änckia har emottagit brygghuuset, och någon weed der i 
liggiande som kom Brommii enckia till, men huru mycket weed det war wiste 
han intet.

2. Stallet tilstod dantzmästaren s[a]l. M. Boos änckia och så tagit nyckelen 
till, och den än hafwes borta.

3. Cammar som afföres för 12. dr tilstod och dantzmästaren med sal. M. 
Boos enckios broders dotter som då war tilstädes, och så wara intagen.

4. Trägården bekändes och wara af enckian wederkänder, och dispositionen 
der öfwer emottagen.

Resol. Effter som bewijst är att M. Boos änckia aftagit Brommiis brygg
huset, stallet, en kammar i stora byggningen, sampt trägården, så att dhe så 
wijda intet nutit sitt fulla contract, ty afföres samma rum på hyran, effter den 
i deras inlagde rächning upförde taxa, nbl. 76. dr kopp*r:t tilhopa, kunnandes 
dhe intet betala hyran för dhe rum dhe intet nutit.
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II. Resolverades att enckiorne skole tilsäyas intet wijdare befatta sig med 
humblegårderne som Professoribus äre förlijdit åhr tildeelte, och att Professo
res som dem nu emottaga skole, skola till onsdag otta dagar till upwijsa 
änckiornes quittence på betalningen derföre, eller der dhe penningarne icke 
emottaga willia, till samme dag insättia dem i rätten. Den som det intet giör 
skall aerarium för honom penningarne insättia, och humblegården wedkiännes, 
och den till publicum bruka låta. Slöts och at humblegårdzmäst:n skall tilsäyas, 
at samma humblegårdar bruka och ansa till deras tienst, som dem hafwa skole, 
och icke till änckiorne.

III. Inkomme h. Billingskiöld, Cronström och dhe flere interessenter i saken 
som förr warit före.

Lechert [o: Löschern] von Hertzfeldt infordrad, inkom, och, effter som 
ingen hade att excipera emot hans wittnesmål, refererade uppå aflagd ed så
ledes. Först kom Sköttens [Skyttes] dräng [Thomas Jordan] springandes in 
i Kiempens stufwa, lijtet der effter kom Billingskiöld, drängen hade dragen 
wärja, men om Billingskiöld hade, weet iag intet. Billingskiöld skälde drängen 
för hunsfott och retades wid honom. Litet der effter kom Cronström in säyan- 
des, slå den hunsfotten, der på slog Billingskiöld honom några örfijlar; sedan 
tog Cronström Billingskiöld i armen och drog honom uth genom dören; men 
Billingskiöld kom åter allena igen, sedan Cronström bortgått, och tog drängen 
med sig till Skötten. Lechert swarade wijdare uppå tilfrågan, sig intet widare 
hafwa att berätta om denne saak, nekade och at Cronström rördt det ringaste 
drängen.

Johan Kempe inkom och refererade: Kl. 8. wid pass om afftonen, då iag 
satt wid spiselen kom h. Schötts tienare Thomas, rychte hårdt på dören, och 
hade då han inkom, en dragen stoquade, lopp med den samme från till cam- 
mardören, iag frågade hwij han rände så der? Han swarade h. Billingskiöld 
will stöta nedh mig, strax kom och Billingskiöld in på golfwet, hade i wänstra 
handen en liten wärja med balgen på, rände fram till cammardören till Thomas, 
när iag det såg lopp iag upp och fram till honom. Då sade Billingskiöld, ästu 
icke en hunsfott och herretienare, hwilka ord han åthskillige gånger itererade. 
Thomas swarade, iag är intet eder hunsfott herre, då tog iag wärjan af Billing
skiöld, och då war hon bar, och bar bägges wärjor in i cammaren, dhe trätte 
något, men så gick Billingskiöld uth på gården, kom åter strax in igen, och 
strax der på inkom Cronström, så at de föga annars än fölgdes åth. Cronström 
sade: Hwar är den hunsfotten, slåån, stöt neder honom, der med slogo dhe 
både på Thomas, ginge åter ifrån honom, då iag bad dem intet passa på 
drängen, och ginge dhe så både uth på gården. Cronström gick bort, och Bil- 
lingskiöld kom in igen, och tog igen sin wärja, och så sade han sig skola gå 
till Skötten, och klaga på Thomas; fölgdes altså Billingskiöld och Thomas uth. 
H. Billingskiöld tillstod sig gått uth twå gånger, och kommit igen. Kempe 
klagade at Cronström bulrat, då hans barn legat siukt. Cronström sade dem 
bullrat der inne förr, och sigh fördenskull ingått. Kempe refererade widare, att 
Cronströms poike hafft en dragen wärja och stuckit under sängen; sade och 
nu att Billingskiöld förlijkt honom för den oförrätt han giordt honom, och sig 
derföre intet klaga på honom.

Hans Skött inkom, berättade, att då han kommit hem Billingskiöld och
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drängen warit nedkomne på gården, och Billingskiöld då begärt gå upp, såsom 
och skiedde, sedan på det intet skulle skie, tog iag, sade han, wärjorne, och 
bar neder i en annor kammar, när iag kom ned med wärjorne, råkade iag 
Leyel, hwilken stannade der med mig, i det kommo Billingskiöld och Thomas 
neder igen, Billingskiöld kallade honom hunsfott, men drängen swarade, fast 
iag är min herres hunsfott, så är iag intet eder hunsfott, iag nekar intet eller 
att icke drängen bad honom wara hunsfott sielff. Nekar intet eller der till att 
icke Billingskiöld sade mig och sig få mötas åth på torget dagen effter kl. 8. 
och att der iag intet näpste drängen, wille han intet mehr tala åth honom utan 
huusbonden. Frågades om h, Skött klagar på det honom således skiedt i hans 
huus? S:de sig hemställa rätten, att der i giöra hwad skiäligt är. H. Billing
skiöld fuller begärat förlijkas med sig, men sig det intet kunnat, hållandes före 
det intet stå hoos sig, emädan han icke allena här utinnan toucherades.

Pijgan Cathrina Jahansdotter, som warit tilstädes i Kempens huus, inkom, 
rfekade sig wara sine 15. åhr, fast hon syntes wara sine 20. åhr, refererade 
fördenskull utan eed, som följer. Thomas kom inspringandes med dragen wärja, 
då sade fahr, hwad nu? Thomas s:de, Billingskiöld är effter mig, i det samma 
kom Billingskiöld, och när han kom till bordet drog han sin wärja, stod länge 
och talade med Thomas. Fahr tog wärjorne aff dem, der med gick Billingskiöld 
uth, kom åter in igen och strax effter honom Cronström. Cronström sade, slå 
slå den skälmen. Billingskiöld slog honom så på truten. Cronström slog Thomas 
öfwer Billingskiölds axel. Sedan ginge både herrarne uth, och Billingskiöld kom 
tilbaka igen, och bad Thomas föllia sig hem till sin herre. Frågades om Chat- 
rina tienar hoos Kempen? S:de ney, utan att hon ellies uppehållit sig hoos 
honom sedan distingen.

H. Fredrich Drakes tienare, Carl Silens, en ung pilt, som warit med då 
Thomas mötte h. Billingskiöld, inkom, och nekade aldeles att Thomas ropat 
på gatan.

Georan Tegner inkom, swarade på tilfrågan sig wara sine 16. åhr, sade sig 
warit der hoos, då h. Billingskiöld och Thomas kommit tilhopa, och berät
tade således: H. Billingskiöld kom gåendes och mötte Thomas, tog så uth sin 
wärja och slog honom itt slag öfwer hufwudet. Thomas tog uth sin wärja och 
slog Billingskiöld itt slag tilbaka öfwer hufwudet. Billingskiöld slog åter itt slag 
och Thomas språng der med undan, men intet hörde iag drängen ropa. F:s 
om flere wore der hoos? Tegner swarade, Cronström och Brenner folgt Billing
skiöld, men intet såg iag något hindra att icke Thomas kunnat löpa undan. 
Thomas: Billingskiöld stod först och slogh mig örfljlar, och så stormade folcket 
till. Tegner intet såg iag h. Billingskiöld slå honom några örfijlar.

Parterne affträdde. Effter någon discours, inkallades h. Skött, och h. Billing
skiöld. H. Skött tilspordes om han klagar öfwer hwad h. Billingskiöld giordt 
hemma hoos honom? S:de sig intet wara så myndig, att han kan säya här i 
hwad han will, utan lemna det sin praeceptori. Men praeceptorn war intet til
städes. Dhe affträdde.

Discourerades om saken, och desiderades i h. Cronströms saak ännu någon 
närmare uplysning, antingen han slagit Thomas i Kempens stufwa eller intet, 
och kunde han nu fördenskull intet få sin dom denna gången. För h. Billing
skiöld och Thomas uthföll sådan dom.
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Sententia. Aldenstund h. Billingskiölcl förfölgt Thomas ifrån Erich Hanssons 
[Angermans] gård, igenom Oloff Sifferssons gård, alt neder i Jahan Kempes 
huus, dijt han undanflytt, till sin kostwärd, och honom der sammastädes slagit 
i hans stufwa, i lijka måtto hemma i h. Skötts logemente, då han har först 
nedgått wreder, upkommit tilbaka, wåldsambl. uprycht dören och slagit 
Thomas, ty plichtar han för hemgång på både ställen med 40. mk s:mt hwar- 
dera. 2. Böter han för itt sår 12. mk s:mt, och för itt slag 6. mk s:mt. 3. för
4. örfijlar 6. mk s:mt hwardera, och för 2. skiälsord 3. mk s:mt hwardera. 4. 
Har han effter constitutionerne förbrutit sin wärja, som han i oträngde måle 
blottat och missbrukat.

Thomas böter för 2. slag, 12. mk sölfwermynt, och för skiälsord 3. mk 
s:mt. 2. Har han förwärckat sin wärja, som han blottat och missbrukat.

Prof. Holm caverade för h. Billingskiölds böter.
Sedan domen war afsagd och parterne bortgångne, kom novitius Thomas 

Nilson tilstädes, som warit inne med då h. Billingskiöld och h. Cronström warit 
i Kempes stufwa, och fördenskull förments wetta, om h. Cronström slagit 
Thomas med eller intet. Hwarföre inkallades h. Cronström och Kempe. Novi
tius uppå tilfrågan swarade sig wara på 16. åhr, men war mycket späd refere
rade som föllier.

Thomas kom inlöpandes med dragen wärja. Kempes hustru blef sticken der- 
före, och frågade hwad han sprang effter? Han swarade en wara effter och 
willia slå sigh, litet der effter kom h. Billingskiöld, något der effter Cronström 
effter, och sade Cronström, slå honom, men iag kände honom intet, utan andre 
sade att det war Cronström. Frågades om Cronström slog Thomas? Novitizw 
s:de. Det såg iag intet, men h. Billingskiöld slog honom och skiälte honom. 
F:s om Cronström kom tillijka in med Billingskiöld? Noviti/w s:de att h. Billing
skiöld war förr inne. Hade intet mehr att referera.

Sententia. Effter som h. Cronström ingått wred i Kämpes huus, och der 
med upäggiat h. Billingskiöld till att slå Thomas, som dijt flytt undan, ty kan 
rätten intet frija honom från 40. mk s:mts böter, för hemgångh.

IV. Uplästes det anslag och förbod i morgon skie skall, att ingen af studiosa 
juventute må ingå och föröfwa någon otienligheet på slottet, med mindre han 
derföre will hårdeligen blifwa straffat.

V. Uplästes det anslag i morgon skie skall, att der någon kiöpt sådane 
böcker, som Moberg och Kyronius mistat, skall han det straxt uppenbara, och 
fa sin betalning; men der han sådant döllier, och sedan blifwer beträdder, der
före hårdeligen straffas.

Consistorium majus d. 5. April 
närwarande Rectore h. Arrhenio, M. Holm, h. Gartman, h. Lundio, h. Ol. 

Rudbeck, D. Hoffwenio, h. Norcopense, h. Spole, M. Columbo, M. Steuchio, 
h. Wolff, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, h. Arrhenio Qvaestore och 
Secretio A. G.

I. Uplästes landzhöfdingens i Wästeråås h. Mauritz Pösses swar till Con
sistorium af d. 23. Martii, angående rågarne af den kyrckiodjonde, som fallit 
wid Torpa och Biörskog, att han (effter den general resolution som Kongl. 
May:tt sedermehre förklarat, att rågarne utaf all kyrckiodjonde spannemål, som
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antingen på lön eller donations wijs är förlänt, skall utan åthskilnad Chronan 
beräknas) ey annat kunnat än äfwen der under och så förstå och begrijpa Acad:s 
kyrckioherbergen. Icke desto mindre emädan Acadiae befakn Winter påstår 
Acad:s kyrckioherbergen böra considereras såsom itt wederlag emot hemman, 
och des til Cronan afstådde räntor, fördenskull begär h. landzhöfdingen, Aca- 
demien wille med behörige documenter der på inkomma, så at han kan det 
H:s Kongl. May:tt i underdånigheet remonstrera. H. Arrhenius Qvaestor sade 
intet document här på tinnes, fast det en och annan gång här i Consistorio 
så blifwit refererat; sig dock willia författa en skrifftelig uthförlig relation och 
förklaringh om denne saken, som kan föres ad acta och sedan till underrättelse 
i framtijden wara. Consistorium tyckte det wara wäl, begärandes h. Qvaestor 
det till näste Consistorii dag wille förfärdiga, hwilket han och lofwade.

II. Berättade Rector några stycken studenter nbl. Joh. Fagreil, Joh. Holm, 
Bonnaeum och Adolphum Mauritz förleden söndagz morgon grasserat, och 
slagit en heel hoop fönster sönder här och der i staden, hwarföre han och 
låtit dem fasttagas och insättias.

Borg:s Nils Erlandsons hustro Helena Nilsdotter inkomb, klagandes att de 
slagit på luckorne hoos hennes man, och kallat honom hunssvott och skin- 
bracka, sampt slagit fönster sönder för en sin landzman, student som giäster 
der i gården.

H. Pehr Tingström klagade och som föllier: Om söndags morgon lijtet för
4. låg iag, och rätt som iag låg kom halfwa fönstret in till mig, och hade 
icke stången tagit emot, hade instrumentet som de sloge sönder fönstren med, 
fölgt med och träffat mig i nacken, iag stod der med upp och såg igenom 
fönstret, och fick see litet der effter en gå fram åth torget, och en annan 
komma ifrån Dombbron effter han blef ropad, af den som före gick. Sedan 
kom wachten gåendes och ärnade sig åth Fiärdingen at sökia effter dem, men 
iag bad wachten gå åth torget, säyandes huru de hoos mig regerat. En stund 
der effter kom wachten dragandes med Fagrell, hwilken för mig bekände att 
de[t] war Holmen som giorde alt tilhopa.

Inkomb och hofslagaren Erich Ingemundson, Anders Lijtens hustro och stu
dios. Joh. Alberg på sal. Fornelii änckios wägnar, klagandes at sarmna studenter 
och så för dem slagit fönster sönder.

Johannes Fagrell berättade sålunda: Undenius, Piscator, iag och Holm blifwo 
budne af Betulandro till Pål Anders att dricka en kanna öl, och då wij kommo 
in woro Bonnaeus och Fabriin der tilförende. Fabrin gick kl. 8. hem och lade 
sigh. Och när wij suttit en stund, gick Joh. Holm uth och wille gå och liggia 
hoos Sven Fabrin, men slapp intet in, kom altså tilbaka, och så gingo wij 
alle uth igen klockan wid pass 4. om morgonen. När wij kommo till Nils 
Erlandson kastade wij på luckorne. Der ifrån gingo wij til hofslagaren och der 
ryckte Holmen upp luckorne, och halkade så med foten, fallandes i det samma 
in genom fönstret med hufwudet. Der ifrån ginge wij fram till Erich Hanssons 
[Ångermans] och öfwer nya torget, och så wijdare öfwer nya bron åth D:r 
Stigzelii änckios, och sedan upför åth Sotens under hwalfwet. När wij kommo 
till Dombtrappan så skildes wij åth. Bonnaeus och Adolph Mauritz, hwilka 
gingo hem till sitt. Joh. Holm slog sönder fönstren i Skötthuset [o: Skytte- 
anum]. F:s om ingen mehr slog sönder fönstren der än han? S:de ney, han
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har sielf det bekänt; berättade wijdare, sedan gingo wij uthför åth Dombbron, 
och wijdare åth Prof. Spole, när wij kommo dijt, slog iag sönder fönstren, 
och då kom wachten effter, och tog oss. Frågades hwem slagit sönder Fornelii 
fönster? S:de, det weet iag intet. Sade Holmen lupit borth åth Gartmans, och 
sedan sig intet sedt honom, bekände och att Holmen slog sönder Tingströms 
fönster. Frågades wijdare hwem slog Fornelii fönster sönder? S:de, det wet 
iag intet, om någon af wårt föllje giorde det, så skedde det aff Holmen, ty 
stundom war iag effter, och stundom ihoop med dem, och såg intet så grant 
hwad passerade. Tingström sade och att Fagrell kom effter löpandes, och 
Holmen war för åth, då han såg uth igenom fönstret.

Holmen inkallad berättade: Fagrell, Piscator, Undenius, Betulander och iag 
gingo in hoos Pål Anderss, finnandes B o n n a e  um der för oss, och 12. eller 16. 
st. andre studenter Vesmanni, och effter wij ftngo öl så mycket wij wille 
ha, så blefwo wij qwar till om morgonen, och då wij gingo uth, och kommo 
till Nils Erlandson der Fabrin gäster, så ropade iag åth honom och bad honom 
låta upp, han swarade intet, derföre sade iag, om du intet låter upp, skall iag 
slå sönder fönstret för digh, han s:de det må du giöra, altså tog iag upp en 
koka, och slog en ruta sönder der med, han sade om tu bultar på luckan så 
låta de fuller upp för dig, iag giorde så, men i det kom en poike och ropade 
hunssvott, rän för tusende, etc, der med blifwo wij, som druckne woro, onda, 
och gingo wij till hofslagaren, hwarest iag slog på luckan, och der med slinte 
iag och stötte med armen på fönstret, sedan gingo wij uthföråth Nygatan, 
och åth Stigzelii gård och under Skötthuset, hwarest iag slog sönder några 
rutor, der ifrån gingo wij uthför åth damen och så hem åth. Frågades hwem 
slagit sönder Tingströms fönster? Sade sig det intet giordt, frågades om han 
såg de andre slå sönder dem? S:de ney, de andre såg iag intet giöra något, 
nekte och inständigt sig ropat hunssvott och skinbracka, doch om någon woro 
som kunde det med eed bewittna, så wille han tagat på sig.

Wachtdrängen Per Nilson effter aflagd eed berättade, Holmen ropat och 
skiält hunssvotter och skinbracker hoos Nils Erlandson, kastat med steen och 
ropat illa, der ifrån gått till hofslagaren Erich Ingemundson, ryckt upp luckan 
med handen och stött sönder halfwa fönstret, sedan gått till rådmans Anders 
Lijtens, och slagit 7. rutor sönder, 4. personer woro de i föllie. Sig sedan 
gått hem till wachtmästaren och tagit med sig en kamperat, och så hint honom 
med Fagrell hoos Prof. Spole.

Anders Lijtens hustro sade Holmen slagit sönder fönstren hoos henne och 
tagit'.upp luckan, men Bonnseum bedt honom intet slå sönder någre fönster 
hoos oss.

Bonnaeus inkallad berättade: När wij gingo uth från Pål Anders, så weet 
iag intet hwad de giort Holmen emot, och effter iag såg att de giorde sig 
onyttige, gick iag från dem, bad dem låta blij sådant. De slogo med stenar 
i Nils Erlandsons fönster och luckor. Hoos hofslagaren föll Holmen på 
fönstren, men hoos Anders Lijtens woro både Fagrell och Holmen, men intet 
weet iag hwem af dem der slog sönder fönstren.

Mauritz inkallad bekände: När wij gingo uth från Pål Anders, gingo Fagrell 
och Holm till Nils Erlandsons och slogo på wäggen och luckorne med stenar. 
Jag kom effter gångandes dem förbij med Bonnaeo åth Dragarebrun, och längre
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fram åth nya torget, intet hörde iag något skiälsord eller om de giorde något 
hoos hofslagaren, de kommo effter oss. Hofslagaren sade de fölgdes åth alle
4. Mauritz sade intet woro wij så långt i [lucka i originalet]. De ginge uth.

H. Räntmästaren sade att Magnus [Branzelius] skolat berättat att de hoos 
Rectorem bekänt, sig slagit sönder fönstren hoos Fornelii änckia. Rector swa- 
rade sig det ey minnas. Magnus inkallad frågades om han det hört? S:de ney.

Betulander inkallad frågades när han gick från Pål Anders? S:de när det 
ringde i ottonsången om morgonen, sade sig lagt sig hoos Pål Anders kl. 8. 
om afftonen, men tilstod sedan sig druckit med de andre till kl. 9. Sade Un- 
denius warit uppe och druckit med de andre, sedan han lagt sig, och intet 
wetta när han gick dädan.

Holmen inkallad sade att Betulander somnade från dem kl. 2. eller 3. Fag- 
rell mente det war kl. 12. Undenius sade sig gått hem straxt effter kl. 8. 
Frågades huru länge Betulander war der? Han war der uppe effter mig, iag 
weet intet huru länge han war der sedan.

Piscator inkallad på tilfrågan sade sig blifwit inbuden aff Betulandro kl. 7. 
wid pass, men intet warit der längre än till kl. 9, beropandes sig på sin wärdz 
Magni [Branzelii] Cursoris wittnesmål.

Magnus Cursor inropad tilspordes om han wiste när Piscator kom hem om 
natten? S:de ney, och att han intet war hemma, då han lade sig emällan 8. 
och 9. om afftonen.

Bobergen Pål Anders änckios man inkallad frågades huru dagz de kommo 
dijt, swarade sig ey så wist det kunna säya, klagandes på Fagrell och Holm, 
att han intet kunde slippa dem, ehuru han och bedt dem gå bort, Holmen och 
hotat honom och bortgåendes kastat stenar i wäggen effter honom nekandes 
längre dricka.

Holmen inkallad och härföre tiltalt, swarade det aldrig kunna bewijsas, eller 
wara sant, emädan de fingo dricka så mycket de nånsin wille ha. Hwad Bo
berg sagt det hade han giordt till sin ensky lian, att slippa böta.

Bobergen wille fuller påstå Holmen kastat i wäggen af onska för det han ey 
längre fick dricka, beropandes sig på de andre studenternes bewittnande, men 
det war ingen som det betygade med honom, utan alle sade att de fingo öl så 
mycket och så länge som de begärte, och Boberg druckit med dem, först med 
en hoop Vesmannis, och sedan med sig, sade och Holmen Vesmannos warit 
qwar till kl. 10. eller 11. och dantzat med sine novitiis. De befaltes taga af- 
träde och Holmen särskilt inkallad frågades huru han kan neka sig slagit sönder 
Tingströms fönster? S:de, jo det kan iag med godt samwett neka till, ty det 
giorde iag ey. Frågades om Fagrell war deelachdg der af med? S:de, det wet 
iag intet, men intet giorde iag det. Holm sade sig kunna tillwijta Tingström 
att han warit hans gamble afwundzman, och derföre af haat bekänt på honom.

Fagrell inkallad tilspordes om han in för Gud och rätten kan neka sig wetta 
det Holmen slagit Tingströms fönster sönder? S:de ney. Jag wet det der af, 
att då wij kommo dijt så gingo wij tilbaka straxt åth dammen, och så der ifrån 
åth Profess. Spole. F:s om han kastat på Fornelii änckios fönster? S:de, iag kan 
det intet så wist wetta, hwem af oss giorde det, iag kan intet säya mig frij. 
Förehöltz hwad Fagrell om honom bewittnat, men Holmen nekade äntå instän- 
digt sig slagit sönder Tingströms fönster.
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Sententia. 1. Joh. Holm, Betulander, Bonnaeus, Mauritz, Fagreli, böta för 
otijdigt drickande 12. mk s:mt hwardera effter placatet. 2. Holm och Fagreli 
för giordt oliud 12. mk s:mt hwardera. 3. Böter Holm och Fagreli för fönster 
slag effter det 13. cap. S.B.M. BB. Stl. 12. mk s:mt hwardera, hwilka alle 
böter effter placatet om sabbatzbrått fördubblas, skolandes låta reparera 
fönstren dhe sönderslagit, hoos Nils Erlandson, hofslagaren Erich Ingemund- 
son, Anders Lijten, på Skötthuset, hoos Erich Hansson [Ångerman], Fornelii 
änckia, och h. Prof. Spole. 4. Böter Holm för 2. skiälsordh 3 mk s:mt hwar
dera, som och effter bem:te placat fördubblas. 5. Relegeras Holm och Fagreil 
publice på itt åhr.

Hwad Holm har emot h. Per Tingström, kan han på behörig ort sökia honom 
före det bästa han gitter.

III. Proponerades om språkmäst.n Courcell som i desse dagar blifwit död i 
största fattigdom, att något måtte bewillias till hans begrafning. Resolutio. Emä- 
dan Consist:m finner betänckeligit att bewillia honom något af fisco stu
diosorum, helst effter nyl. resolverat är, att ingen annan bör få der aff än fat
tige och siuke studenter, fördenskull förordnas till h:s begrafning det stipen
dium för fölliande termin, som han innehafft.

IV. Bewilliades till den död blifne studentens Andre» Rigelii Nericiensis 
begrafning tijo dr s:mt af fisco studiosorum.

V. Uplästes projectet af brefwet till Rijckzdrotsens Excelkce om rächning- 
arne författat, uti den form som H.H.G. Ex:ce sielf gaf wid handen sidst på 
Wennegarn, qva de re vide protocoll. sup. \lucka i originalet for datum] adi 
qvoqt'f copieboken.

VI. Insinuerades någre skriffteligen författade puncter, hwar om inspectores 
aerarii d. 3. och 4. hujus warit tilsamman och delibererat, och wijdare Con
sistorii betänckiande underkastat, hwilka uplästes och der på resolverades, som 
wid hwar punct föllier:

1. Om icke effter Reductions Collegii dom af d.' 25. Febr. 1667. § 1. sökias 
må Kongl. May:t2 decision om Skäd[i]ga hemmanet, som Doct. Brunnius tili 
sigh uthwärckat hafwer. "Resolutio. Consistorium finner,de t nödigt och rådeligit, 
effter Academien nu lijder brist på praebendehemmaq.

2. Angående § 4. uti berörde dom, om Lindesås socken påminte bookhål- 
laren, att förutan denne domen, så är ännu en dom till finnandes af d. 30. 
Octobm 1671. Item påminte h. Qvaestor, att nu effter håldne rjansakningar 
skole wara en deel af ägorne igenfundne, som private personer innehafft. Och 
wäntes nu hwar dag, det Kongl. Reductions Collegii uthslagh, så i anseende 
till ägorne, som till refusion för tijden, som ägorne borto warit. Resolutio. 
Consistorium låter med wijdare ansökning så länge bestå.

3. Ehuruwäl effter den § 5. Academien ännu kunde hafwa något till att fordra 
på bytet med Cronan för Filsarby och Elgarbo, som Louis De Geers arfwingar 
kiöpt, emädan Malmahemmanet som Academien fick 1673. intet giör tilfyllest, 
torde lijkwist wara betänckeligit, om man något der på tala skal, effter som det 
torde gifwa anledning till att fodra beskedh af Academien, på de godz som 
Academien hafwer af Kronan utan något wederlag. Resolutio. Consistorium 
tycker så godt wara.

4. Angående §.6. så i anseende till Wålsättra, som till Wittuls Engia och
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Sätuna, som äre rede komne ifrån Academien, och borde fuller giärna wara 
tilbakars igen, så måste man utan twifwel der med uphöra, till någon be- 
qwämligare tijdh, då Kongl. May:t bättre hinner till att i nåder afhöra så in
tricate saker, doch lijkwist wärda att påtalas. Resolutio. Consistorium tycker så 
god t wara.

5. Föreföll discours om land caerterne öfwer Acad:s godz, hwilke för deras 
ofullkombligheet och orichtigheet skull läre giöra Academien uti längden stoor 
skada. Borde fördenskull ju förr ju häller ändras. Resolutio. Effter föregången 
discours och här om gifwit förslag af Prof. Rudbeck resolverades att Professores 
matheseos och Adjuncti som uti landtmätare konsten färdige äre, taga detta 
wärcket under händerne nästkommande sommar och emot skiälig betalning, 
hålla mätning på alle Acad:s godz och emendera bem:te caerter, hwar effter 
nya sedan författas, och aff landz ingenieuren underskrifwas kunna.

6. Aff den §.7. bör Tibble uthjord, räntandes 12. öre sökias igen, effter 
denne reductions domen. Item Lörsta utjord i Nääs sochn, item Eneby uth- 
jordh i Tuna sochn, item Kollie någre öres landh, som skattehemmanet der 
sammastädes hafwer ifrån hela byn. Resolutto. Fiat.

7. Qwarnarne klandras, som äre satte Acad:s tullqwarner alt för när, uti 
Ulfwa, Edzhammar, Watuholmen och till äfwentyrs Ekeby. "Resolutio. Ja och 
Fiskesååqwarnen.

1. H. Gyllenklous bytet effter § 9. sökies tilbaka.
2. Duwalts byte angående så hafwer Acad:n måst afstå 3. hemman, emot 2. 

Och monde Academie hemmanen bestå af itt helt och 8. fierdedels hemman 
af allehanda skiöne lägenheter, så att säterien der på äre opsatte wordne. De 2. 
hemman som h. Duwalt gaf igen, nembl. Tibble i Rasbo Kijhl, har Acade
mien måst förmedla på 3. åhrs tijdh till 16. t:r spannemål. Och det andre i 
Danmarckz byn på 12. åhrs tijd till 82 1/4 t:a spannemål och 115. dr 28. 
öre sölf:mt.

3. Uti h. Gabriel Oxenstiernes byte finnes wara behåldne hemman, som igen 
äro gifne, nembl. Grelsbo och Nyfwela, behöfdes lijkwist till att wetta hwad 
lägenheter der emot Academien hafwer afstått.

4. Gref. Tot[t]s byte kan intet röras förr än Gyllenklous blifwa först redu
cerade. Hwilket ändteligen måste pådrifwas, och sedan kan Acad:n betänckia 
det ärendet, hwad wederstår till att giöra.

3. H. Lars Cruus gifwit igen åth Acad:n Kunsta, hwilket på 9. åhr förmedlat 
är af Academien till 55 5/8 t:a spanmål, 88. dr 25 3/5 ör silf:mt. Dhe andre
3. hemmanen är ingen förmedling på, lijkwist bönderne något skyldige. Man 
weet icke heller egenteligen af hwad art dhe äro, som Academien ifrån sig 
gifwit.

6. Uti fru Karin Arps byte behöfwes först informera sig om lägenheterne 
wid Bergzhammar [o: Berg i Järlåsa] som Academien mist, emädan Uggelsta 
hemmanet är så temmel. i be håld, hwilket Academien igenbekom#?it.

7. Uti Gyllenklous byte hafwer Acad:n uthgifwit skiöne hemman, med gode 
lägenheter, som äre Lyan i Alunda sochn, med stoor äng och ägor; der emot 
bekommit Örby som är elakt, och förmedlat framgeent på 8. åhrs tijdh till 43. 
t:r spanmål 15. dr 4 4/5 öre silf:t, item hafwer Academien mist Huusby i 
Staby sochn 2. hemman som nu är säterie på, med stoor skog till och uthryme.
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Der emot bekommit Huusby i Lena sochn 2. hemman, itt skatte och itt 
chrone, slätte hemman och mycket skyldige; och des förutan alle i hoop osäker 
för Kongl. reductionen.

8. Wreetberga i Medåkers sochn hafwer af sine 12. öres landh måst i 
Konung Gustaffs tijdh afträde till en ryttare 4. öres land, och derföre bekom
mit Tweta uthjord, som sig intet bär utan är förmedladh.

Res:o. Om de hemman som man fullkombl. underrättelse och ransakning 
hafwer om och uti reductions domen stå specificerade, giör man straxt hoos 
Hans Kongl. May:t en underdånig ansökningh. Öfwer de andre anställes först 
en inquisition. Kan och i suppliquen till H:s Kongl. [M:t] underdånigst an
hållas, att H:s Kongl. May:t i nåder täckes lembna Acad:n fritt tilstånd att 
försökia med desse hemman, det bästa hon gitter, så at de kunna bringas under 
reduction till Chronan och Acad:n igen.

VII. Inföll här wid discours om fiscals ämbetet wid Academien, och tycktes 
Acad:s angelägenheet mycket fodra en fiscal, som kunde både i Stockholm 
och annorstädes på landet, uti Acad:s twister och rättegångs saker, som alt 
mehr och mehr tiltaga, behörigen upwachta; så betarfwa de Acad:s förre foug- 
dar, och Acad:s rätt bättre i acht tagas, som ellies incuria vel inscitia prae
torum offta komma till att lijda, och fiscalen belönas af en fougde lön och 
något af aerario.

Resolverades altså, att detta gifwes H:s Höggrefl. Excellice wid handen bättre 
fram, att hoos H:s Kongl. May:t till nådig ratification underdånigst insinueras.

VIII. Uplästes Jacobi Ringii bref till h. Räntmästaren af d. 4. hujus, der i 
han gifwer tilkänna 1. med Lindesåås saken wara så wijda kommit, att han sedt 
conceptet af Reductions Collegii bref, som så snart praesidenten h. Gyllen- 
stierna upkommer läre underskrifwas. 2. Assessoren Strijk sagt att åkersaken 
intet kan komma fram förr än effter påskhelgen, då han sielf will skrifwa 
Academien till, på hwad tijdh han blifwer företagen. 3. Fiscalen Aschling lofwar 
giöra flijt, att uthslag blifwer i den saken, emällan Forsby och krögaren som 
brukar cronhemmanet, emädan han åter å nyo begynner drifwa på uthslag 
der uti, etc.

IX. Proponerade Rector Mag. Ericum Micrandrum begära testimonium ifrån 
Acad:n emädan han täncker reesa utom landz, och warit här en tijdh sedan 
han promoverade.

Res:o. Honom bewilliades itt honorabelt testimonium.
X. Taxerades spannemålen i Upsala tullqwarn, malt, råg, blandsäd, at sällias 

för 8. dr tunnan.
XI. Bewilliades studioso Nicolao Sierman Smol. att disputera de insulis.
XII. Hedberg inkallad förmantes än bekänna sanningen. Han swarade sig 

intet wara skyldig der till, och altså intet kunna taga det på sigh. Han uthgick, 
och bleff af Consistorio fölliande interlocutorie dom gången.

För de swåre praesumptioner skull som Hedberg graveras medh, blifwer 
honom pålagt att gå lag sielff tolffte i dag 3. wekor till, hwilken om han 
gitter gånga blifwer han der ifrån befrijad, hwar och icke, så har han då här 
uti och annat en definitif domb at förwänta. De andre Söderkind och Ernster 
blifwa från den beskylningen befrijade. Parterne och alle i denne saken interes- 
serade inkallades att afhöra domen, och när den upläst war, frågades Hedbergs
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moder om hon wilie gå i caution för honom, så skulle han fa slippa utur 
fängelse, ellies måste han leedes dijt igen. Hon lofwade att willia så wijda cavera 
för honom, att han intet skulle reesa bort förr än saken med dom warder af- 
giordh. Hwarföre Hedberg och der på löös gafs.

XIII. Rector anmälte h. Norrman begära, att, emädan han seer sig intet 
kunna blifwa accommoderad wid Academien med någon erkläckelig lön, Con
sistorium fördenskull wilie recommendera honom till Maijestetet at blifwa 
med någon annan tienst hulpen.

Resolutio. Consistorium finner sig intet anstå att försee honom med någon 
recommendation till Kongl. May:tt att få någon annan denst, effter det både 
owanligit är, och han ellies tilförende hoos H:s Kongl. May:t wäl recommen- 
derat är. Tyckte för det öfrige Norrman wara mycket otålig, som intet någon 
tijdh will bijda, utan straxt praecise hafwa lön, det dem androm, som förr sittia 
wid Acad:n, intet wederfaritz.

XIV. Slötts att bref afgår till befal:n Carmen att han måtte upfodra resten 
som den uthborgade spannemålen uppe i Helsingelandh, skolandes för sitt 
omak hafwa wederbörlig recompence och betalning att förwänta.

Consistorium minus d. 12. April
närwarande Rectore h. Arrhenio, D. Hoffwenio, M. Columbo, M. Steuchio, 

M. Micrandro, och Secret. A. G.
I. Borgmästar Bergs tienare Erich Larsson förekom, emot Acad:ae bardbera- 

rens dräng Johan Nilson, klagandes som föllier: Éffter afftonsången om palm
söndagen, mötte han mig uppe wid som och gaf mig 3. örfijlar.* Jag slog ingen 
ting emot utan iag skall betala digh,* sedan kom kopparslagarens dräng [Lars 
Mattsson] och skilde oss åth, så att iag kom upp och undan åth Bondekyrckio 
gården, hwarest han åter hinder på mig, och tager mig i halsduken och slår 
mig 2. örfijlar, i det samma kom Anders Rox skrifware [Jakob Calander**], 
och ropar och beder han skulle intet slå mig mehra på kyrckiogården, så släpte 
han mig, och åter neder wid D:r Skuncks port wid Bondekyrckiobacken tog 
mig i håret och drog mig omkull, och släper mig på ryggen emot porten. 
Om måndagz morgonen der effter möter han mig i Spettals gränden och säger: 
Du hunssvott, har icke du stämt soll på mig i natt? Sätter så benet för mig 
och slår mig i backen med handen, så iag föll i gatan, slapp så åter undan honom 
igen.

Jahan Nilsson swarade: Jag kom ifrån Lars Erssons gård i Fiärdingen, och 
råkade så Jacob Calander** Roxens skrifware och profossen, wij fölgdes åth för 
åth, och finna så Erich Larsson ståendes med sadelmakare sonen [Nils Lars
son] i porten, wij helsa på dem, och taga aff oss hatten, han nickar igen, 
och will intet taga af sig hatten igen, sedan kommer han effter gående. Jag 
frågar hwar han warit, och huru de begynte då på skiutas och narras sin emäl- 
lan, så sparckade Erich mig på benet, der med slog iag honom på narrij en 
örfijl, men så det föga togh. Frågade sedan hwij han gått och förtalt mig, 
swor så och sade sig intet giordt det, utan stöte mig så i bröstet, wid han då 
stöter migh slår iag effter honom igen, och det han stötte mig på igen, giorde

* Oklart referat.
** Kallas p l nästa sidaJacob Alander.
8 -7 3 4 2 2 8  Sallandtr
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mig så ond t, att iag på en lång stund intet kunde andas, ey heller såg hwar 
han tog wägen. Sedan gå wij alle uthföråth, och skulle åth Isslandet, gå så öfwer 
Bondkyrckiogården, och råka så honom neder wid D:r Skuncks port, tager 
honom så i håret och säyer, står du och wänter effter mig. Om måndagen 
möter iag honom hoos kopparslagaren, frågande honom hwij han stämbt soll 
på mig? effter iag fick wetta af Lars Perssons hustro, att han gifwit en hoop 
gåssar dricka, på det de skulle slå mig.

Skräddaren m. Anders Norling effter aflagd wittneseedh sade: Då iag kom, 
stodo de wid Doct:r Skuncks planck, iag tänckte det war narrie dem emällan 
först, men då iag kom närmare, såg iag det war alfwar, och att Jahan slog honom 
3. örfijlar. Sedan går Erich åth Bonde kyrckio gården, och då wille Jahan gå 
effter, men iag bad honom intet gå dijt. F:s om han knotade ondt? S:de, 
det hörde iag intet, men fuller war han ondh. Frågades, om Erich slogh Jahan? 
S:de, det såg iag intet, intet tog Erich emot, sade at kopparslagare drängen 
kom och slek kull Jahan, och der med kom Erich undan.

Kopparslagare drängen Lars Mattsson inkallad, aflade eed, sedan parterne til- 
stodo sig intet emot honom hafwa, och bekände som föllier: När Jahan gick 
om Erich, tog Jahan aff sig hatten, men Erich buckade sig, tagandes intet af 
sig hatten igen. Så frågade Jahan hwarföre han intet tog hatten af sig igen? 
Iag gick från dem och hörde intet hwad de sade sin emällan, men det såg 
iag at Johan gaf honom 3. örfijlar. Jag springer så till och tager dem från hwar 
andra. Erich går så åth kyrckiogården och Jahan effter. Erich stannade på 
kyrckiogården och Jahan tog honom så i halssduken, men ryckte honom intet, 
utan den släpte. Sedan neder wid D:r Skuncks hörn, tog Johan honom i håret, 
och ruskade honom lijtet, och slog kullen men släpade honom intet. F:s om 
han såg Erich stöta honom för magen? S:de, ney det såg iag intet. Om måndagz 
morgonen såg iag att han satte sin foot för hans och sköt så omkull honom, 
men giorde honom intet mehr.

Anders Andersson inkallad effter aflagd eed bekände: Jahan och jag råkades 
hemma hoos mina föräldrar, hwarest han förbant mitt been. Han frågade om iag 
wille gå uth med honom så skulle iag få bättre smörja. Jag gick så med honom, 
och då wij mötte Erich och en annan gåsse, gick iag dem förbij tillijka medh 
Alander Jacob, och då iag itt stycke gått såg iag tilbaka, och såg dem liggia 
och rifwas på gatan. Der med bad iag wår profoss taga dem åthskilde, sade 
och iag åth dem, skäm uth Eder och ligga så der som poikar och rifwas. Jag 
gick så uth för åth D:r Benzelii gård, och åth Krutenius, och fick så see dem 
utom Bondekyrckio gården, bediandes Jahan intet röra honom, sedan boro de 
ihoop wid D:r Skuncks gård och togo hwar andra i håret.

Sadelmakaregesällen Nils Larsson å 19. åhr inkomb, Jahan exciperade emot 
honom, och sade att han tillkom, med Erich welat slå honom icke längesedan. 
Berättade altså Nils Larsson: Erich och jag stodo i hans mohrs port, så kom 
Jahan med Anders Andersson gående, och tog af sigh hatten, och giorde reve- 
rentz för honom. Erich bugade sig igen men togh intet af sig hatten för honom. 
Sedan gick Johan till honom och slogh honom 3. örfijlar. Erich kom undan 
och gick åth Bondekyrckio gården. Johan hinte då på honom, tog honom i 
halssduken och sleet af halsdukzbandet. Frågades om han intet slog honom 
örfijlar? S:de, ney. Det såg iag intet; nedre wid backen tog Johan Erich i hals-
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duken medh ena handen, och med den andre i håret och slog honom omkull. 
Erich tog Johan igen i håret. Frågades om Johan giorde honom mehra, än att 
han tog honom i håret och slog honom omkull? Erich swarade ney, och att de 
refwe hwar andre lijka mycket den gången.

Sententia. Jahan Nilsson plichter först 1. för 3. örfijlar 6 mk s:mt h ward era, 
och för itt hårdrag 6. mk sölfrt hwilke böter effter placatet om sabbatzbrått 
fördubblas, 2. för itt skufwande 6. mk s:mt. För det Erich dragit honom i håret 
igen, kan Johan sökia honom på behörig ort igen det bästa han gitter.

II. Proponerade Rector Nicolaum Christierni O.G. wara Doct. Hoffwenio 
skyldig för huus hyra 20. dr kopp«r:t men rest bort åth Stockholm och intet 
sagt till, hwarföre D:r Hoffwenius begärt att hans här warande böcker, som han 
Gelsenio anförtrodt att åth sig förwara, måtte arresteras; hwilket bewilliades.

[Samma dag.]
Consistorium majus samma dag effter middagen, nänvarande Rectore h. Arr- 

henio, h. Gartman, h. Lundio, h. Rudbeckio, h. Norcopense, h. Spole, M. 
Columbo, M. Steuchio, h. Wulff, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, h. 
Arrhenio Qvaestore

I. Proponerade Rector 1. en Vesmannum Johannem Salandrum begära testi
monium academicum, emädan han ärnar sig reesa till Åbo. Ingen wiste något 
straffwärdigt med honom, utan af en och annan i synnerheet h. Rudbeck be
römdes för sin skickeligheet skull. Altså bewilliades honom testimonium.

II. Sudermannum Christiernum Årman fattig och siuk begära hielp af cassa 
studiosorum. Res:o. Han far sex dahler sölf:t.

III. Uplästes Nicolai Cleverins, som d. 23. Novembm nästwekne blef fälter 
till i  åhrs relega//on, suppliqve att fl wara wid Acad:n och reparera sine inter- 
rumperade studier. Det berättades så aff D:r Hoffwenio att han fants minst 
bråtzlig aff dem som med honom samma gång relegerades, som och af andre, 
att han gifwer itt god t hopp om emendation, och att han ifrån den djden han 
blef relegerad, intet tort komma för sin fader. Rector sade sig låtit sätda in 
honom, effter det han, emädan relegadons terminen durerade, kommit hijt och 
warit här i 3. dagar förr än han gifwit sig an hoos Rectorem. Men för ofwan- 
talde skiäl, som och för det intet mycket af hans relegadons tijd resterar, 
tyckte Consist:m billigt och christeligit att lindra med honom att han får nu 
wara wid Acad:n. Doch skall försäkra Consist:m att han bättrar sig, wijser sig 
flijtig i sine studier. Cleverin inkallad blef detta tillsagt, jämwäl och förmant 
att skaffa Anders Ollenquist betalning i Stockholm, som fordrar penningar af 
honom för kost och sådant, hwarföre wachtmästaren gått i caudon för honom.

IV. Taltes om lijndantzerne hwad för oskick de åstadkomma med sitt spe
lande och dantzande här i staden, i synnerheet under warande fastelags tijdh, 
som icke allenast sträfwer emot Kongl. May:tz stadga och påbud, sampt all 
christeligheet, utan och länder den studerande ungdomen, så aff adel som oadel 
dll stoor förargelse, skada och förhinder i deras studier, emädan de sägas gå 
mycket och offta dijt. Hwarföre slötz enhällel. att Secretarius går till borgmäs
taren och begärer nomine Consistorii, det de under fastlagen så och instun
dande påskahögtijdh icke måtte få tilstånd att dantza, jämwäl åthwarnas, att 
de intet sökia på något sätt att bedraga ungdomen, eller drifwa något tijd-
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fördrif medh dem, till deras märckelige afsaknadh, både i höfwiske seeder som 
och i deras studier, på det Academien icke må blifwa nödgad på högre ort 
sig der öfwer att beswära.

V. Proponerade Rector Fagrell och Holm skaffat sig caution för sine böter 
nbl. cämnären Bengt Holm, och Johannem Holmdalium Vermelandum, och 
nu begära slippa utur fängelse.

'Resolutio. Hafwa de caution för sig så måge de slippa uth.
VI. Proponerade Rector en gammal soldat Mårten Person begära blifwa 

Acad :ae murmästare. Prof. Columbus berättade, att det är intet annat än en narr 
om det är den som han menar. Altså resol:s att man hörer effter hwad han är 
för en, och om han befinnas wara en sådan narr, förkastas han, och man til- 
seer huru en duglig kan tilskaffas. Denne Mårten Persson blef sädan antagen, 
effter han fans wara en snabb och drif[w]ande karl.

VII. Uplästes Rijckzdrottzens Excellences recommenda//on af d. 10. April 
för studioso Johanne Fernaeo, att få Prolongation på sitt för detta innehafde 
stipendio.

Professores ex facultate medica gåfwo honom wackert loford, och att han i 
studio medico giort wackert framsteg och är heelt fattigh. Fördenskull och tili 
hörsampt föllie af Hans Höggrefl. Excellxes breff, slötz att han får continua- 
tion der på.

VIII. Uplästes Rijckzdrottzens Excellrces bref och swar angående 1. Acadrae 
rächningarnes inlefrerande i Stats Cantoiret, hwar om H:s Höggrefl. Excellxe 
förmodar Consistorii honom tillhanda kombne uthförlige bref med des alle
gatis, lära lända Hans Kongl. May:t till itt nådigt nöye; 2. förfrågan huru man 
tienligast skall gifwa alla wederbörande tillkänna Kongl. May:tz nådigste reso
lution och befallning, om de sollicitationer som åthskillige otilbörl. sig företaga 
och Kongl. May:t immediate der med bemöda, hwilket Hans Höggrefl. Exxe 
menar kunna skie medh en intimation, och at i den samma infördes H:$ Kongl. 
May:tz nådigste brefs egne ord och formalia. 3. Angående för detta Acad:ae 
wachtmästarefts Per Jonssons [Brooks] ödmiuke ansökande, att fa succedera uti 
Cursoris Jacob Josephsons [Jacobi Josephi] ställe, hwar om H:s Höggrefl. 
Exxe sig så uthlåter, att ehuruwäl till största delen, de emot honom allegerade 
skiäl, lättel. kunde beswaras, och demonstreras huru man dem förr ey atten
derat i lijka fall så noga, sedan een deel och äre något krafftlösa, lijkwäl 
will H.H.Gr. Exxe heela saken hafwa Consistorio i händer gifwen, att här i så 
förfara, som effter samwete och embetes plicht det bör skie. Några såsom h. 
Gartman, D:r Hoffwenius, h. Spole, M. Columbus och M. Micrander, sade sig 
intet hafwa något emot Per Jonsson, hwarföre han icke måtte komma till 
Cursoris tienst. Men emädan Jacob ännu lefwer, syntes wara godt icke med 
någon resolution här om sig at förhasta, utan dröya till des någon förändring 
sker.

IX. Proponerade Rector amanuensem Secretarii Dn. Jonam Schewelium 
wara sinnad att quittera sin tienst, och nu begära för sitt der wid hafde trägne 
arbete få itt simplex stipendium.

Res:o. Wid allerförsta vacantie blir han der med accommoderad, och skulle 
intet något stipendium förr blij löst, skall han få det som språkmäst:n de Cour- 
celles innehafft, och wid nästkommande S. Thomae tijdh ledigt blifwer.
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X. Uplästes språkmästarens sal. de Courcelles änckios skriffteligen författade 
suppliqve, hwar uti hon ödmiukekn anhåller, at emädan hennes sal. man i des 
siukdom blifwit der med hugnad, att hans ordentelige löhn honom wordet 
tilförordnat, Consistorium fördenskull och i anseende till hans troligen och 
långligen giorde tienst, wille ansee henne uthfattige och bedröfwade änckia, 
medh itt nådåhr effter des sal. k. man, som suppliquen ad acta liggiande, 
wijdlöffteligare uthlägger.

Res:o. Consistorium är der intet emot, men finner sig icke tilstå något wist 
här utinnan att resolvera, utan gifwer henne fritt att sökia högre hand. Skulle 
H:s Höggrefl. Excelkce Rijckzdrottzen och Acad:ae Cancelleren täckias henne 
der medh att benåda, unner Consistorium henne det giärna.

XI. Caplan i Haga sochn h. Nils Wadman begär få leya uthfiällarne under 
Helliestad hemmanen, emädan de intet hålla hägn der, och hans åker och äng 
der igenom skämmes. Res. Det efftersees i acds huru förr resolverat är, hwar 
wid Consistorium blifwer.

XII. Uplästes Secret:s Hadorphii bref till Rectorem af d. 7. hujus, hwar ud 
han giör påminnelse om de utur Collegio Antiqvitatum och Kongl. Archivo 
uthlänte manuscripter, så och de ifrån Issland genom Jonam Rugman med 
Cronones medel inkompne äre, att de måtte af Rectore skyndas till fordersam 
lefrering, effter de skola alla catalogo Archivi inscribi, och Regis nomine sig
nari. Men skulle Rector icke förmå det ärendet förrätta, att han kunde då fa 
en fulkomblig berättelse, hwarföre det icke skier, och sedan hwem det emot 
hwarjehanda praetext förhindrar, då han effter ordres måste det på wederbörlig 
ort angifwa, hwarest real execution kan erhållas, effter som hwarcken Kongl. 
resolutioner eller förre h. Rijckzdrottzens [Per Brahes] bref om samme saak 
icke förr torde giälla. Rector begärte att wederbörande som hafwa curas i det 
sterbhuset wille införskaffa de af sal. Verelio uthlänte manuscripter. Prof. Rud- 
beck. Prof. Norcopensis och Prof. Spole s:de att de letat igenom alla hans 
skriffter och böcker, men intet något funnit der aff. Men Scondiam illustratam 
hade han då han lefde sielf inlagt i Bibliotheket, den och Prof. Rudbeck sedan 
tagit dädan, och lefrerat dess tomos novem hem till Rectorem.

Res. Om sterbhuset sökes, så måtte till den fordran wederbörlige skäl skaf
fas.

XIII. Giorde och Rector påminnelse om Cronones papper. Prof. Rudbeck 
s:de att de 50. rijsen som han fatt der af till sin bookz upläggiande, har 
Rijckzdrottzen förährat honom, wänter på swar ifrån Hans Excelkce, antingen 
han skall betalat eller ey.

XIV. Uplästes D:r Daniels [Sidenii] änckios Christina: Apelboms bref till 
Prof. Gartman angående humblegården, fullt med allehanda injurier och skam
lösheter, hwilket Consistorium fuller tyckte borde resenteras henne weder- 
börl. der hon icke wore en 75. åhrs käring. Slötz doch att twenne män utom 
Consistorium skickas till henne, att förhöra om hon dlstår detta brefwet, och 
om hon medh fullt förstånd det samma skrifwit, då man sedan skall sökia 
henne derföre wederbörligen.

Sedan blef förmält att effterfölljande satt in penningar för sine humblegårdar 
nbl.

1. för Grubbs, Buschagrius.
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2. för Scheffers, Secretarius.
3. för D. Brunneri, M. Petrus Holm.
4. för Aurivillii, M. Micrander.
5. för Celsii, h. Spole.
De som ännu intet gifwit penningar för sine föruntes dem forderl. antingen 

till wederböranden lefrera eller i Consistorium insättia, skolandes ellies i wid- 
rigt fall dem blifwa förlustiga.

XV. Uplästes Jacob Andersons bref om Communitets humblegården, nbl. 
att den 2. åhr förr än Communi tetet aldeles slötts blef af honom medh wåld 
tagen, af M. Boos måg, det h. Prof. Rudbeck bäst weet berätta, sedan blef och 
rötterne dädan tagne, som honom berättades af häradzfougden, då giärdzgården 
nederhuggen war, wettandes han sedan ey wijdare huru der medh tilgångit. 
Consistorium tyckte det wederbörande hade bordt sådant i tijdh och behörigen 
tilkänna gifwa, att man det hade kunnat rätta, och Academien blifwit wid sin 
ägendomb.

Consistorium minus d. 22. April
praesentibus Rectore Magnifico, M. Holm, M. Columbo, h. Wolff, Micrander 

loco M. Steuchii et absentis Secretarii.
I. Inkom curator na//onis Ostrogothicae Dn. Foreli/w mot Mag:r Nicolaum 

Rymonium pastorem in Ingatorp i Östergiöthland, praetenderandes på O-Goth. 
nationis wägnar 6. rdr som be:te Rymonius af fisco istius na//onis länt A:o 
1651. Här på upwijstes M. Rymonii skrifftelige obligation, att han till sine 
disciplars usus desse 6. rdr länt, emot en Calepini aff 7. lingvarum pant.

M. Rymonius swarade sig allenast caverat för sine disciplar då de skulle 
afläggia symbolam till landskapet, effter de inge medehl ellies hade, sedan 
reste dhe straxt aldeles hädan, och då deras fader här opi krafdes, har han 
nekt der till säyandes dem warit barn, och intet komma mehr till Upsala, it. 
att här på intet maant war på någon tijdh. Rector betygade tillijka med M. 
Forelio här på wara offta maant, det och M:r Rymonius ey kunde neka.

Rymonius sade sig hafft en arm disk med samma disciplar, aldrig fatt heller 
sin löhn, den ena af dem för hoor blifwit flychtig, den andre sittia en bonde 
på 20. mijl ifrån sitt hemwist, och ey kunna sökias af sig utan större om- 
kostnadt. Forelius replicerade detta intet kunna befrija M. Rymonium ifrån sin 
obliga//ons fullgiörande.

Rymonius nekte disciplarne blifwit inskrifne i landskapet. Forelüw swarade 
dhe gifwa icke des mindre i en gång uth penningar först de komma, i det 
stället för det som ellies gifwes i andra landskap pro felici reditu hwart åhr, 
att de intet skrifwes in, war deras egen skull, som reste strax hädan effter 
deposition. Tillstod och M. Rymonius sig fått igen Calepinum med landskapets 
loff, uthlåtandes sig wela något betala, men falla sig för swårt att betala alt, 
der han lijkwäl intet kan fl det ringaste igen. Forelius frågades, om han der 
till har tilstånd, nembl. att afslå något aff fodran? Det nekte han. Parterne aff- 
trädde.

Discourerades om saken. M. Columbus tyckte Romonii [o: Rymonii] skiähl 
wara betänckelige, it. att osäkert wore till exigera så mycket penningar- in 
antecessum för inscriptione, der intet finnes om sådant i constitut.
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Rector, fast in legibus publ. intet finnes här om för den orsak som bekant är, 
så har sedan lijkwäl landskapernes conservation tacito consensu blefwet appro- 
berat, som utan någon arrha kan bijbehållas. M. Holm, mån han, Rymonius, 
hörer till wårt forum? Det förmentes, effter de bona som han här ärfwer, i 
sin sal. swågers Profess. Verelii huus, höra under Academien, han och sielf 
icke exciperar forum. Taltes sedan om något kunde minskas af debito? Dhet 
förmentes ey kuiwa skie utan wederbörandernes consens, helst effter penning- 
arne i 30. åhr warit borta.

Resol. Effter M. Rymonii obliga//on och cautions skrifft klar är, och honom 
till wiss tijdh som nu längesedan förbij är, förbundet att betala de uthlänte 
penningar, han och sielff tilstår sig fått panten igen, kan Consistorium intet 
finna någre skiäl att befrija M. Rymonium ifrån denne skuldz betalning, lem- 
nande honom fritt att sökia wederbörande igen på behörig ort.

När domen war opiäsen, inwände M. Rymonius att rdn den tijden galt 4. 
dr kopp*r:t begärte få betala der med eller 4. dr 16. ör k:mt högst. Här till 
swarades att obliga/ionen är på specie rdr, it. penningarne warit långe borta. 
Consistorium lemnade lijkwäl detta landskapet sielff, kan han det der detta 
winna med goda är Consistorium intet der emot.

II. D. Joh. Holm Vermel. beswärade sig öfwer h. Pehr Tingström, ty han 
in carcere om måndagen af Hedberg hört att h. Tingström dagen förr då han 
besökte Fagreil in carcere sagt om denwe Holmen, han war en incomparabel 
hunssfott, beropandes sig på åthskillige wittnen, hwilke inkallades. 1. Fagreil, 
hwilken jakade det h. Tingström så kallat honom, tilböd detta med eed er
hålla; den honom doch ey tilläts att gå, effter han warit med Holmen när 
excessen skiedde. 2. wachtdrängen Oloff, som och warit in carcere samma gång, 
bekände på tilfrågan sig intet gifwet så noga acht på deras ordh, tilstod äntel. 
sig hördt hunssfott nämpnas. Oloff giorde eed, wittnade så. Jag stod wid 
fönstret i fängelset, när h. Tingström kom in, då sade han, det är mig ganska 
okiärt Fagrell att råka Eder här, sedan frågade han hwem war med Fagreil och 
slog fönster sönder? Fagrell swarade Johan Holm. Då sade h. Pehr, han är en 
hunsfott han. 3. Petrus Hedberg inkom på tilfrågan utan edz aftäggiande sade 
det samma som wachtdrängen, dlläggiandes det ordet incomparabel, och att han 
då intet kände M:r Holm, derföre undrat på hwem som wore en incomparabel 
etc. och frågat M:r Holm, när han kom in carcerew, om han war den samme. 
Parterne affträdde.

Resol. Consistorium kan intet befrija h. Tingström för 3. mk s:mts böter 
effter det 43. cap. Ting. B. LL, för itt oqwädingz ord aff hastige mode på D. 
Joh. Holm.

III. Forelius angaf sin kokerska Annika Michelsdotter för tiufnad således. 
Påskdagen gick han bittig i kyrckan, fick hen#e sin kammar nyckel att städa 
upp i sin kammar. (Forelius frågade nu pijgan huru dagz balberare pijgan 
[Kerstin] warit i hans kammar? Hon sade kl. 9.) När det ringde andre gången 
gick Arendt en annan studios, i kyrckian, fick och henne sin nyckel, och då 
stod pijgan wid Forelii kista, wändandes ansichtet åth dören, nyckelen af för
seende satt och i kistan. Nu slött M. Forelius att effter hon kl. 9. hafft upp 
barberare pijgan, så hade hon nu intet sopat förste gången utan hafft annat 
dllgiöra. Frågandes hwad hon andre gången der giorde, helst med balberarens
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pijga? Annika sade det balberare pijgan gått sielfmant der in, effter nycklarne 
af henne lemnades i dören. Forelius continuerade att Annika om påskdagen 
intet war effter befalning i aftonsången. Andre dagen war Forelius intet ute 
icke heller 3. dagen stort, utan som snarast till sitt landskap, då han då inkom 
skulle han wäga en dukat, fan då kistnyckelen först wara wrijden. 4. dagen war 
han på apotheket allenast. 5. dagen wäxlade pijgan åth honom en plåt, fick 
ibland andre penningar 4. hwijt rundst. När han skulle taga upp skrijnet, der 
de stulne penningar lågo, war det wändt bakfram. När han det upläste och sak
nade penningarne bultade han åth [Hemming] bror sin, wijste honom huru der 
stod till, och att 21. rdr war borta, men i samma skrijn låg qwar 2. guldringar, 
en lijten sölf:r tunna, 2. st. förgylte sölfskiedar, 1. ducat i en pung, it. 2. 
swenske dr. Då ropte han upp pijgan, frågade henne här om. Hon sagt det är 
illa det, gick der med neder. Forelius ropat henne andre gången upp, sagt 
henne hon skulle swara till penningarne, effter hon hafft hans kammar nyckel 
påskdagen, förmant henne med goda till bekänna, så och gifwa penningarne 
igen, så wille han släppa henne. Sedan mädan Forelius war hoos R. Magnif. 
har hon warit först hoos M. Vallerium, och klagat sig för hans hustro, men 
blefwet der ifrån hemwijster, sedan hade hon warit hoos en hustro Beata 
[Månsdotter] wid nampn. Annika nekte sig wäret hoos hust. Beata utan hoos 
rådmannens Anders Anders [Hoffmans] pijga. När Forelius kom hem och 
wachten med att taga henne, då war hon ute, kommer så hon ändtel. in, du, 
sade Forelius, du skall wara wälkommen, då gick han uth att see effter wachten, 
straxt lopp hon uth effter honom. ForeliÄj bad så en gåsse gå effter wacht- 
mästaren, mädan hölt Forelius henne, ändtel. kom Erich Larsson wachtdrängen 
tog henne med sig till Rectorem Mag. som då henne noga examinerade.

Forelius sade när. hon kom igen ifrån R. Magnifico hade hon bedt honom, 
att han wille heller pijna henne hemma, it. at han wille wäl leeta först hemma 
i sin kammar; det han giordt med all flijt i hennes närwaro då straxt, men intet 
der funnit. Forelior frågade hwem som war i går och talte med henne. Annika 
s:de, Mannerfaltz kokerska hustro Beata. Fr. om ingen mehr war der? Annika 
nekte. Foreli/w: än Vallerii pijga. Annika, ja hon kom uhr qwarnen till migh.

M. Columbus: stod cammaren yppen andre dagar? Foreli#j.* aldrig när wij 
wore ute, ty iag hade elliest altijdh nyckelen hoos migh.

Foreli/w: När de twå warit hoos henne i fängelset komwo de kl. 7. om mor
gonen hoos honom, frågandes huru han hade burit sig åth medh Annika? 
Han swarat, som hon hade förtient.

Annika bad nu hon måtte fa sökia någon klook som kunde giöra igen pen
ningarne. Vallerii pijga sagt till M:r Forelium. Det måtte någon annan giordt 
på hennes hals. Forelius swarat, iag har med skiäl tagit henne för, och den som 
warit i rådh med henne skall see hwad han skall få. Der med gingo de bort.

Forelius bad wachten see effter om någon skulle gå och tala medh henne; 
i medier tijd har Foreli/w gått till Vallerium att höra hwad tahl Annika der 
hafft, fick der wetta, att hon klagat sig der, och Vallerius bedt sin pijga skiuta 
uth Annika genom porten, och att samma Vallerii pijga sagt det hon gått der 
ifrån till hust. Beata. Sedan har Erich Larsson då han kom uhr fängelse effter 
maat åth henne, sagd t, det Annika bedt dem sökia baak om Danielis Forelii 
broders [Hemmings] kista, det de straxt giordt, men intet der funnit, item at



1682:22 april I  2 1

hon sagt i fängelset, Gud gifwe ingen kokerska komme förr än iag i kiöket, 
it. har hon sagt fråga balberarens pijga, hon weet hwar penningarne äre. Då 
Forelius hafft samme pijga upp i sin cammar i wachtens närwaro, frågat henne, 
om hon wiste något af de penningar hans pijga påskdagen borttaget? Hon swa- 
radt: ney men, påskdagen war iag i kyrckian. Då hade Foreli/w straxt gått neder 
och frågat hennes matmoder här om, hwilken nekt pijgan påskdagen warit i 
kyrckian i högmässan. När pijgan gick då neder stod Anders Andersson på 
gården och balberarens hustro med, då har han frågat henne andre gången i 
deras åhöra, om hon war påskdagen i kyrckian? Det hon jakat, men hennes 
matmoder nekat. Då börjar barberare pijgan brista uth i häfftige ord, släpp 
mig till henne, släpp mig till henne, skall hon skylla mig. Forelius swarat, låt 
passlig är du oskyldig, så slipper du wäl, men annars far du den som tig söker. 
När Forelius war sedan andre gången hoos Rectorem Magnificum att förfråga 
sig om saken, har Annika sagt åth wachten, dhe må sökia i min kista. Der 
sökte de men funno der intet, sedan har hon åter sagt balberare pijgan må 
sittia här så wäl som iagh.

Sedan har Foreli/w hafft den pijgan till borgmästm, då m:r Matthias 
[Schmidt] balberaren gått god för henne. Annika tilstod att i afftons kl. 7. 
hade barberare pijgan warit hoos henne i fängelset, och sagt, du skall swara 
mig i morgon.

Pijgan Anna frågades hwad hon här till swarar? Hon swarade nyckelen lem- 
nades i dören af mig när iag hade bäddat, barberare pijgan stood bak om dören 
när iag gick neder, hon måtte haa taget dem. F:s huru dagz det war? Hon 
s:de iag hade då bäddat kl. war 9.

Barberare pijgan Kirstin inkomb. Rector frågade om hon påskdagen hög
mässan war i kyrckian, hon nekte det. Fr:s om hon den dagen war i Forelii 
farstugu? "Responsio. Hon sade sig syndelöst med högsta eed neka kunna, att 
hon aldrig der war förr än i går, då M:r Forelius hade henne dijt upp.

Förehöltz henne hwad Anna om henne sagt, att hon stått bak om dören etc. 
Kirstin nekte inständigt, sade att hon mycken mehr osanning sagdt. F:s hwad 
kläder Kirstin hafft på sig? Anna sade samma kläder som nu. Kirstin nekte 
sig om påskdagen hafft denne swarta kiortelen på sigh.

Anna bad nu, hiertans käre herrar plågar henne så wäl som mig, hon är 
skyldig der i och, detta stältes henne under ögonen, hon sade sig nu förtalt 
sig, it. att hon hade hördt när Kirstin gick upp, då hon skulle ha stådt baak 
om dören. Annika hade och sagt åth Kirstin om påskedagen, det hon hade ondt 
i bröstet, men nu nekte Anna sig hafft ondt. F:s hwarföre Annika bad dem sökia 
bak om Daniels Forelii kista? Hon s:de iag mente att Forelius hafft dem hoos 
sig och tappat dem der. F:s hwij Anna sagdt, Gud gifwe ingen kokerska komme 
för mig i kiöket? Här till nekte Anna. Wachtmästaren och Erich Larsson in- 
komme. Erich dlfrågades här om. Han aflade eed, berättade sedan så, när iag en 
gång bad henne bekiänna, sade hon, intet weet iag, om de liggia icke baak om 
kistan i cammaren, eller i kistan. Jag sade är det sant? Hon s:de intet weett 
iag annat; der med går iag till cammaren och med M:r Foreli/w ransakar, finner 
der intet. Sedan går iag åter dijt, säyandes hwij säye I så osant, I må så gärna 
bekänna straxt. Hon s:de, när iag gick uhr stugan och hade sopat, så stod der 
en baak om dören, iag tyckte hon hade kiortel på sig. Erich sagt, I måtte
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wetta hwem det war, hon sagt, intet wett iag, om det war icke barberare pijgan, 
taa man henne och sätt henne med, så läre I få wetta hwar penningarne äre; 
sedan i afftons war wachtmästaren med mig och satte järn på henne, då hade 
hon samme ord om barberare pijgan. Erich tilläde sedan henne sagdt i sin och 
wachtmästarens närwaro, i min kista som står i kiöket der få I igen penningarne, 
då gingo wij åstad, ransak[ad]e, men funne intet; sedan frågade wij henne hwij 
hon lugit för oss? Hon swarade: Det sade iag på det iag skulle slippa uth. It. 
sade Erich att förste gången han bar maat till henne, har hon frågat, hwad är 
för en som nu kokar för Foreli#j, då har han sagt, intet känner iag henne, 
hon sagdt då, hon måste wist giordt något hon på min hals, it. Gud gifwe 
ingen annan komme i kiöket för migh. F:s om Forelius mist något förr? Han 
nekte det, men att hon warit stor i munnen.

Pär Pärsson wachtmäst:n aflade eed och wittnade det samme som Erich Lars
son; tilläde att när de effter hennes bekännelse sökt effter penningarne i hennes 
kista, men dem intet funnit, då hade wachtmäst:n förehållit henne det, hon då 
sagt, iag lög på mig sielf. Item, då handklofwarne skulle späntes på henne har 
hon sagdt, det måtte en annan giordt på min hals, item, den som baak om 
dören steg hafft swart tröya och swart kiortel på sig. Kirstin sade sigh om påske- 
dagen hafft grön kiortel på sigh. Anna frågades alfwarl. hwij hon icke togh 
nyckelen uhr dören, när hon såg den andre stog bakom dören? Hon s:de iag 
tänckte ingen skulle gå i hans cammar, sade nu hwar skall iag taga igen dem 
om iag har giordt det. Wachten inkallad sade henne sagdt, Gud gifwe iag sluppe 
uth til Danmora, der är en karl som kan giöra effter der. Hon frågades här 
om, sade i Forsmarck är en som kan det, det har min moster hust. Margreta 
Johansdotter sagdt i distingars, som har en hammarsmed der. F:s af hwad til- 
falle de tal t om den mannen, hon s;de att en lapp dantsat hoos hennes moster 
på golfwet, och då hon bedt honom wända igen, har han giordt henne ondt, 
men sedan botat henne igen.

Effter tijden war förleden och kl. emot 1. kunde Consistorium ey längre här 
med komma denna gången.

Consistorium minus d. 26. April
närwarande Rectore h. Arrhenio, M. Columbo, M. Steuchio, h. Wolff och 

Secretario.
I. Förekom wachtmäst:n Per Persson, och wachtdrängen Erich Larsson emot 

studios. Dubb, klagandes att han flärdedagen lupit effter wachtmä$t:s bror, som 
är gardie karl, med dragen wärja, berättade som föllier: Jag, wachtmäst:n och 
hans bror fölgdes åth, så böd wachtmästin mig hem på en kanna öl. Jag s:de 
så skole wij ha en pijpa tobak med. Han s:de har du penningar så få wij tobak. 
Jag s:de, iag har twå halföre, tog altså wachtmästarens bror dem, och gick till 
Holmens bod att kiöpa tobak före, och då han kom för arrest kammaren, 
lopp Dubben till honom, så wet iag intet huru Dubben och han taltes wid, 
men nar han gick från honom kom Dubben effter löpandes och hade dragen 
wärja, wachtmästarens bror nappade och så till sin, och kastade henne i wänstra 
handen, hafwandes en steen i den högre, kastandes effter Dubben der medh, 
men träffade honom intet. Jag kom till honom och sade, M. Dubb I har för- 
giort Eder wärja, der med satte han foten för benen på mig, och slog mig i
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backen. Dubben s:de att han dragit sin wärja animo sese defendendi, emädan 
han intet annat tänckte än att wachrmästarens bror blifwit uthskickad att hemp- 
nas det, som dem emällan för någre afftoner tilförende passerade, och att de 
stämbt soll på honom; refererade som föllier; Fiärdedagz affton fölgdes iag och 
Holmdal till Lippen der han sitter i arrestkammaren, och rätt som wij stå der 
och talas wid, kom wachtmästaren och frågade hwad wij stå der effter? Jag 
s:de det kommer Eder intet wid. I ha intet behoff att examinera oss här. Han 
s:de I ha här intet att giöra. Jag gick så till honom och stötte honom i bröstet 
lijtet och bad honom låta oss wara. Der med nappade han i sin wärja, mante 
mig på torget, och sade han skulle revangera sig på mig, men iag gick intet 
med, utan sade iag skulle gå upp till Rector och klaga på honom. Nu om 
fiärdedagen mente iag, när hans bror kom, och stannade mitt för mig wid 
arrestkammaren, gåendes af och an och sättiandes handen i sijdan, att de 
skulle stämbt soll på mig, derföre gick iag till honom och frågade, hwem han 
wille tala med? Han nappar straxt till sin wärja, och far åth mig med, så at 
iag nödgades taga till min pch wärja mig. Wachtmäst:n swarade, det är störste 
osanning, det han säyer och stämbt soll på sig, som och det andre han berättat. 
Förste gången då iag kom till arrestkammaren och Dubben wille äntel. in, frå
gade iag hwad de hade der att beställa, det slipper ingen in, så kom Dubben 
till mig och stötte mig för bröstet så iag föll omkull och stötte mig stort 
hol i hufwudet, iag s:de iag skulle sådant revangera nbl. klaga för Rectore på 
honom. Andre gången gick iag och Erich Larsson Hans Magnificences ärende, 
som han sielf skall wetta, och då bror min gick åstad att kiöpa tobak wiste 
wij intet aff Dubben förr än wij fingo see att han war ihoop med bror min, 
och språng effter honom med dragen wärja. Dubben förehöltz hwad grof be- 
skylning han belagdt wachtmästaren med nbl. att hafwa stämbt försåth på sig, 
emädan han gått Rectoris ärende, och den wägen som de intet tänckte Dubb 
sioilié gå. Dubb swarade sig fuller intet säya, ?tt han stält försåth för sig, men 
elliest giordt tumult. Sade sedermera jag kunde intet annat see eller tänckia, 
än att wachtmästaren tuttat bror sin på mig. Erich Larsson sade atr wachtmästrn 
icke ett ord talt der om för honom, förr än sedan han warit effter hans bror 
med wärjan. Dubb: Han gick af och an och sågh på mig, der med tänckte 
iag att han skulle wilja mig något ondt. Honom förehöltz att han hade bordt 
då gå bort, och intet till honom, och läggia sig i crakel med honom. Der till 
tog han och klagade sig att han war så obetänkt, beropade sig ellies på Holm- 
dalii och Lippers bewittnande, att de sedt huru wachtmästaren förste gången 
oförrättat och mant honom, men emädan de intet woro tilstädes, och af honom 
ey förr nampngifne, fördenskull tilsades han at hafwa dem här näst wid handen 
när han fodrat blifwer, att wijdare för Consistorio comparera.

II. Wachtdrängarne Erich Larsson, Per Persson, Erich Ersson och Per 
Ersson inkonvwo emot studios. Georg Upmarck, Joh. Celsium, Ludwik Got- 
friedh klagandes 1. Erich Larsson som följer: Långfredagen om afftonen emällan 
10. och 11. sitda Upmarck, Celsius, Gottfried och en lijndantzarnes musicam 
på torget; wij ginge åstad att see hwad de giorde, när wij kommo hälsade 
de god affton; de giorde intet ondt, eller hörde någon olat, utan så sade de, 
hwad gå i här och lysna effter, bediandes oss wår wäg, sade wij ha intet be
ställa med Eder, wij giöre intet ondt. Jag s:de wij giöre ey eller Eder något,
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men effter wij intet ginge så snart bort, som de wille, sade en af dem, hut i 
hålet ditt. Jag s:de wij äre inga hundar heller, wij kunna lijkwäl gå bort. Ginge 
så bort åth bagareboden, och kommo åter tilbaka, så frågade de hwad wij gå 
effter? Wij s:de Gudh beware oss, wij må ju gå, wij giöre ingen något ondt. 
Dhe sade kan skie I willie ha dricka, ja purga//on skole i fa så at föttren skole 
stå upp på Eder, der med gingo wij till corps de garde effter wåra gewär, 
och då wij kommo uth gick Upmarck och tog upp en steen. De kommo till 
oss och frågade hwad wij wille? Jag sade, lätt oss wara gå Eder wäg, iag känner 
Eder wäl. Der med lopp Upmarck till och skiöt en af wachten i bröstet med 
den ena handen och hade wärjan i den andre dragen, och effter iag intet annat 
kunde see, än att han rände wärjan mitt igenom honom, altså slog iag honom 
öfwer armarne med bardisanen, Per Persson slog honom och så, och der på 
lopp han in i apotheket, och då wij gått in i corps de gardiet igen, kom han 
uth och frågade hwem det war som slog honom? Jag stötte honom så ifrån oss 
med bardisanen 2. eller 3. gånger, och så gick han bort och skildes ifrån oss.

Upmarck swarade: Celsius och jag kommo gåendes ifrån Isslandet, och funno 
musicanten och Gotfried på torget, wij stannade så en stund, ty musicanten 
hade itt stoop och itt glas, det skänckte han i och drack Celsius till, wij satte 
oss och neder på torget, och i det samma kommo 3. eller 4. aff wachten uth- 
gåendes oss så när, som jag nu står Erich Larsson. När de stått lijtet hälsade 
de god affton, tittade oss i ögonen och frågade hwad wij sittia så här effter? Wij 
frågade hwad de wille ha och hwad de lysnade effter, emädan wij giorde ingen 
menniskia emot; då förstode de fuller att de skulle giöra oss förträt der med, 
att de stodo och hörde effter hwad wij sade, derföre bad wij dem gåå bort. 
De s:de, I ha intet behof att så huta oss heller. Jag s:de jo men, hut i Edert 
hål. Celsius sade, I sku see det dee willia hafwa dricka. Så sade en af wachten, 
ja det wore inte/ förmycket. Der med sades hoos oss, ja de komma intet i hog 
att de fingo för en tijd sedan purgation. Der på lupo de effter sine bardisaner 
och kommo till oss igen, frågade hwad wij stå här effter, sade må I intet skola 
ha så månge huus, att I kunna dricka hemma och intet stå här. Så gick iag 
till honom som det sade att see hwem det war, effter han war så owettig, 
der med slog han mig öfwer armarne (Erich Larsson sade, det war Erich Ersson 
som han stötte i bröstet) iag tog till wärjan med ballian, men intet stötte iag 
någon, Erich Larsson slår så andre slagit, och så Per Persson tredie slagit, och 
då drog iag uth min wärja, och bar henne för mig. Jag gick undan in i apothe
ket, och der på de i corps de gardiet. Jag gick sedan tilbaka till dem, och frå
gade hwem det war som slog mig först. Erich Larsson slog mig så twå slängiar 
med bardisanen öfwer ryggen, hwarföre iag beder han måtte plichta. Erich Lars
son sade att han stötte honom 2. gånger i ryggen med bardisanen, och bad 
honom gå bort. Upmarck nekade med hög contestation sig hwarcken stött 
Erich Ersson i bröstet, ey eller hafft sin wärja ute då han först blef slagen.

Erich Ersson inkomb, sade att han stött honom, men sig intet slagit utan 
allenast stött honom från sig, då han märckte honom hafwa sin wärja ute; 
sade att Erich Larsson stötte Upmarck med bardisanen genom dören och bad 
honom gå bort. Upmarck frågade om han kan säya det att han stötte honom? 
Erich Ersson, I tog mig i axlen hårdt.

Per Persson refererade såsom Erich Larsson, men Upmarck sade att Erich
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Larsson hade i corps de gardet informerat dem huru de säya skulle. Per Pers
son hade intet warit med dem först, ey eller då, när det taltes om purgation, 
bedyrade sig högel, att han hwarcken stött någon i bröstet, eller hade sin wärja 
ute, förr än han blef öfwer armarne slagen.

Per Ersson berättade och som Erich Larsson, och att de sagt det de skulle få 
purgation, men wiste intet huru orden wist föllo. Sade och att Upmarcks wärja 
war bar då han stötte Erich Ersson i bröstet, som stötte honom ifrån sigh igen 
med bardisan skafftet; sedan kom han tilbaka och wille wetta nampnet på dem, 
som slogo honom, och effter han intet fick wetta så stötte Erich Larsson honom 
med bardisanen, och bad honom gå bort. Frågades om Celsius kastade steen på 
corps de gardet? Per Ersson s:de ney.

Ludwijk Gottfried inkomb berättade som föllier: En af musicanterne och iag 
stodo på torget, så kommo Upmarck och Celsius gåendes ifrån Isslandet, och 
stannade hoos oss, och när wij satte oss neder på torget, kom wachten och stod 
brede wid oss, så frågade Upmarck hwad de stå och lysna effter? De swarade: 
wij må stå. Upmarck s:de. Kan skie I willie ha dricka, kan skie i minnes intet 
den purga//ön I fingo för en tijd sedan, achta Eder för den. Då sade en af 
wachten, den purgation ha wij lust att see, gingo så till corps de gardet effter 
sine bardisaner, och kommo tilbaka och talte om Upmarcks fars huuss något, 
säyandes, Eder far har så månge huus, att I kunnen dricka hemma och intet 
på torget. Der med skulle Upmarck gå och see hwem det war, som det sade, 
och kunde iag intet annat see än att han tog en af wachten i armen, der med 
slogo de honom öfwer armarne. F:s om Upmarck hade wärjan dragen? Han 
s:de ney, utan han hade henne ellies under armen i ballian, och det förste 
slaget bar han undan med henne, men slidan satt på henne.

Celsius inkallad berättade äfwen som Upmarck och Gottfried, sade Upmarck 
sagt, det kan wara den som tör gee Eder purga//on, achta Eder derföre, erböd 
och sig willia giöra högsta eed der på att Upmarck intet hade sin wärja ute 
förr än de slogo honom öfwer armarne.

Sententia. Georgius Upmarck böter först, för itt hutande 3. mk s:mt hwilka 
effter det 32. cap:t Råd.B. fördubblas, som och mister wärjan. 2. Plichta de 
allesammans för föröfwad otijdigheet så när in på helgen med ett dygns fängelse 
effter constitutiones, warde för det öfrige alfwarl. förmante, att taga sig för 
sådant wijdare till wara, emädan de på kort tijdh warit en och annan gång til- 
förende framme.

III. Forelius inkomb emot den pijgan [Anna Mickelsdotter] hwar om finnes 
i sidste Consistorio minori. Rector frågade om han fatt wijdare uplysning i 
saken? Han swarade henne fuller sökt giöra sig oskyldig med det hon i fängel
set anammat Herrans högwördige nattward, hafwartdes föregifwit sig warit så 
siuk, men der med har hon förhärdat sig i sin ondska, ty iag känner henne, 
jag har hafft så mycket giöra med henne förr än iag fått henne till gå i 
kyrckia, läsa för prästen och gå till Gudz bord, men hon har ingen ting achtat 
salighetennes medel, utan lefwat förhärdat.

Pijgan grät och sade han plågar henne för oskuld.
Foreliftf/ Det tager iag på mitt answar, jag känner dig wäl hwad du är för 

een, du skall aldrig slippa förr än du bekänner hwar penningarne äro. Frågade 
henne om nycklarne sutto i dören då hon gick neder? Hon s:de ja. Frågades
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om hon såg ingen baak cam/war dören? S:de iag såg en pijga i gången baak 
om farstug dören med en syn och lopp så neder, hon hade swarta kläder och 
på skonar sampt sidan. F:s huru hon såg uth, och huru hon kunde see henne? 
S:de först sig sedt henne på skonar, men då Forelius betygade det dören går 
så tätt till golfwet att inga skor kunde synes der under, sade hon sig sedt 
henne på sijdan, och att hon hade swarta kläder.

Forelius: Har icke du sagt till min bror [Hemming], att du bäddade och tog 
nyckelen till dig? Pijgan s:de iag sade att iag såg nycklarne, iag gick upp och 
städade, och sedan gick iag neder och lagade maten. Pijgan f:s om icke Fore
lius ombetrodt henne nycklarne? Swarade: ja. F:s hwij hon icke sade för Forelio 
då han kom hem, att en sådan stått baak om dören? Hon swarade intet.

Elssa Göstasdotter inkom; frågades om hon märckt någon sådan odygd med 
denne pijgan? Hon s:de ney. Nu öfwertygades Forelii pijga, att Vallerii pijga 
fölgt henne uthför porten, och att hon sedan gått till hust. Beata, som hon lijk- 
wäl sidst nekte till.

Forelius frågade M:r Vallerii pijga om hon warit hoos henne i fängelset sön- 
dagz affton? S:de ney, det kunne mitt matfolk bewittna, att iag då intet war 
utom gården.

Hust. Beata Månssdotter Manderfälternes kokerska inkallad, frågades om 
hon war hoos henne den affton, som hon war beskylt före att tagit penning- 
arne? S:de ja, hon kom ropandes och sade, Gud tröste mig de willia sättia 
in mig, för det de beskylla mig att hafwa tagit penningar aff Forelius. Jag sade 
åth henne, om I äre beskylte för sådant, så går intet hijt, gå hem, ären I 
frij så är det wäl. Frågades om hon warit hoos wachtmästaren om afftonen? 
S:de, ja iag war hoos wachtmästaren och sökte honom, tänckte gå med honom 
i fängelset, att locka utur henne det hon måtte bekänna om hon tagit penning- 
arne.

Forelius frågade pijgan hwar hon fått den hwijta tallrijken, som ligger på 
hennes kijstebotn? Hon s:de först att det war af deras tallrikar, men då Fore
lius förehölt henne att de intet ha sådana tallriker, så bekände hon at det 
war rådmannens Anders Anderssons [Hoffmans]. Forelius sade att rådmannen 
har klagat att sådane tallriker med num. 2. uppå, för en tijd sedan kommit 
för honom bort, och nu kändt igen denna, som pijgan swept in i papper, 
och lagt nederst på kijstebottn: öfwertygade och Forelius henne andre sådane 
snapstycken. Hon förmantes nu alfwarl. bekänna sanningen. Hon nekte stadigt 
sig tagit några penningar, utan en annan giordt det på hennes hals. Forelius: 
Jag släpper dig intet utur fängelset, förr än du bekänner hwar penningarne 
äre. Hon påstod sig lijda oskylt.

Consistorium majus samma dag
effter middagen praesentibus Rectore Dn. Arrhenio, Dn. Gartman, Dn. Rud- 

beckio, Dn. Norcopense, Dn. Spole, M. Columbo, M. Steuchio, Dn. Wolff, 
Dn. Bilberg och Secretario.

Prof. Holm och Prof. Lundius låto förmäla sin ursächt att de denne gången 
för opassligheet skull intet kunde upkomwa.

I. Uplästes Kongl. May:tz confirmation och fullmacht för Dn. Elia Obrecht 
att wara Professor eloquentiae Skyttianus. Hwar på nästkommande tijsdag 
honom bewilliades till introduction.
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II. Insinuerade Rector h. landzhöfdiqgens bref af d. n .  April, der uti bon
den Erich Olofsson ifrån Torfsättra, som nu tilträder wårbruket i Walskog, och 
är af Erich Mattson undsagd worden, tages i Kongl. May:tz protection och för- 
swar, hwilket lades ad acta. Rector frågade om den som conciperat suppliqven 
för bem:te Erich Mattson, Fiatus, måtte lagföres? Consistorium wara wigast 
och rådligst att sökia först bonden som låtit skrifwa suppliqven, kunnandes 
Acad:s fougde emot honom på tinget agera.

III. Gaff Rector tilkänna näst för helgen bref ankommit från Carrwzar fisca- 
len Aschling om Forsby hemmanet, item om åkerwäsendet, hafwandes han 
begärt de der tilhörige documenter. Hwar på bref till honom der om afgått 
med 2i. arckz documenter. Rector frågade om icke wore godt att skrifwa 
bem:te fiscal till, att han låter Academien wetta, när samma saak skall tages 
före i Kongl. Hoffrätten? 'Respondebatur. Jo.

IV. Uplästes Kongl. Reductions Collegii bref till landzhöfdingen i Närike 
h. Gustaff LillieCrona att Academien forderligst och utan något wijdare uppe
håll måtte blifwa immitterad uti de ägor och lägenheter wijd Lindesåås hem
manet, som Kongl. Reductions Collegii resolution aff d. 25. Februarii 667 
d. 30. (sic) Februarii 1671. Acadtn tillerkänna, hwar öfwer tilförende som och 
nu den tredie och sidste gången d. 9. Januarii sidstledne noga ransakat, och 
ändtel. en geometrisk planta författat blifwit, såsom sielfwa ad aeta liggiande 
brefwet med mehra innehåller.

Här uppå resolverades att man söker copie af samma planta, som kan uti 
Academiens archivo förwaras.

V. Förmälte Rector sig ärnat företaga saken emällan Prof. extraord. Neze- 
lium och Mag. Aurivillium, men effter ingen af theologis är tilstädes, hwars 
närwaro här wid ändtel. fordras, kan der till intet wijdare åthgiöras. M. Neze- 
lius och M. Aurivillior de inkallades och tilsades der om med ankundigan att 
Consistorium fördenskull intet kan hielpa den saken till något uthslag denne 
gången.

VI. Kungiorde Rector att uppå Consist:ii sidste sluth att beskicka D:r Side nii 
änekia, och förhöra om hon tilstår sitt bref hon skrifwit till Prof. Gartman, 
Adjunctos M. Colmodin och M. Vallerium warit till henne om samme ärende, 
nu skrifteligen inlefrerat hennes swar och förklaring, hwilken uplästes och 
ligger ad aeta, warandes af slijkt innehåld, att hon uti ber;de sin skrifwelse 
intet förstår Rector eller Consistorium, utan den som giör henne orätt, bedian- 
des derföre att Rector och Consistorium icke willia taga sig något af samme 
hennes skrifwelse eller henne det tilräkna med mehra som bem:te skrifft inne
håller.

Consistorium tyckte intet wara wärt att sökia något med henne, effter hon 
nu så förklarar sig, och des utan en gammal käring är.

VII. Frågade Rector om Prof. Wolff intet will haa den honom tillordnade 
delen aff Prof. Liungens änekios humblegårdh? H. Wolff s:de att det meriterar 
intet hafwes för en, mycket mindre för 2. emädan det intet äre flere än 20. 
st. kupor, och de mycket swage och olagade, begärande sal. h. Verelii humble- 
gård, emädan h. Skyttz intet lärer praetendera den, effter han har tillförende 
med Archiebiskopens Stigzelii änekia humblegård, och han förmente ellies 
ingen närmare wara. Resolutio. Om så är, så bewillies det.

VIII. Inföll mention om sal. Verelii åker och frågades hwem skall hafwa
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dem som effter honom löös faller? Res. Prof. Aurivillii änckia far först sin 
fylnad der aff, det andre niuter h. Prof. Rudbeck, som för tijden ingen åker har 
af Acad:n, fattas för någon änkia så skall den och blifwa accommoderad.

IX. Proponerade Rector sal. Prof. Liungs änckia begära få afstå sin åker, 
som hon har aff staden, emädan den är mycket swag, och staden will haa 
tunna afrad för tunna uthsäde, i det stället de förr intet gifwit mehr än i  
tunna för tunnan. Res. Stadz magistraten beskickes och begäres att hon måtte 
blifwa erhållen wid det som förr warit wanligit och skäligt är, at afraden må 
swara mot åkrens qualitet.

X. Frågade Rector hwem skall blij accommoderad med de 2. t:e landh åker, 
som effter Unonii arfwingar blifwa ledige. "Resolutio. Sedan Prof. Ol. Rudbeck 
och änckiorne hafwa fått sin andeel, är Prof. Holm der till närmast.

XI. Proponerade Rector Holm och Fagrell supplicera om remission på rele- 
ga/;ons tijden.

Resolutio. Det kan intet bewillies utan deras relegation slås upp nästkom
mande söndagh.

XII. Berättade Rector att Petri Hedbergs mohr warit hoos sig näst för han 
gick upp i Consist:m och sagt att hennes son intet kan fa några eedgångz- 
män, utan begärte Consistorium wille döm#?a i saken. Men effter Consistrm 
war nu intet plenum, och i saken altså intet dömmas kunde, derföre sändes 
effter modren att förhöras om hon will gå i god för sonen till des deflnitif 
dom blir afsagd. Hon upkommen lofwade så länge willia gå i caution för 
honom, blefwo och sonen ännu 8. dagar förunte att förskaffa sig eedgångz- 
män.

XIII. Anmälte Rector Joh. Vestium Sudermannum wara död, och hans 
landzmän begära till des begrafning hans stipendium för denna terminen. Reso
lutio. Hwilket bewilliades, så för det han warit en wacker och skickelig, som 
och en flijtig student.

XIV. Antogz nu till murmästare den som tilförende blifwit proponerat före, 
emädan han [Mårten Persson] befans nu icke wara den samme, som somblige 
då mente och höllo honom före.

XV. Påmintes om injurie saken med M. Erland Eurenio att den måtte föras 
till ända. Resolutio. Facultas juridica drager behörig omsorg om att en tienlig 
person uthsees som agerar emot honom.

XVI. Proponerade Rector dantzmästarens [Stigmans] änckia* begära 1. re
mission på gårdzhyran, och 2. hielp till sin sal. mans begrafning, hennes skriffte- 
lige supplique der om uplästes; hwar på resolverades att för des fattigdom och 
sine månge små barn skull, afslås för henne 100 dr på hyran, kunnandes hon 
betiena sig af gården till Michelsmässo tijden.

XVII. Inkom Prof. sal. Schefferi son, vice lagmannen h. Johan Scheffer, 
begärandes tillij ka med sin swåger Prof. M. Columbo, 1. att Curio måtte til- 
hållas, att med eed betyga och wittna huru månge exemplar af sal. Verelii 
scripto blifwit tryckte och uplagde. 2. att fa de exemplaren som förseglade 
och i Consist. lefrerade blifwit. 3. att samme exemplar måtte räknas. De togo

Maria Svensdotter.
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affträde, och Consistorium delibererade om desse propositionerne, bewilliandes 
att Curio och tryckaregesällarne måtte edel, afhöras. Doch påminte Prof. Rud- 
beck och h. Norcopensis, att om så skulle skie, så borde någon af Verelii 
sterbhuus och så wara tilstädes, emädan det woro processen och S:s klare lag 
lijkmätigt, att ingen eed måtte afläggias utan i bägge parternes närwaro. Det 
bijföllo och så h. Spole och M. Steuchius.

Sedan inkallades M. Columbus och h. Scheffer, så och bookföraren, m:r 
Curio, hwilken effter aflagd eed berättade att han giordt kiöp med sal. Verelio 
om 8. dr arcket, och att han intet weet om han flere exemplar låtit tryckia 
än 300, utan det weet tryckaregesällan. Fem exemplar hade han sig fått för 
Consistorio, men lefrerat dem från sig hijt upp.

Tryckaren Oloff Olofsson inkallad aflade eed och berättade, att i somblige 
böcker warit 16. arck, och somblige 25. och at det war itt rijs till hwart 
arck, nekade på tilfrågan något arck eller exemplar blifwit tillagt, hwarcken 
af honom eller mons. Curio.

Gesällen Erich Erichsson aflade eedh, sade sig ey wetta huru månge exemplar 
sal. Verelius låtit upläggia, sig ey eller fatt loff att upläggia något. Det ey 
eller giordt.

Erich Zachrisson inkomb och effter aflagd eed bekände att han intet flere 
exemplar hafft än det som han sålde, förr än förbudet skiedde, åth Hilde- 
brand och då han war åstad på Consistorii befalningh att lösa igen det hade 
Hildebrand swarat att han sändt det till Hamburg. Frågades om han intet 
exemplar låtit upläggia? S:de ney, wij fingo intet lof att upläggia något, ey 
eller giorde wij det. De affträdde; öfwerläggiandes sedan Consistorium om de 
förseglade exemplaren måtte effterlåtas sal. Scheffers sterbhuus. Men effter 
Kongl. brefwet om bem:te scripto sådant ey innehåldt, ty kunde Consistorium 
det ey bewillia, utan slöt att de in loco publico under Secret:ii göma förwaras, 
börandes först af Decano facultatis philosophiae M. Micrandro, och Secretario 
numereras.

XIX. Klagade Rector sig öfwer sal. Verelii sterbhus interessenter, att de 
med itt mycket hårdt bref honom mött, då han uppå sitt ämbetz wägnar och 
Consistorii resolution skrifwit dem wän- och alfwarl. till, att de skulle inkomma 
med de manuscripter och böcker, som sal. Verelius länt utur Collegio Anti
quitatum, sade sig willia upläsa både sitt bref till dem, så och deras swar der 
på, att Ven. Consist:m kunde sedan döma hwem som warit obefogad och oskiä- 
lig. Uplästes altså först Rectoris breff till dem, af innehåld att såsom de manu
scripter som Jonas Rugman Islandus in i rijket förskaffat, med public, Chro- 
nones och Acad:s sumptibus otwifwelachteligen äre uti sal. h. Verelii huus in- 
brachte; altså förmanas de att samme skriffter uthlefrera, ty annars läre ofelbart 
sådant af wederbörandom hoos H:s Kongl. May:t blij föredragit, och de som 
tergiversera läre giöre sig skyldige till hårt answar. Uplästes och hwad som i 
post scripto begärtes, nbl. att de måste giöra lefrering på de här på ett extract 
specificerade böcker, som sal. h. Verelius i lijfztijden utur Kongl. Archivo 
länt, som och på det skrifpapper, han af Chronan emot tagit till sine wärckz 
tryckande, och icke låta sig der ifrån detournera af fåfäng inwändning af någon 
hoos chronan för sal. Verelio innestående löhn. Här på begärte Rector Con-
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sistorium wille uthlåca sig om detta hans bref woro i någon måtto hårdt eller 
swårt skrifwit. H. Norcopensis: Om Eder Magnificence will och läsa upp sterb- 
husetz swar, så får man och förnimma och säya om det är något obilligt.

Rector: Jo men är det så, men den faran är intet plögd med deras kalff, 
det lärer fuller någon annan hafwa suggererat hwad de skrifwa skulle, kan skie 
af den som hafwer några curas i det sterbhuset. H. Norcopensis: Jag kan 
fuller intet fördjga att wij wiste der aff, men h. Rector må försäkra sig på, 
att deras bref hade blifwit mycket swårare och hårdare, om icke wij hade sökt 
mitigerat. Ty h. Lilliewalck förstår wäl sin sak, och är intet enfaldig. H. Rector 
behagade att läsa upp deras swar. Rector: Jag rädes intet för deras hotelser, 
de må försäkra sig på att deras swar skall på annor ort blij examinerat. H. 
Norcopensis: Det är wäl, lät oss hörat. Uplästes så deras swar, nbl. att den 
befalning som Consistorium för 12. åhr sedan undfått om Rugmans böckers 
infodring, kan intet binda sterbhuset att swara derföre, emädan mycket hade 
kunnat sedan skiedt, eller åth minstonne bordt bringas till richtigheet, hwar- 
före executionen som dem intenderas förekommer dem mycket sälsam; med 
mehra som bem:te deras bref innehölt, det Rector hoos sig behölt, och kla
gade att de der uti tagit sine ord och giordt till hans, det han icke en gång 
nämbt, det hade de påfördt honom och hans ord illa contorquerat och uth- 
tydt.

H. Norcopensis mente det war intet så, allenast Rector wille wäl see på 
och betänckia deras bref. Rector: Jag har intet obilligt skrifwit eller giordt 
dem, utan alt hwad iag giordt, det är skedt effter högre handz befalning. 
H. Norcopensis: än det då E. Magn:ce? Hwad menar Eder Magnifxe om det, 
att han sändt dem en specification på de böcker och manuscripter som de skulle 
igenlefrera, och der af intet affördt hwad E. Magnifxe alleredo af sterbhuset 
fatt, och hade Prof. Ol. Rudbeck intet kommit och sagt sig hafwa E. M. 
reverser på dem, så hade de fullkombl. tagit det på sig att wara jämwäl der
före responsable; derföre när de förnummo att några förr blifwit igenlefrerade, 
och dem nu ey afförde, toge de illa wid sig och knorrade mycket. ([/ margi
nal*ni\ Till detta erfwingarnas patrocinerande swarar R. utförligen uti dess 
förklaring öf:r Cons:ii och widerläggning på erfwingarnes bref, h observatione 
9. hwilcken bör inbindas widh acti[s].)*

Rector: Jag sände dem den listan som iag fick från Hadorphio, aldrig tänckte 
iag gravera dem med det som de förr från sig lefrerat, (det tykte och Prof. 
Steuchius) ehuruwäl man intet säkert weet om det äre de saker, som Verelius 
tagit till läns. Hade och Prof. Rudbeck dödt så hade qvittencet warit qwart.

H. Norcopensis: Ja, see der, af sådant giöre de och sig skäl, och inferera 
att medh de öfrige manuscripter, som de blifwa fordrade före, lärer wara 
samme besked.

M. Steuchius: De synes ha fog der till, effter Consistorium på så lång tijd 
intet giordt sigh omsorg om, att fordra in böckren och manuscripterne, som 
det hafft befalning om.

XX. Anmälte ProDecanus facult. philosophicae studios. Calmariens. Michae- 
lem Wippert, willia disputera de praeceptore, fido et discipulo morigero.

Texten i denna marginalanteckning har stympats vid protokollsbokens inbindning.



1682: i  maj 1 3 1

Consistorium majus extraordinarium d. 1. Maji,
som war Philippi Jacobi dag praesentibus Rectore h. Arrhenio, h. Gartman, 

h. Norcopense, h. Spole, M. Columbo, M. Steuchio, h. Wolff, M. Micrandro, 
h. Arrhenio Qvaest. och Secretro A. Goedingh.

I. Giorde Rector kunnogt sig fatt bref med sidste post ifrån Stockholm af 
Hadorphio, hwilket som det angår Acad:s wälfård, altså har han icke under- 
stått sig der med länge uppehålla, utan Consistorium på sådan extraordinarie 
dag sammankalla, emädan der uppå lärer wara nödigt att bref afgår i morgon 
med posten. Samme bref uplästes, och lydde ordh från ordh, som föllier:

Jag gaff till förstå i wintras en gång att M. Boos döttrar warit wid Kongzöhr 
och sökt å nyo få deras moders action upp igen, och wunno Kongl. breff. 
I går som war d. 27. April war den saken å nyo före i Rådet, och cognosce- 
rades huru wijda de till den begäran woro berättigade, men blef än intet sluth. 
Jag håller så före att Academien icke aldeles bör lembna sådant ouppåtänckt, 
ju borde någon wara som söker communica//on af deras bref, och en deduc- 
tion der emot körtel :n upsatte att hindra sådant. Om denne deductions för
fattande mente Rector man borde nu wara betänckt, att han kunde öfwersän- 
das med posten i morgon, till Stockholm. Secret:n påminte en sådan nöijachdg 
deduction tilförende blifwit inlefrerat, och liggia i Kongl. Senaten.

H. Norcopensis, h. Spole, och M. Micrander woro i den meningen, att emä
dan saken lagl. uthagerad är, man fördenskull intet måtte begära någon copie 
af deras inlagde skrifft, och der på giöra någon deduction, der med inlåtandes 
sig wijdare i action, som torde wara Acad:n för fördeelachdgt, helst effter 
h. Rijckzdrottzens och Acad:ae Cancellerens Excellxe sielf styrckt Academien 
till att gå ända fram, och hålla sig fast wijd sine wundne donvwar. Andre mente 
att effter saken alleredo warit före i Kongl. Senaten, och om Acad:n intet 
sökte på något sätt i djd möyeligst förekomma, att M. Boos erfwingars be
gäran intet måtte bewillias, så torde och det wara wådsampt. Man fördenskull 
skrifwer secret:n till som skall sittia wijd protocollet, och bedia att när hennes 
remiss företagen warder, han då wille påminna, att den saken alleredo lagligen 
sluten är, förmedelst H:s Kongl. May:tz domb, och Kongl. Senatens declara- 
tion. Skulle och Hadorph tillskrifwes och af Consist:o betackas för meddelt 
notifica//on här om med begäran han wille privatim tala med någon af Kongl. 
May:tz Rådh, som i denne saken sittia läre, och påminna dem om sakzens 
beskaffenheet och sammanhang. Desse brefwen skulle Secretarius hafwa färdige 
till dagen effter, då de i Consistorio upläsas kunde effter öfwerstånden in- 
troduction.

II. Proponerade Rector h. Arrhenium Qvaestorem mycket klaga öfwer Prof. 
sal. Aurivillii änckia, att ud hennes köllna, som mycket när står in på hans 
huus, altijd både seent och bitdjda eeldas, emädan hon icke allenast sielf offta 
torckar säd, utan och åth andre läner och hyrer altjämpt, så att han förden
skull sitter i stoor fahra med all sin egendomb. Hade och elden i förre wekan 
warit löös 2. eller 3. gånger i kölinan; begärandes altså att hon måtte blij 
wederbörkn af Consistorio förmant, att achta sig wäl och intet uthleya och 
läna. åth andre kölinan, och der med sätda både honom och heela staden i 
eldzwåda. Resolutio. Hon skall beskickas och der om alfwarl. tilsäyas med åth- 
warning, att der någon skada tijmar af det, att hon leyer eller läner uth kölinan, 
skall hon taga det på sitt answar.
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Dhen 2. Maji
habita introductione novi Professoris Skyttiani, convenerunt in Consistorium 

Rector Dn. Arrhenius, Dn. Gartman, Dn. Lundius, Dn. Ol. Rudbeck, Dn. Nor- 
copensis, Dn. Spole, M. Columbus, M. Steuchius, Dn. Wolff, M. Micrander, 
Dn. Bilberg, Dn. Peringerus, Dn. Obrecht, et Secretis And. Goedingh.

I. Aflade Dn. Obrechtus juramentum adsessoris.
II. Proponerade Rector borgaren Hindrich Johansson som genom wådelden 

blifwit huuswild, begära få leya några rum i Mir Boos gårdh. Resolutio. Han 
remitteras till dantzmästare änckian, som hafwer disposition om gården till 
Michelsmässo tijden, att med henne accordera det bästa han gitter. Wijd detta 
tilfälle inföll discours om det farlige incendio, som förleden lögerdagz upkom, 
och mente något hwar, i synnerheet h. Lundius det, att man borde instituera 
en noga ransakning, huru och genom hwars förwållande elden löös kommit, 
att sådane måtte effter lag och ordningar wederbörl. plichta, och andre sedan 
der effter taga sig bättre till wara, och med större åhoga achta elden. Uti 
detta kunde Consistorium giöra itt med stadz magistraten, och när Consisto
rium hade giordt sitt till och examinerat dem som under detta foro lyda, kan 
ransakningen med stadz magistraten communiceras, och begiäres att de på sin 
sijda wille giöra all möyelig undersökning om wådeldens upkompst. Sedan 
taltes om de månge badstugor, köllnar och pörtn som stå in i staden, och äre 
träffeligen fahrlige för elden, att man och så om dem måtte komma öfwerens 
med stadz magistraten, att sådane alle flyttias utom staden, eller på åhn. 
Prof. Rudbeck lofwade att tala med borgmästare och rådh der om, tilbiudandes 
sig och willia wara den förste som tager neder sin köllna, och sätter henne 
neder på åhn, och giöra henne så, att om elden kommer i henne, man då 
kunde sdälpa henne straxt öfwerända i watnet, allenast de andre wille giöra 
det samma. Alla sade sig wara der till benägna, att så giöre med sine köllnar, 
allenast man kunde och förmå stadzfolcket der till. H. Rudbeck lofwade sig 
willia tala med dem, så och conferera med dem om en brandordning han 
täncker att giöra, att och den af dem effterlefwas måtte.

III. Sade Rector att uppå det bref som ifrån secretin Hadorphio ankommit 
med sidste post angående notifica//on om M. Boos saak, att des erfwingar uth- 
wärckat sig Kongl. Mayitz nådigste bref till senaten, i går i Consistorio blifwit 
slutit, det bref till secret. Vattrang och secret. Hadorph nomine Consistorii 
skulle afgå, det Secretis projecterat och kan upläsa. Uplästes altså samme bref, 
men effter föregången discours der om, fantz det aldeles orådeligit att skrifwa 
secret. Vattrang till, ja och publico nomine Hadorph till, utan slötts att det 
brefwet som till Hadorphium projecterat blifwit, det kunde Rector sielff pri
vato nomine skrifwa och öfwersända till Hadorphium, effter han och privatim 
skrifwit Rectori och ey Consistorio till.

IV. Uplästes bookhållarens skrifft till Rectorem, der i han begär wetta, om 
han skall skrifwa cammin Wulff till och begära det 1678. åhrs spanmål aff 
liquidationen utelåtes, emädan det synes nyttigare för Acadin att gå den förbij, 
och Acadin lättare kunna mista de 164. simt som resta på 1678. åhrs spanmåls 
betalning, än 300. dr simt som skulle till äfwentyrs reduceras på prijset, om det 
skulle införas för 12. t:n i stället för 14. dr.

Rector frågade om intet det brefwet igenfunnits som säyas wara kommit
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ifrån gouverneuren Flemmingen, der i han skolat lofwat Academien 14 dr för 
tunnan? Secret:s swarade det intet finnes, ey eller något sådant bref någonsin 
ankommit, der i han just specificerat sig willia gifwa Acad:n 14. dr t:n men 
alle brefwen som han skrifwit till Academien, och i actis intecknade effter dag 
och datum igenfunnitz. Men effter somblige mente att sådant bref wist an
kommit, fast det intet blifwit i actis anteknat, fördenskull resolverades att det 
skall först efftersees i sal. Verelii sterbhus om intet der finnes något sådant 
Flemmingens breff, hwar och icke så skrifwer M. Steuchius cammareraren i 
Gefle till, och begär copie af det brefwet, så firampt det finnes.

Consistorium minus d. 3. Maji 
presentibus Rectore h. Arrhenio, M. Columbo, M. Steuchio, h. Peringero 

och Secret. A. Goedingh.
I. Orgnistens [Zellingers] änckios hust. Cathrinae Grelsdotters fullmächtige 

Ericus Sparrman (hwars fullmacht insinuerades och uplästes af d. 26. April) 
inkomb emot h. Kugelhielms praeceptor Petrum Dalinum angående hushyra, 
klagandes om föllier:

Mons. Dalinus med sin discipel [Karl] Kugelhielm tingade på itt stenhuus 
att hyra i fiol emällan påsk och pingest, hwar på upwijstes trenne h. Kugel
hielms breff, det ena dat. d. 11. Julii 1681. det andra d. 8. Octobnr samma 
åhr, der i han begär att samma huus må stå honom tillhanda. Nu kommer han 
igen i distingz och will intet blij wid husen, inwän[dan]des att effter han intet 
fick disk tillijka, så war han intet heller förplichtat behålla husen. Men hwad 
kosthållet anbelangar så är det itt särdeles contract och separerat från hushyran.. 
Derföre emädan änckian upsagdt kosthållet för wichtige orsaker skull, solveras 
han ey det debito att betala hushyran. Ty han lofwade komma i höstas, och 
hon kiöpte upp een hoop trägårdz waror der till, effter hon der jempte tänckte 
hålla andre disk, men nekade åthskillige kosthåld för Kugelhielms skull, effter 
hon wäntade på honom, och giorde sig sålunda stoor omkostnad förgäfwes. I 
distingzmarcknad kom Kugelhielm hijt, och wille hafwa kosthåld hoos henne, 
hafwandes ingen kost med sig, som de lijkwäl tilförende accorderat, derföre 
swarade hon sig intet kunna hålla honom någon kost. Han bad fuller henne 
upkiöpa matwaror, men effter marcknaden då war all, och hon s:de sig intet 
kunna fa kiöpa några matwaror som dogde, altså nekte hon och det, erbiudan- 
des sig willja koka åth honom, der han wille inläggia sielff matwaror.

Dalin s:de. När iag först kom til orgnistens hustro påsktijden i fiol uppå 
fruns [Catharina Kugelhielms, f. Grijs] befallning och tingade, men intet hyrde 
om kåsthåld öch huus tillijka med henne, så gaf hon mig en upsattz huru 
mycket kost skulle läggias in, så frampt wij wille gå der, eller och att gifwa 
6. dr om wekan för person af oss, och 3. dr för gåssen, husen mins iag intet 
grant huru mycket hon begärte före, men sedan confererade iag med frun 
der om, då iag kom hem straxt der på, och då tyckte frun att wij måtte läggia 
in kost hoos henne. Wart altså derföre hon tilskrifwen, att hon skulle inkiöpa 
hwad wij intet kunde föra med oss. Jag blef och af frun befalt att antingen 
lefrera henne penningar till hwar perzedel, eller och sielff kiöpa. Sedan när iag 
kom in för distingen, frågade iagh henne om hon wille kiöpa in, eller iag skulle 
det giöra? Så s:de hon att tijden wore då förbij, hon kunde då intet taga
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emot någon inläggning. Jag frågade henne hwad hon då wille haa om wekan 
för disk? Hon s:de 7. dr der hon tilförende intet begärte mehr än 6. och effter 
iag då befant sådan osanning medh henne, tyckte iag mig intet wara obligerat 
att lyda hennes willia effter, ty iag hade ingen befalning att gifwa henne 7. 
dr om wekan, och skulle iag det gifwit henne så hade det blifwit affördt på 
min löhn. Och effter hon intet höll det hon lofwat, så äre och intet wij för- 
plichtade och hålla wårt accord. Wij hade intet det ryggat, om hon det intet 
giordt först.

Sparrman: Ja I skulle kommit effter Eder lofwen Michelsmässo tijden, sedan 
hade I intet med Eder matwahror som I lofwade.

Dalin: Wij kunde intet förskrifwa oss till någon wiss tijd.
Sparrman: I hade bordt skrifwa henne till att 1 intet kunde förr komma, så 

hade hon rättat sig der effter.
Dalin: Hon skulle haa skrifwit oss swar, om hon wille uplåta oss husen.
Sparrman: Hon nekade aldrig der till.
Sparrman frågades om han kunde bewijsa det Dalinus skrifftel. contraherat 

och giordt wist afftal medh henne?
Dalin swarade det intet skedt emädan han hade intet fullkomblig befallning 

der till.
Sparrman: Det wijsa ju Edre breff.
Dalinus sade sig intet hyrt huus, utan icke han fått kosthåld der samma

städes.
Sparrman: Ney, det war separerat som af brefwet synes. Dalin erböd sig med 

eed wilja betyga att det war så accorderat att kosten skulle föllja huset, sade 
henne ey eller tänckt att hålla dem huus, emädan då de kommit så hade hon 
sagt, att hon spordt dem döda.

Sparrman: Det kan intet bewijsas, och om 1 än skönt warit döda, så hade 1 
äntå bordt betala husen. Frågades om de kommo wist öfwerens om tijden då 
de skulle komma hijt? Sparern.: De skulle komma Michelsmässa. Dalin: Wij 
accorderade så att om wij intet skulle komma Michelsmässo tijden, så skulle 
tijden sedan prolongeras, om wij kommo något senare. Sparrman s:de att de 
gått 2. wekor till kost, och gif:t 7. dr för den förre, men intet för den andre 
mehr betalt än för 6. måltijder. Frågades om han inflött i husen? S:de sig 
warit der i 14. dagar så när, ty om lögerdagen kommo wij, och torsdagen reste 
wij i den andre wekan der effter. Dalin: när wij gått dijt en weka, så sade 
iag min mening om kosten, att frun intet kunde gee så mycket för disken. 
Och att iag sedan den andre weekan intet gått hwar måldjd neder, så kom det 
der aff, att i distingen war der mycket främmande, och de åte så o jämt, 
stundom 10. och 11. om afftorne, derföre kunde wij intet aldjdh gå neder i 
sådan odjdh. De togo affträde.

Rector: Hwad kosthållet angår, så kan iag intet see något wist dem emällan 
wara contraherat. M. Steuchius: Det är icke klart heller om kosthållet skulle 
följa huset.

M. Columbus: Jag tycker wara förswarligit och medh lagen enligit, att de 
betala halfwa huushyran, gick der med effter inkommit bud upp i faeulteten. 
Dalin tilspordes hwad hon begärte för huushyran? S:de att hon begärt 40. 
dr men frun sagt det wara för mycket. Honom förehöltz hwad feel han begått



1682:3  maj 135

uti contraherandet med henne, emädan han hwarcken hafft wittne der wid, 
och nu intet kan bewijsa det de intet welat leya husen, utan de icke fått kosten 
medh, och sedan att de om tijden intet kommit wist öfwerens, ty det kunde 
han nu intet undgå, att det är swårare hålla disk om wåren än om hösten.

Orgnistens änckia effterskickad och inkommen tilspordes hwilket dera Dalin 
först talte om, då han kom till henne? S:de, allerförst talte han om huset, 
och sedan frågade han om det kunde skie att han kunde få inläggia kost medh? 
Så swarade jag att iag wille ha det i betänckiande. Han sade äntå, så tör hända, 
att wij komma igen för Michelsmässa tijden; der till swarade iag, det seer 
iag så mycket hellre.

M. Columbus igen.
Hon tilspordes om hon wiste af de orden som stå i upsattzen, att der de 

skulle intet komma Michelsmässo tijden, så skulle tijden sedan längre prolonge- 
ras? Hon swarade ney, sig aldrig wist der aff, willia det och med eedh betyga 
sig aldrig samtyckt der till, det är intet lijka hålla disk om hösten och om 
wåren, sig och aldrig taga disk emot om distingen. Dem tilbödz att liquidera 
sin emällan, men hon begärte Consistorium wille dem emällan döma, emädan 
Dalinus aldeles intet är sinnader att på något sätt willia förmå sig till någon 
billigheet emot henne. Hon frågades hwad hon begär i hyra för husen? S:de, 
jag will wara så billig och afslå 10. dr, så att huushyran blir 30. dr. Hon sade 
det wara så mycket. De togo affträde och Consistorium stannade enhälleligen 
der uti, att effter Dalinus med sin discipel rest in i husen, som han i sine 2. 
bref begärt måtte stå honom tilhanda, han då består henne heela huushyran 
nbl. 30 dr och der emot får frij disposition om husen till Michelsmässo tijden, 
men skulle de sin emällan så öfwerens komma att hon sielff behåller husen till 
den tijden, så geer han intet mehr än 15. dr.

När domen war afsagd förklarade änckian sig nögd med det, att Dalinus får 
råda med husen til Michelsmässo tijden, men begarte att han intet måtte hafwa 
husen längre, än till den tijden, att hon då kan uthleya dem igen. Henne 
swarades att han intet får längre hafwa dem än till den tijden som förmält är.

Consistorium majus samme dag
effter middagen, prasentibus Rectore Dn. Arrhenio, [D:r Petro Rudbeckio], 

Dn. Lundio, Dn. Ol. Rudbeck, Dn. Norcopense, Dn. Spole, M. Columbo, 
M. Steuchio, Dn. Wolff, M. Micrandro, Dn. Bilberg, Dn. Peringero, Dn. 
Obrechto, Dn. Arrhenio Qvaestore, och Secret:o A. Goedingh.

I. Taltes om liquidation i Kongl. Cammaren för 1678. åhrs till Cronan 
försträckte Helsingespannemål, och emädan intet bref ifrån Flemmingen fints 
der uti han expresse tilsagt Academien 14. dr för t:b utan uti itt bref öffrer- 
sändt rächningen formerad på 14. dr t:n och assigna//oner der jempte d. 2. 
Maji 1679, altså tycktes desse documenter nöyachtige nog till att wijsa det 
Flemmingen accorderat med Acad:n om 14. dr för tunnan och slötts att breff 
afgår till Daniel Wolff, der uti begäras han wille befodra Academien till skynde- 
sam ändskap i denne liquidationen, och att Academien förmodar blifwa mainti- 
nerad wid detta contract, emädan det nu redan wordet liquiderat som när som 
på 164. dr som der på ännu restera.

II. Frågade Rector huru det blir med den discretion som blifwit lofwat
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Jochum Veilandt för des hafde omak med assignationernes förnöyande. Reso- 
lutio. Honom bestås derföre 100. dr koppwrt.

III. Frågade bookhållaren huru han skall afföra Wittulsängz praebende ränta 
uti rächningarne? "Resolutio. H:s Kongl. May:tz bref för h. Tigerklou allegeras 
och sättias i margine att det kommit åhr 1680., från Academien.

IV. Uplästes bondens och kyrckiowärdens i Wästerby och Ålandz sochn 
Elias Michelsons skrifft der i han begär att emädan stud. Sve[n]o Leuthenius 
[Löthenius] som för detta warit praeceptor för hans son, under ächtenskapz 
lofwen honom och hans hustro owitterl. besofwit hans dotter, och der på 
mächta hastigt bortrest till Stockholm, och alle sine saker borthämptat, han 
fördenskull måtte blifwa af Consistorio stämbd, att förklara sig här uppå, wil- 
liandes han sielf draga omsorg om cita//on, att den kommer honom tillhanda.

"Resolutio. Han stämmes att med det forderligste komma hijt, och förklara 
sig på bondens klagomål.

V. Giorde Rector påminnelse om de penningar som D:r Per Rudbeck tagit 
aff Academien att per wexell öfwerställa Vittenbergensibus på Körlingens 
wägnar, att de måge komma till richtigheet, emädan det på catalogo rerum non 
expeditarum blifwit sig af ProRectore recommenderat.

Resolutio. Han beskickas af Rectore och påminnas att han fullgiör sin lofwen. 
Prof. Rudbeck s:de sig skola tala med honom der om. Lijtet der effter upkom 
D. P. Rudbeck sielf, och s:de att han tillijka med h. Stiernhökerne sökt effter 
reversen i sal. Stiernhökens qwarlåtenskapp, men intet funnit någon, derföre 
lofwade han sig skola swara och penningarne betala, emädan han tagit emot 
dem aff Academien. Consist:m begärte han wille skynda på att det måtte snart 
blij klarerat med Vittenberg:bus effter som det är intet anständigt för Aca
demien att så länge och offta blij ansökt om betalning aff Vittenbergensibus.

VI. Mentionerades om den suppliquen som effter krigzrådetz h. Gyllen- 
hoffs inrådande skulle afgå till Kongl. May:tt om de ifrån Academien kombne 
hemman, och slöttz att den heel kort författas, kunnandes upteckning och 
deduction på de hemman som Acad:n igen äskar wijdlyffdgare medföllia och 
lefreras till secreteren, eller den som till deras undersökning förordnat warder. 
Taltes och wid detta tillfället om Lijndesåås hemmanet hwar om Kongl. Reduc- 
tions Collegii breff afgått till h. landzhöfdingen LillieCrona, och frågades hwem 
der uti å Acad:s wägnar hoos wälb:te landzhöfdingen skall vigilera? Resolutio. 
Ringius skall det giöra, och när han reesar dijt skall recomraenda/fon med 
honom föllia till bem:te landzhöfdingen.

H. Qvaestor påminte att då Ringius sig påtog att med egen bekostnad drifwa 
denne saken till ändskapp, hade honom till refusion blifwit lofwat, att fl den 
för de förflutne åhren för Academien bortowarande räntan om han winna 1 
skulle, derföre emädan Consistorium bewilliade aff aerario icke länge sedan 
secret. Werfwing för sitt omak 20. rdr så och cancellisten 2., frågade h. Qvaestor 
om icke Ringio skall först afföras på räntan så mycket? Resolutio. Consisto
rium fan det billigt och skiäligt, slutandes att så skie skulle. Rector påminte 
om planten som skulle sökias copie aff, och lofwade h. Quaestor sig den skola 
begära aff Gran.

VII. Uplästes facultatis theologicae skriffteligen författade betänckiande om 
Prof. extraordinarii Nezelii och Adjuncti theol. extraord. Mag. Christophori
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A uri vill ii disput, hwilkentera af dem skall i anledning aff Kongl. May:tz nådigste 
bref wara mehra berättigad till adjunct. theologicae salarium, som bem:te Neze- 
lius innehafft, nbl.:

1. Att Prof. Mag:r Nezelius som sittiandes i possession der af och det i några 
åhr alleredo, synes icke skiäligen kunna der ifrån turberas, der till han ordinaria 
via och bono ritulo kommen wara, aldeles förmenas.

2. Hafwer han bewijst klarl. för facult. theologica sig hafwa praesterat prae
standa, så i philosophicis som i theologicis, och det på en särdeles upwijst 
indice för faculteten. Och ändoch han per modestiam kallar sina labores minu- 
tier, så äre de lijkwäl judicio facultatis nyttige och gagnelige för stud. juventute, 
och icke stå så inter vulgaria att räkna; så at de orden som utan twifwel uti 
Mag. Aurivillii supplio hafwa satte warit, att Mag. Nezelius icke skulle hafwa 
något synnerligit giordt, äro intet af wärde och ogrundade.
* 3. När man noga considererar H:s Kongl. May:tz bref för Magist. Nezelio, 
så synes det nogsampt styrckia honom i hans rätt, att behålla både adjuncturae 
philosophicae och theologicae salaria, till sin extraordinariam professionem.

4. Finner ven. facultas Mag. Aurivillii procedere i ett och annat tämlig 
orijmligit och oförswarligit, gåendes och aldeles emot Kongl. Mayrtz nådigste 
intention Ven. Consist. förbij, för än det far sig uti den saak yttra och förklara.

3. Är uti Mag. Aurivillii fullmacht att han allenast skulle få titulum Ad
juncti extraordinarii, men icke få praetendera på någon lön, der han icke fram
deles salvo jure tertii, och caeteris paribus får titulum ordinarii Adjuncti, och 
så det som der på kunde föllia salarium ordinarium.

6. Hafwer Mag. Aurivillius för sal. Archiepiscopi Bazii död om rectoratu 
scholae i Gefle soliciterat, som en god lägenheet är, och fådt loff uppå, och 
wijdare förleden sommar effter flere hans skrifftelige solicitaf/oner så in parti
culari till p. t. facultatis Decanum, som consist. eccles. i gemeen att få blifwa 
behållen wid samma rectorat, hwar på långe sedan conflrmation är stält, under- 
skrifwen och förseglat, och sielfwa tijden och nödwändigheten nu fodrar hans 
praesens der in loco.

H. Lundius: Det är wist att Mag:r Aurivillius är en wacker karl, och wärd 
att ihogkommas, men har brukat itt oformligt och oförswarligt procedere.

H. Rudbeck: Det är en annan discours om M:r Aurivillius gått rätta wägen, 
och om wij nu göra Consist. åstundan, och Rijckzdrottzens willia tilfyllest 
med adjuncturernes redressement till deras rätta skick, så och H:s Kongl. 
M:tz sidste bref, der uti oss befalles, att observera och giöra effter den ordning 
som effter constitutiönerne bör wara. Och der om begär iag mitt votum måtte 
införas som följer:

Mitt ringa votum uti den twistige sak emällan Prof. extraord. Nezelium och 
Adjunct. extraord. Aurivillium, hwilken dera skall behålla lönen för adjunctura 
theologica, så och om de andre adjuncturernes förwaltning, är detta. Att effter 
Consist., så mycket mig bekant är, hafwer med alfwar sökt för en rijd sedan 
genom Archiebiskopen sal. Bazen hoos H:s Excellxe Rijckzdrottzen att adjunc- 
turerne måtté konpma till sitt förre stånd effter constitutiones, hafwer och der 
på wunflit H:s Excellxes rättwijsa betänckiande, och nyi. det wij offta önskat 
fått H:s Kongl. May:ts höga befalning, att i sådant mål hålla oss wid constitu
tiones, och communication méd H:s Excellxe Academi® Cancellario etc.
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Nu såsom iag mig påminner att det är offta discurrerat om Prof. Nezelio, 
att ingen hade emot hans lefwerne och lärdom att tala, men att han hade swårt 
att kunna exprimera med ungdomens nytta hwad han hade att lära, och att 
man skulle tala wid sal. Archiebiskopen om han icke skulle kunna blifwa 
promoverat till något pastorat. Då Archibiskopen swarade först, att han för
nimmer honom hafwa swårt att predika, doch emädan Archiebispens sinne war, 
att han hielpte heller en till kyrckiotienst, som med sitt gudfruchtige och sedige 
lefwerne, sampt ifwar om åhörarnes lära i sin cateches, wiste sig mehra kunna 
upbyggia församblingen, än med en höglärd predikan, ty fattade han den reso
lution att willia hielpa honom till en sådan tienst, hafwer och således bekommit 
Högby [0: Hagby] och Ramsta, på det adjuncturerne skulle komma till sitt 
förre skick. Jag kan nu icke annars tro än det war Archibispens och Consist:ii 
alfwar att honom fly bättre tienst, som war en Professor, på det adjuncturerne 
skulle komma i sitt förre skick, elliest skulle det falla någon före, såsom man 
sökt hade Archiebispen på kans wijs, att han skulle få pastoratet, och sedan 
lijka fult behålla adjuncturerne, och wara så allenast itt skrymterij att komma 
adjuncturerne till sitt förre skick. Skulle och H:s Ex:ce R. Drotzen undra, om 
Consist. nu skredo till andre tanckar, emot den begäran det förr har hafft till 
H:s Excelkce och der på oss swarat, utan och än mycket mehra, emädan han 
sedermera i det senare brefwet oss påminner sielf wår begäran, och will den 
änteligen handhafwa. Hwad Mag. Aurivillium anlangar, är det så att om han af 
faculteten är recom/wenderat och antagen för Adjuncto, och tient der uti, så 
borde honom den lönen för någon annan. Men hafwer consistorium ecclesias
ticum confirmerat honom till en annan tienst, och han den emot tagit, så kan 
iag intet see huru han kan få Adjuncti löhn, med mindre han genom weder- 
börandes loff kan åter fa byta tiensterne tilbaka. Ellies der de disputera om 
deras qualiteter sin emällan, och H:s Excelkces Rickzdrottzens bref synes på
peka, såsom den ena woro nyttigare för Acad:n skull, än den andra, och kunde 
hända att H:s Excelkce hafwer och frågat en och annan om deras qualiteter, 
och den ena kunnat mehra recomwenderat den ena, och en annan den andra, 
hwar och en lijkwäl intet af afwund, utan som han bör på sitt samwet tala 
och swara, det han weet när han i sådant mål bör giöra, ty finner iag intet 
bättre rådh än de reesa bägge till H. Excelkce Rickzdrottzen och han gifwer 
dem en materia till att predika på lijka lång tijdh, så och till att läsa en materia 
uti philosophiae och den uthläggia, så och disputera, och kunna de wara ymsom 
respondentes och opponentes, så och till att mässa, då lärer H:s Excelkce 
bäst sielff finna hwilka opartiskast hafwa talt för den ena eller den andra; 
och wet man detta är både Acadrs och gymnasiernes constitutioner lijkmätigt, 
och ey så länge sedan wid Lundz Acad:e händt, att 3. måste disputera pro 
persona. Ellies hwad medicins adjuncturen anlangar, tror iag intet att Prof. 
Buschagrius skall stort sträfwa emot, att den revoceras, der han far niuta hwad 
han borde effter constitutiones hafft när han blef ordinarius, och de som nu 
lefwa och påminna sig hwad iag sade, hwad hända skulle, då han wardt ordi
narius tilsatt, och lijkwäl en annan fick hans lön, så skola de wäl wetta att det 
mäst träffade så som iag sade. Wijdare påminner sig Consistorium att iag effter 
mitt ringa betänckande hafwer offta publice och privatim påmint, att iag finner 
några tienster som för Acad:s public bästa äro högst nödige, och borde så för-
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sees att personerne som dem bekläde icke hade orsak att dem straxt öfwer- 
gifwa, will och derföre detta uprepa, på det effterkommande må see om iag 
hafwer rätt träffat eller ey, och om iag hafwer ihogkommit mitt ämbetes plicht 
att råda det godt wore eller ey.

1. Hafwer iag funnit mächta nyttigt att man stadigt hade en af Professorerna, 
som i alle domsaker woro vice praeses som i andre collegier äro, den wäl 
förstodo jura och processen, hwilken huru nödigt den är, wäl den kan förstå 
som wåra protocoll will gå igenom.

2. Secretarie tiensten huru nödig den är aff en stadig person bijbehållas, 
wijsa nogsampt protocollen och skadan af offta ombytande, och hafwer den 
warit förökt genom en adjunctur fordom, då intet 4:de delen war så mycket 
att förrätta som nu, hwilket kan synnes af protocollen, att der fordom en 
laglig stoor book innehåller 5. 6. 7- åhrs protocoll, innehåller nu allenast itt 
åhr, så och wijsas det aff brefböckren och andra stora ransakningar och hafwer 
fordom om iag rätt mins Rickz Cancelleren rådeligit funnit att Secretarien 
skulle hafwa så stoor lön som Qvsstor, då 4. delar till ringaste mindre arbete 
war; så kan iag intet see nu huru en man kan länge wid den tiensten sittia, 
särdeles här, der mächta få accidentier falla, som borde effter Kongl. ordningar 
tiensten tilfalla.

3. Att vice Bibliothecarius kan så försees att han icke må hastigt ombytas, 
ty det är hwarcken med ungdomens eller böckrens nytta, ty han behöfwer wäl 
3. å 4. åhr versera i Bibliotheket för än han känner alla böckren och des 
materier, och des rum, och att kunna när en student begärer wetta någon 
auctorem som den och den materien tracterar, strax wid handen gifwa hwar 
den finnes, med mindre Consistorium tycker att ordinarius Bibliothecarius bör 
detta giöra och att man sätter till den tiensten en ung och starck man, och intet 
wijdare låter den till utharbetade och wälmeriterade personer komma, som på 
sin ålderdom roo kunde hafwa, och wore till Academiens honeur, emädan alla 
fremmande sökia Bibliotheket och dess Bibliothecarium som hafwa warit re 
nomie [?] män, som dem sadsfacdon hafwa kunnat giordt.

4. Att rector cantus kunde och försees, och at han icke hastigt ombytes, 
som är till Gudz nampns heder och församblingens tienst och ungdommens 
nytta, emädan man weet huru mächta swårt är att få i musica en capabel 
man, ju swårare än i alt annat, nu på det desse tienster skulle kunna bijbe
hållas, gaf för en tijd sedan Hans Excell:ce bref att vice Bibliothecarius och 
rector cantus skulle genom en person förrättas, och kunde det fast hållas der 
någon förbättring skiedde, så att han wore underhållen, nu äre bägge desse med 
en adjunctura förökte, skulle den tilbaka revocera så är omöyel. att bägge 
desse ämbeten kunna genom en person stadigt bijbehållas.

5. Synnes och mächta nödigt, som offta af mig påmint är om en advocat 
som på tingen, lagmanstingen, syner, Kgl. HoffRätten, K. Carry»aren och K. 
Revision uthförer alla Acad:s saker, ty hwad skada Academien här utinnan 
lijder eller winner, wijses nogsampt aff protocollen, och alla dess handlingar. 
Detta är min wälmente och enfaldige mening om dessa ämbeter, såsom jag 
både tanquam curator Academiae och assessor Consistorii hafwer welat påminna 
och för mitt voto hålla.

H. Lundius: Ehuruwäl M. Aunvillius har kunnat bruka itt oförswarligit pro-
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cedere, att han angifwit hoos höga öfwerheten, att M:r Nezelius intet skolat 
praesterat praestanda för den adjunctura theologica han innehafft, och som här 
bordt först competenter cognosceras, helst emädan facultas theologica honom 
ett godt testimonium der utinnan gifwit, och at de med des flijt der utinnan 
warit nögde, honom duglig skattandes bem:te adjunctur än wijdare att förwalta, 
icke desto mindre och att wij i ingen måtte H:s Excelkces som alt godt aff 
Academien i gemeen, och hwar och en i synnerheet förtient, och alt som 
största beswär så lång tijd för Academien dragit, måge offendera, wore rådligst 
hsela saksens sammanhang af alla breff, som både för och emot Nezelium wara 
kunna, rätteligen författa, och H:s Höggrefl. Excellxes ändtelige decision sub- 
mittera. Hwilket alle bijföllo, slutandes att till nästa Consistorii dagh alla der till 
hörige documenter upsökias och wid handen hafwas skulle.

VIII. Begärte Dn. Doct. Petrus Rudbeck att emädan tijden nu fordrar att 
någon måtte aff Acad:s medel förordnas till kyrckiowärd effter sal. h. Verelium, 
hwilkens vices h. Norcopensis ifrån den tijden han död bleff obierat, Ven. 
Consistorium fördenskull wille wara betänkt att tilsättia någon i des ställe. 
Rector sade att om han wettat af denne saken tilförende, så skulle han utur 
actis giordt sig kunnog om huru der med warit practicabelt. Det mentes intet 
wara der med så brått, utan kunna till näste Consistorii dag upskiutas. H. Nor
copensis begärte att decision måtte giöras, på det han måtte blij endtledigat 
ifrån det bekymbret han har. Consistorium föll enhälleligen på Rectorem, och 
önskade honom mycken lycka! Rector begärte att han icke måtte länge der med 
bördas.

D. P. Rudbeck sade hwar och en böra hafwa i 2. åhr de curas. Hwarföre 
Rector och så om sider lofwade så länge willia hafwa det bekymbret, ehuru- 
wäl han i förstonne sökte sig der ifrån att dispensera, allenast en annan då blir 
tilsatt igen.

IX. Begärte Prof. Rudbeck att någon måtte jämpte sig förordnas af Con
sistorio, att i morgon wara tilstädes, då med borgmästare och råd skall deli- 
bereras om brandordningen. Resolutio. H. Prof. Spole constitueras der till, som 
och sig påtog det att effter komma. Påmintes nu åter i synnerheet att i ord
ningen författas, att ingen må ha köllna i staden eller badstugu.

X. Dn. Moberg och Petrus Hedberg inkommo. Hedberg tilspordes om han 
skaffat sig några eedgärdzmän? S:de sig wara alt för swårt att kunna skaffa 
några, sig fuller sökt, men intet kunnat få. Parterne affträdde och domen con- 
ciperades, hwar på de åter igen tillijka med Hedbergs moder inkallades, att 
afhöra domen som så lyder.

Sententia. Aldénstund Petrus Hedberg intet kan gå låg, ehuru honom till 
eedgärdzmäns samwanskaffande, till öfwerflöd längre tijd förunt blifwit än 
interlocutoria innehåller, fördenskull dömmes han> till saken, och skall effter 
goda mäns wärdering betala målsäganden de bortkombne böcker och saker; 
warandes [oläsligt ord\ så för detta, som för sitt förre förde elake lefwerne in 
perpetuum ifrån Academien relegerad. Modren plichtar för sin föröfwade wid- 
skepelse med 6. dr kopjwr:tz böter till de fattige.

Till böckrens wärdering kunna twenne Adjuncti M. Colmodin och M. Valle- 
rius förordnas. När domen upläst war sade modren det wara orätt, att han blif
wit dömbd der till, emädan ingen kunde öfwertyga honom det, sade, trå den 
som swarar der till. Hwarföre belädes hon med 6. mk böter för dombqwal.
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XI. Uplästes cammar fiscalens Paul Aschlings nu med posten ankombne och 
d. 2. hujus dat. breff, der i han, 1. gifwer tilkänna att uti Forssby twisten 
blifwit resolverat, att den wid nästa lagmansting skall afhielpas, hwar öfwer 
bref blifwit stält till Kongl. May:tz skattmästare, Academien och des weder- 
part. Hwarföre han och gifwer det rådet, att Acad:n cito betackar Kongl. 
May:tz råd och skattmästare för meddelad rättelse i Forssby saken, begäran
des af H:s Excelkce citation på Forsby cronohemmans åbo, befal:n Petter 
Aronson som wid förre lagmanstinget hafwer agerat. Förmäler elliest saken stå 
wäl för Academien, det han och rundekn hafwer i rådcammaren uthwijst, så 
af de äldre böcker in originali, som slutet aff räntan, som nogsampt för des 
stora quanto, som Acad:n stadigt och bona fide har suttit uti, öfwertyger den 
andre gården aff mindre räata, böra hafwa mindre örestal, och per consequens 
mindre äga i by. Hwar öfwer inspector Archivi extraherat en god förklaringh 
af de äldste böcker, som och blifwit inlagd i det breff som afgick till Kongl. 
M.tz skattmästare och lagman h. Steeh Bielke. Copie af samma extract låter 
han föllia och här innelycht till närmare rättelse, kunnandes Academien obser
vera att des fullmächtige drifwer det ena argumentet, att den af ålder anskrifne 
på Acadrae hemmanet 18. tunne ränta, hafwer fölgt 22. öres landz annotation, 
chronohemmanet der emot, utan qwarne ut jord, icke warit högre än helfften i 
ränta och ägor, som documenterne uthwijsa etc. 2. Lofwer han gifwa med nästa 
post säker effterrättelse till hwad tijdh saken skall i högl. Kongl. HoffRätten 
företagas, och ellies förnimma låta, hwad han har för tanckar, om Kongl. 
May:tz här under verserande interesse. Resolutio. Tacksäyelse bref till Kongl. 
M:tz skattmästare skall afgå, och aff h:s secreterare sökes genom någon priva
tim, kundskap när lagmanstinget blir uthlyst, att Acad:n i behörig tijdh kan 
anhålla om stämbning der till i denna saken.

XII. Proponerade Rector Adjunct. Andream Rhodin begära testimonium för 
sin bror Johanne Rhodin. Det påmintes fuller att förr hållitz betänckeligit 
att gifwa honom testimonium, men effter andre i synnerheet h. Lundius, sade 
ingen kunna neka honom, emädan han intet wore infamis, altså bewilliades 
honom testimonium vits.

XIII. Förmälte Rector att en studios. Wippert wid nampn talt med Curio 
att han skulle tryckia hans disputation, hafwandes och burit dijt sitt papper, 
men sedan stud. Halenium kommit och welat trängia honom från trycket, 
emädan han förebär sin wara gradual.

H. Decanus philos. sade att Halenii materie hade allerförst blifwit aff Decano 
reviderad. Resolutio. Man kan intet något der uti resolvera för än de komma 
tilsammans der om och för Consistorio bäggesides sine skäl wijsa.

XIV. Sade Rector sig nu författat att [o: ett] swar på sal. Verelii sterbhuus 
interessenters till honom ankombne och i sidste Consistorio upläste bref, hwil- 
ket han nu woro sinnad att upläsa; skiutandes för det öfrige i Consistorii skiön 
att domata om dem skall resenteras det uti deras breff kan wara Rectori och 
Consistorio till prae judice. Och emädan icke alle woro i sidste Consistorio til- 
städes, och hörde de förre brefwen upläsas, therföre upläste Rector dem än nu 
en gång, så och Rectoris swar på deras.

H. Lundius: Har då Eder Magnificence upsatt på den listan de böcker, som 
Eder Magnifxe har under sine händer? Rector: Det är sant att iag har böckren, 
men iag kan intet säya om' de äro de samme, som h. Verelåw hafft. M. Mic-
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rander: Har icke sterbhuset Eder Magnificences reverser der på? H. Rudbeck: 
Jo, böckren äre lefrerade genom migh.

Rector: Hwij har icke h. Professoren det förr sagt?
H. Rudbeck: Jag lefrerade en gång här inne på bordet Oloffz Saga, och sade 

att sal. h. Verelius lagt henne i Bibliotheket, dädan iag henne tog. H. Rudbeck 
tilstod sig sagt, att Rhenhielm swarat en gång sig intet lefrera från sig manu- 
scripterna för den lön skull som sal. Verelius hade aff Cronan att praetendera.

Rector begärte till protocolls föras måtte att h. Rudbeck säyer sitt swar om 
Island, manuscriptis orätt wara i protocollet infördt d. 9. Martii 1670. utan han 
sålunda skola sagt, Verelius har sagt, att om han har några hoos sig, så will han 
gifwa en indicem der på, och lefrera dem i Bibliotheket; geck der med uth.

H. Norcopensis begärte annoteras att han aldrig swurit på, att det stått i 
Rectoris breff, original reverser, utan bara reverser. När nu skrifften till dem 
upläst war, sade h:r Lundius sig ingen ting willia participera aff, hwad som der 
i angår swåre expressioner och injurier, kunnandes der i mycket ändras och 
kortare fattas, hwad som till Consistorii exculpation lända kan, begärte och att 
införas måtte i samma skrifft, att erfwingarne wäl wist af, att Consistorium 
intet wiste af det brefwet som till dhem affgick, och doch icke mindre angrijpit 
Cons:m an som Rectorem.

H. Norcopensis: Jag säyer så i anseende till detta brefwet som det förre, 
som Consist:m intet wiste aff att det afgick, att iag intet tager mig någon ting 
der aff. Dhe wägra intet att gifwa uth det de hafwa, så frampt de fa behörige 
documenter der på.

H. Lundius: Jag tycker fuller, att brefwet skulle först blifwit communicerat 
med Consistorio, men effter Rector skrifwit dem till effter ordres aff högre 
hand, så hafwa de bordt intet möta honom med swåra ordh. Doch hade och 
säkre och wederbörlige documenter bordt dem upwijsas. Det bewijsar Rector 
i sin skrifft widerbörligen wara skedt. Och sade och yttermera Rector: Det 
är intet godt få document, då man revocerar protocollet in dubium som Prof. 
Rudbeck giordt.

H. Norcopensis: iag tyckte rätt nu, att Rectoris protocoll war och vocerat 
in dubium, Eder Magnifxe har sielff corrigerat det, hwilket han slogh upp och 
wijste. Rector: Jag må bekänna, iag har satt mitt egit taal in, som iag hade 
hoos R. Drotz:s h. E:ce det h. Rudb. h. Spole och h. Steuchius ehrkiände pub
lice i Cons:o wara så af mig taalt, libererandes mig der med ifrån den beskyl- 
lan. Iag såg h. Lundium hafwa något justerat i sitt rectorats protocoll. H. 
Lundius: Om det är något i mitt protocoll, som icke är ex fide publica, så skall 
iag wara ingen ärlig karl. Icke itt ord har iag corrigerat der uti. Rector sade, 
det säijer icke jag.

XV. Anmälte Decanus facult. philos. Magnum Helstenium V-Gothum willia 
disputera de clementia, item Dn. Petrum Linnerium Angerm. de prima veritate.

XVI. Begärte Decanus facult. philos. att emädan studenterna itt stort oskick 
bruka med det de stiga upp på bänckeme i auditoriis, så och rifwa zedlarne 
neder aff intimations taflan. Consistorium fördenskull på behörigt wijs wille 
laga så att det blir wederbörl. förekommit.

XVII. Rector påminte tijden innan kort infalla eligendi novum Rectorem, då 
ordningen kurer träffa D:r Skunck, som kan skie torde för Commissionen skull
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i Stockholm willia blifwa der ifrån dispenserad, frågandes om han icke måtte 
tijdigt här om tilskrifwas, att man då election företagas kan rätta sig der effter, 
och tänckia på någon annan, så frampt Commissionen honom här ifrån afhåller. 
Resolutio. Consistorium tyckte så godt wara.

Dhen 7. Maji
emällan ottsången och högmässan upkommo in Consistorium extraordina

rium majus, Rector h. Arrheni/w, h. Lundius, h. Ol. Rudbeck, h. Norcopensis, 
h. Spole, M. Steuchius, h. Wolff, h. Bilberg, h. Obrecht, h. Arrhenius Qvaestor, 
och Secret. A. Goeding.

I. Förmälte Rector sig fått nödwändig orsak att på en så extraordinair dag 
sammankalla Consist:m, emädan han i afftons med posten erhållit bref ifrån 
Secret. Hadorphio, att M. Boos sak skall företagas i morgon i Kongl. Senaten, 
referente secret:o Lovisinio. Altså på det ingen ting måtte blifwit aff Rectore 
försummat och efftersatt, som här utinnan kunde lända Academien till gagn 
och bästa, hade han intet kunnat undgå att tijdigt här om Dnn. Consistoriali- 
bus erkunda, med rådfrågan huru man sig här utinnan betee skall. H. Lundius 
mente man bör hålla sig fast wid Kongl. May:tz domb sampt Kongl. Senatens 
declaration, och det som sidst här utinnan slötz. Och skulle Consistorium ingen 
nodfica/fon fa ifrå» Kongl. Senaten här om, så hade Acad:n wäl fogh att sökia i 
underdånigheet hoos H:s Kongl. May:t att hon twärt emot S. lag och allmenne 
praxin, intet blifwit hörd eller stämbd, kunnandes hon jämwäl fa en remiss 
tilbaka till Kongl. Senaten igen. Detta bijföll och heela Consistorium.

II. Begär och h. Hadorphius at sal. Verelii erfwingar måtte påminnas, det 
sal. Verelius uti sine rächningar för Collegio Antiqr/tatum förtegat 300 dr aff 
Helsingemedlen, som inkommo då Blixen kiöpte itt åhr bibeltryckztunnan. 
Frågades om h. Hadorph har sal. Verelii original quittence der på? Rector 
mente ja. Hwarföre resolverades, att om sal. Verelii egenhändige och klara quit
tence der på finnes, så böre erfwingarne wara derföre responsable och tiltalas.

III. Fordrar Elias Brenner sitt stipendium, som han säyer wara obetalt, men 
är upfört för betalt i stipendiat boken. Consistorium tyckte wara underligit att 
stipendiumet war quitterat i boken, och ellies obetalt, mente det ey så wara, 
och hade Brenner hafft något att fordra, så hade han kunnat i tijd der på tala, 
då saligh Verelius leffde.

IV. Påminner h. Hadorph att sal. Verelius hafft af Antiquit. Collegio 193. 
st. kopparplåtar hwar uti runestenarne äre uthstuckne, begärandes att de måtte 
komma till rätta igen. Prof. h. Rudbeck, h. Norcopensis och h. Spole swarade 
att sådane plåtar funnos effter honom ihoopbundne, och att de så månge läre 
wara.

Consistorium minus d. 10. Maji 
pnesentibus Rectore h. Arrhenio, M. Steuchio, M. Columbo, och Secret. 

A. Goedingh.
I. Proponerade Rector barberarens m:r Petter Trecous gåsse [Johan Nils

son] supplicera att få tilgifft på de böter som han blef belagd med i Con
sistorio för det han slog borgmästar Bergs poike [Erik Larsson], emädan han 
ingen ting hafwer, will iandes ey heller hwarcken hans mastar eller brödren som



1 4 4 1682: io  maj

är Acad:ae glasmästare gå i god för honom. Skulle han och med kroppen 
plichta, blifwa han infam och sålunda aldrig i skråt lijden.

II. Berättade Rector studios. Ol. Gcerlerum contraherat med Mag. Wallerio 
för en annan studioso om twenne sochner, sedan har hwarcken han eller den 
andre, åth hwilken han accorderade, gått sochnerne. Åhret effter betingade en 
annan studios, aff bem:te Mag/rfro samma sochner, och när han då gått hade 
han uptagit något aff det som för förre terminen inne stod, och Gcerlerus be
tingat, effter bönderne bedt honom så giöra, och när han der om af Gcerlero 
blef tiltalt, har han den andre terminen låtit innestå så mycket, som han 
den förre terminen öf:rtagit.

Gcerlerus inkomb begärandes att effter Salonius befattat sig med hans 
termin, han måtte och tildöm/aes att blij der wid och uptaga för samme 
termin och wara derföre responsabel, effter han och nu med de församblingar 
är bäst bekant.

Petrus Salonius Angerm. swarade, att han aldrig gått sochner förr här, der
före sig tagit hwad han fått af bönderne, och det han fått öfwer julterminen 
det hade han låtit innestå sedan på påsketerminen, bönderne ey eller welat 
gifwa honom för påsketerminen, emädan prästen sagt åth dem, och de sade sig 
af honom wara förbudne att gifwa honom, emädan han fått för 2. terminer 
juletijden. Hwarföre om Gcerlerus hade warit der i påskas så hade han fått sin 
termin uth. Gcerlerus frågades hwij han intet tog up den termin, som han hade 
af M:ro Vallerio betingat? Swarade att det kom der aff, att han blef af ven. 
cons:o ecclesiastico sänd till Norr-Tellje, att i sin brors ställe förestå scholen 
der sammastädes, sade sig och der ifrån skrifwit Thomae Festadio till som han 
tingat sochnen åth, att han sielf skulle taga uth sochnerne, men honom säya 
brefwet wara förkommit, och sig det ey fått, så att han altså ey wettat, att 
sochnen war för honom tingad. Petrus Salonius frågades om han wille accor- 
dera med Mag. Vallerio om nästkommande termin, och då uthtaga hwad som 
för den förre rester, så mycket han kunde få? S:de sig fuller så willja giöra, 
om Gcerlerus wille gå i god för honom hoos Mag. Vallerium, sig och nu 
sttax willja gå tijt och terminera om Gcerlerus wille gee honom något för 
sitt omak; omsider tog då Salonius sig på att kräfwia uth för den termin, och 
derföre swara; hwar med de nögde åthskildes.

Sedan begärte bem:te Gcerlerus citation på Matthia Nässling, som och tagit 
bort en sochn för honom. Hwilket honom bewilliades. Doch skulle han sielf 
skaffa stämbningen fort, och taga attest af Nässling eller någon annan, att cita- 
//on blifwit honom lefrerad.

Klagade och Gcerlerus på studios. Fiellman, at och han tagit bort en termin 
för honom några åhr sedan. Fielman tilstod sig för en påsketermin tagit upp 
för honom, men intet fått af alla, sade bönderne godwilligt gifwit, och pastorem 
der till rådt honom, sig och sedan låtit innestå för följande terminen. Gcer- 
lerus: I hade intet bordt befatta Eder med mehra, än det som I gifwit penningar 
före.

"Resolutio. Consistorium finner skiäligt att Fiellman betalar honom, Gcerlero, 
hwad han på hans termin öfwertagit.

Fielman begärte dilaf/on till han finge taga en annan termin, då han thess- 
lijkest kunde kräfja up det som för den förre innestår. Honom swarades att 
han söker det bästa han kan hoos wederböranden.
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III. Hustro Brijta Jahansdotter pastoris Brommii kokerska inkom emot 
Annika Swensdotter studente kokerskan, klagandes att en sölfsked kommit 
bort för henne då Annika twettat, som samma dag hade slagit uth diskwatn 
och med fisk och flaska, då tillijka sölfskeden; och samma affton saknades ske
den.

Annika Swensdotter sade att diskarne stode orwättade till andre dagen, och 
fatet som skederne lågo uti stått på en tunna i köket, och henne intet saknat 
skeden förr än affton der effter. Hust. Brijta frågades om hon märckt det hon 
tilförende tagit något af henne? S:de ney. Frågades om hon hade något wist 
bewijs eller skäl att hon hafft bordt skeden, eller att hon saknat skeden samme 
affton? S:de ney, men Annika intet kunna neka till att ju skeden saknades 
straxt om afftonen. Annika swarade att det war intet sant. Sade att fatet stod 
på tunnan och gåssarne lupo uth och in; intet heller tog iag edre skedar om 
händer att twätta dem. Frågades om de icke hade hwar sin dag att twätta på? 
Annika: wij twättade när wij kommo åth, sade sig intet twettat hennes skedar, 
sade twenne gåssar från Skötthuset, twänne deras tienstegåssar och Varbergs 
disciplar warit nedre i kiöket samma dag, och spelat kort, och 1. kristin för
kommit för henne samma dagarne utur kistan. Frågades om de kommit öfwer 
eens att twätta hwar sin dag? Annika s:de, att de äntå ey warit eense der om. 
Hust. Brijta s:de jo, men der hoos bekände, att hon mästedeles twättat. Frå
gades om de skulle och hwar sin dag achta köket? Annika swarade, ney. Men 
hust. Brijta sade, jo. De afträde och effter någon Conference stannades wid 
följande sluth. Consistorium kan af desse hust. Brijtas skäl intet döma Annika 
till swara för skeden, med mindre hon icke bättre och andre skäl och wittnen 
kan anskaffa, hwar till henne tijdh och råderum förunnes.

IV. Magnus Megalinus inkom sade Edzberg infunnit sig med en nöyachtig 
pant, och dem kommit med hwar andre så öfwer eens att han skulle gee honom 
40. dr för wärjan, och sig der med förlijktz. Hwilket Rector bad föras till 
acta, på det de icke måge komma igen och beswära honom wijdare här med.

V. Hust. Cherstin Erssdotter sal. Per Hans, inkom klagandes på studios. 
Kempe, att då hon skulle gå och kräfja penningar hoos honom, hade hon 
mött honom i dören då han skulle gå uth; han gick så in i kiöket till hustrun 
och sade åth henne, du måtte nu haa penningar straxt tillredz på bordet åth 
denne hustrun. Hon frågade hwem det war? Han s:de, du seer wäl hwem det 
är. Hon sade: Gud skie loff det är inga 100. dr iag är skyldig henne. Jag 
sade, ney Gud nåås heller, ni finge 300. dr i distingens men intet tröste ni 
betala mig 3. dr. Det gick en hustro hädan rätt nu och hade en plåt. Gud wet 
hwad i menen om migh. Sedan frågade iag dem hwem af deras gäster det war 
som så illa slagit hennes gåsse, frågande hwad det war som pijgan klagat på 
gåssen. De sade see der står hon. Pijgan kallade mig kona. Jag sade iag är en 
ährlig hustro, du blir förr hora du, än iag kåna. Der med tog Kempen mig i 
armen, stötte och ryckte och slog mig, så at iag blef blå om bröstet, och tröyan 
gick all sönder.

Kempe: Hust. Kirstin kom kl. 10. om dagen i gården, och gick först in 
till Karl Anders hustro och frågar effter pijgan, och säyer hwar är den ele- 
menska kånan? Hon s:de I måtte gå in i den andre stugun der lärer hon 
fuller wara. Hon kommer så in till mig och frågar hwar pijgan är, som slagit 
poiken? Jag gick så från henne och uth i köket, hon kommer effter och ful-
10 —734328  SaUandtr
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minerar hårdt. Jag frågar henne hwarföre hon kallar pijgan elemenska hora och 
lögnerska? Så swarade hon och wände orden, ja hör I det far sade hon, huru 
hon kallar mig; säyer i det far, betalar i mig de 3. dr som i ären mig skyl- 
digh. Jag bad henne intet ropa och swärja. Hon sade, jag har stått för gref 
Pehr [Brahe] och talat iag må fl tala hoos Eder och. Jag sade i få fuller tala 
allenast I intet skrijka och swärja, emädan der gingo studenter förbij och 
stannade, hwarföre iag och bad henne gå bort. Israel Fernelius sade åth henne, 
Gud beware mig mor, när I taga på att tala så will iag tijga, ty i äre en skam- 
löös menniskia I. Hon s:de kan skie I willia slå ihiäl min gåsse medh, som en 
slog intet länge sedan. Jag bad henne åter gå bort, effter studenterne kommo 
och stannade, och måltijdz tijden war, sade och åth hustrun att hon skulle 
gee henne 3. dr. Jag ledde henne så uth. När hon kom uth ropade hon 
lappare och prackare. Jag sade intet åth henne. Der ifrån lopp hon upp till 
Magnificum Rectorem, och då hon kom uppå backen, så hade hon sagt åth 
wachtmästaren, jag skall klaga på Kempen den lapparen, ref så sin hanske i tu 
och sade see huru han hand terat mig. Hust. Cherstin beropade sig på hust. 
Ingebor Mårten Hanss hustro till wittne, men Kempen excipierade emot 
henne, emädan han för en tijd sedan slagit hennes gåsse, och dricker sig aldjd 
fuller, som och är med henne i swågerskap. Hon inkom och sade, att hon 
kom till hust. Cherstin, och hon wist henne bröstet sullet, och sagt Kempen 
skutit henne genom dören på klinkan. Kempen frågades om han är henne något 
skyldig? S:de ney, utan sig gifwit henne 3. dr för det han skulle slippa henne. 
Frågades om de hafwa de andre wittnen tilstädes: S:de ney. Derföre och 
emädan tijden war förbij, upskötz med denne sakzens wijdare åthgiörande till 
näste Consistorii dag, hwar till parterne befaltes hafwa sine wittnen tilstädes.

VI. Klagade och samma hustro på studiosos Jonam och Israelem Fernelios, 
att de slagit hennes poike med rijs, en af dem hållit, en af dem slagit honom, 
och poiken sedan lupit bort, och sig intet wetta hwart han tagit wägen. Ferne
lius s:de jo han war i går här på gatan och stal äpplen. Berättade sedan: 
Åström, Alström och jag brukade hennes poike i höstas, så gick han en gång 
och tog på Ålströms rächning en kanna öl och 1. pipa tobak, oss owitterligen, 
derföre körde wij bort honom. Sedan har han warit hoos åthskillige, men för 
sin otroo skull kommit från dem. För en tijd sedan kom åter poiken till mig, 
och frågade om iag behöfde någon poike, så wille han komma till mig; och 
emädan jag då hade något att giöra, och behöfde en som lopp ärende åth mig, 
swarade iag honom at han skulle få komma till mig, men aldrig slippa in i min 
kammar. Nu hände sig något der effter, att då wij såto till bordz och åto färsk 
fisk, sände Årström effter brännewijn och bad gåssen taga för 12. ör. Gåssen 
gick åstad och tog intet allenast bränwijn, utan och 2. öre till de han intet 
hade befallning till att. taga, och wij sedan fingo wetta, derföre hafwa de andre 
castigerat honom, och slagit honom med itt lijtet rijs några slag i ändan, och 
der af blef han hwarcken lemlöös eller skadd det ringaste. Hust. Kerstin: Jo 
han hade stort hål på benet. Fernelius: Det hade han förr, huru skulle någon 
slå honom hål på benet med itt rijs. Hust. Cherstin: poiken är borta. Det wet 
ingen hwar han är. Fernelius: jo men iag har sedt honom gå och speela putta 
på gatorne. Han war och så och stal äpplen af en mångelska i går, det sade 
h. Skötts [Skyttes] dräng för oss. Frågades om han eller de andre nämbde
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Studiosi woro tiistädes? S:de ney. Hwarföre tilsades de att hafwa dem uppe 
med sig nästkommande onssdagh.

Consistorium majus samma dag
effter middagen närwarande Rectore h. Arrhenio, M. Holm, h. Skyttz, h. 

Gartman, h. Lundio, h. Ol. Rudbeck, h. Norcopense, M. Columbo, M. 
Steuchio, h. Wolff, h. Bilberg, h. Peringer, h. Arrhenio Qvaestore, och Secret. 
A. Goeding.

I. Berättade Rector en man wara ankommen från Åbo, som söker hielp af 
Consistorio till den förbrände stadens och kyrckians reparation. Consistorium 
swarade sig tilförende gifwit der till i pungen effter föregången pålyssningh, 
klagades elliest att intet H:s Kongl. May:tz bref blifwit communicerat med 
bägge magistraterne i fiol och för än af predikstolen det wordet pålyst, ty 
ordningen bör hållas, och ingen hafwa dominium öfwer eens pung, penningar 
och ägendomb; ty så hade en kunnat rätta sig der effter och disponera medh 
uthgiften då, att man nu hade kunnat gee något. D:r Rudbeck efftersändes 
att här på sig förklara. I medier tijd begärtes att Rector wille nomine Con
sistorii förehålla wälbite D. Rudbeck, hwij han på Consist. resolution om 
humblegårdarne att de skola delas med änckiorne, warit hoos Prof. Spole och 
illa fulminerat. Cursor blef sänd till honom, men igenkommen berättat honom 
swarat sig omöyeligen kunna upkomma, hwilket Consistorium tyckte wara 
mycket oanständigt och owanligit. Och tog Prof. h. Ol. Rudbeck på sig sådant 
att förehålla honom, såsom och att han bord t communicera medh Consistorio, 
H:s Kongl. May:tz bref förledet åhr. Och effter den ankombne främmande 
maiwen sades wilja skynda sig hädan, och man therföre ey kunde bijda effter 
D. Rudbeckii förklaring till nästkommande onsdag, ty wart til bemrte Åboo 
kyrckios och stadz upbyggelse igen, bewilliat 6. dr koppar:t af hwardera, dem 
han hemma i deras huus kan sammanhämpta, eller uti en summa på allas wägnar 
hoos Qvsestorem, som och skedde.

II. Företogz saken emällan Prof. extraord. Nezelium och Magistrum Auri- 
villium, och uplästes H.H.G1. Ex:ces Academiae Cancellerens breff för bem:te 
Nezelio af d. 10. NovembnV 1675. der 1 han uppå Consistorii förslag blifwer 
flijtigt recommenderat, så i anseende af des capacitet och goda skickeligheet, 
som och in- och utom landz acquirerade erudition, till den vacerande vice Bib- 
liothecarii tiensten, och att han jämpte den adjuncturen han hafwer, wärcke- 
ligen må åthniuta, hwad wid vice bibliothecariatet bestås, utöfwer hwilket han 
jämwäl framdeles kan blifwa accomoderat med adjunctura theologica, då Magü- 
ter Grubben till professionen avocerat blifwer, med mehra som högb:te Rijckz- 
drottzens bref innehåller. 2. Uplästes H:s Kongl. May:tz nådigste honom gifne 
breff af Malmoe d. 14. Junii 1676., der uti H:s Kongl. May:t af gunst och 
nåde, så wäl i anseende till det goda loford dess person gifwes, att wara både 
af den capacitet och skickeligheet, som den vacerande Bibliothecarii tiensten 
kan requirera, som och des utan aff en god erudition, den han sig så in- som 
utan landz acquirerat, i nåder der till gärna samtyckt och fördenskull confirme- 
rar Mag. Nezelium till vice Bibliothecarii tiensten, utan och der jämpte försäkra 
welat, att så snart den ordinarie, antingen genom D:r Loccenii dödelige afgång, 
eller elliest någon annan tildragande yppning blifwer vacant och ledig, skall han



148 1682: io  maj

utan wijdare Hans Kongl. May:tz förordning fram för någon annan, med den 
löön som på berörde bestälning bestås, tilträda, helst effter som han nu föruth 
det der wid hängiande beswäret uthstå måste. I medier tijdh såsom lönen för 
bem:te Bibliothecarii tienst Doct. Loccenio blifwer oförrycht behållen så länge 
han lefwer, will H:s Kongl. May:t ofwanb:te Nezelio i nåder förunt hafwa, det 
han för sitt arbete, jämpte det hwad i ett eller annat elliest der till förlänt 
wara kan, wärckel. må åthniuta de twenne adjuncturerne, philosophicam, som 
han redan för detta i 3. åhrs tijdh hafft, och theolog. hwar på H:s Kongl. 
M:t och Ricks Cancelleren honom bebrefwat, att få effter Mag:r Grubb, så 
snart han till professionen avancerar.

III. Uplästes swar från Dn. Doct. Skunck af d. 9. Maji angående Rectoris 
munus, der ifrån han för Commissions wärcket skull i Stockholm, det ingen 
weet huru länge det påstår, begärer att blifwa gunstigt denne gången dispense- 
rat, in till des Gud tijderne så fogandes warder, att han kan blifwa sig sielf 
mächtig.

IV. Giorde Rector kunnogt Petri [Albogii] Cursoris änckia erbudit sig at gå 
i caution för sin son Petro Hedberg så frampt henne dilation gifwes kunde med 
betalningen, till des hon bättre fingo effterspana hwar böckrena äro. Och effter 
hon sänd t en lysningz zedel till kyrckioheerden och han intet tort den låta 
upläsa, utan effter föregången communicaf/on med Consistorio academico der 
om, altså frågade Rector om den må få af predijkstolen upläsas?

H. Lundius: Jag seer af den caudon hon gifwit Eder Magnifxe att hon der 
af tagit sig tillfälle att willia låta lysa effter böckerne, och hade E. M. intet 
tagit emot caudonen så hade ey eller någon lysningz sedel blifwit skrefwen. 
Det är nu intet anständigt att låta henne lysa effter böckren, sedan sonen blifwit 
dömbd att betala dem, och will hon intet gå i caudon för sonen, och till en 
wiss tijdh betala målsäganden, så må han sittia i fängelset så länge. Hwilket 
Consistorium och så bijföll.

V. Uplästes 111. Cancellarii nu med posten ankombne skrifwelse dat. Kägel- 
holm d. 2. Maji 1682. der i han låter nådigt Consistorio förnimma att han 
recommenderat h. Lagerlöf till logices och metaphysices profession, som effter 
M:r Steuchium blif:r vacant, begärandes att emädan H:$ Höggrefl. Ex:ce sig 
obligerat att förskaffa honom Consistdi vota, förr än honom bewilljades full- 
machten, Consistorium fördenskull och i anseende till h. Lagerlöffs wackra 
qualiteter med sine votis wille H:s Höggrefl. Excellxes reconuwenda//on 
styrckia.

M. Steuchius: Det är fuller wist att iag fått H:s Kongl. May:tz nådige full- 
macht, och har den communicerat med wederbörandom der uppe, så har iag 
fuller att påminna och wenl. begära, att iag måtte få den lön, för den termin 
som iag denar på, till des han expirerar, elliest och att iag intet måtte blifwa 
bortträngder så länge iag giör tienst, till den djden iagh beqwämligen kan 
komma här ifrån. Hwad successionen widkommer så har iag intet att säya, 
emot Hans Höggrefl. Excellxes der utinnan. Consistorium önskade gärna få 
hafft M. Steuchium längre qwar, om Gud och May:tet så behagat; hwad hans 
begäran widkommo så woro den heel skälig och billig, önskade för det öfrige 
M. Steuchio lycka och wälsignelse, till des nya och förnäme funcdon.

Rector frågade hwad med Lagerlöf här udtvzan står till att giöra, då uthlät
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sig Prof. Lundius sålunda, att i anseende af H:s Höggrefl. Ex.ces höga meriter 
aff wår Academie, och Lagerlöfs lärdom, skickeligheet och peregrination, Con- 
sist:m med det första beswarar H:s Ex:ce det wij enhällel. falla på be:te Lager
löf, önskandes honom der till mycken lycka och wälsignelse. Hwilket och 
heela Consistorium bijföll.

VI. Taltes om stipendiaterne, och i synnerheet om Rönnoviis, som påstå 
att få komma till fullt nöye effter Kongl. May:tz bref. H. Skyttz sade wara 
underligit att den ena brödren är här och examineras för den som borta är i 
facultate theologicae och derföre tager stipendium.

Klagades mycket, att någre hafwa bort så månge stipendier, andre fattige och 
snälle studenter till icke ringa nachdeel, hwilket doch förmodeligen torde 
ändras, om sådant blifwo hans Kongl. May:t i underdånigheet rätt föredragit. 
Frågades huru här med procederas skall? "Resolutio. Man gifwer alt detta wid 
handen i samme bref som skall afgå till h. Lindskiöld om Rhodins stipendio. 
Adi copieboken.

VII. Inkommo studiosus Johannes Dubb fullmächtigad aff sal. Jacob Grub- 
bes erfwingar, så å fäderne som möderne, hwars fullmachter den ena dat. Stock
holm d. 9. Maji 680, och den andra den 28. April 1682, upwijstes. Uppå 
Prof. sal. Grubbs enckios* wägnar war studios. Halenius, hwilken ingen full- 
macht hade, säyandes sig wara ombedin allenast at gå upp och emottaga den 
libell, som Dubb inläggiandes worto. Sedan uplästes Dubbens skrifftelige inlago 
dat. Upsala d. 10. hujus, af innehåld att sal. Jacob Grubb att då han reste 
till sin sal. faderbroders fordom Profess. Andres Grubbs begrafning här i 
Upsala, har med sig tagit en wiss obligation om 3072 dr koppar:t 19. öre som 
Prof. emot contant försträckning och en richtig liquida//on af d. 4. Julii Anno 
1680. något tilförende har sig tilbundet, endast och allena till den ända, att låta 
sin faster professorskan, som han för sin afreesa hijt till orten bekände, till 
wijdare ihugkomwelse then upwijsa, och så god giöras (som hans inlagos ord 
lyda). Men såsom berörde sal. Jacob Grubb medelst den timmelige döden då 
här i staden och afgick, är samme obligation icke till erfwingarne återkommen, 
hwilka ehuruwäl the ther om offta såsom legitimi haeredes wederbörlig påmin
nelse giordt, blifwit icke deste mindre allenast swarade, att den summan woro 
af honom förährat, fast än hon der öf:r icke det ringaste laga skäl upwijsa 
kunnat. Dubb å deras wägnar begärer att henne påläggias måtte at framwijsa
1. quo titulo hon samme obligation har handfångit. 2. qvo jure han den inne- 
hafwer, när han ingen laga bokstaff ther öfwer weelat eller kunnat någonsin 
framtee, och icke neka kunnat eller kan hwarken till skulden eller hand
skriften, at han hafwer then händer emellan, som till äfwentyrs elliest kunde 
komma genom wijdare drögzmål enkian till större gravation medh omkost
nader, och löpande interesse, om icke hon god willigen låter denna sak be
kännas att hwar må komma till sitt igen.

Denne inlagan lefwererades Halenio att communiceras medh sal. Grubbens 
änkia och besparas till näste Consiståi dagh, hwar på dhe togo begge afträde.

VIII. Nämdes- åter om wärderingen på Ausii gård och slötz at och åkeren 
medh enahanda omkostnadh måtte tillijka på en gång wärderas.

IX. Kungiorde Rector Fagreil Vermel. som för otta dagar sedan blef publice 
relegerad, ännu wara här qwar, och sedermehra graverat sigh medh en excess
* Kristina Grubb, f. Rudbeckius.
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i föllie medh en corporal, som huggit wachtmästaren i hufwudet medh en 
wärja, skält honom och wachten för kårfwar, och då han blifwit af honom hoos 
borgmästaren sökter, hade Holme» begärt det Fagrell måtte få blifwa i staden 
qwar, till dess han kunde bli försäkrad om regress för den caution han praesterat 
för honom, beklagande sigh att han intet wist det han skulle relegeras, då han 
gick i godh för honom.

Res. Consistorium tykte sigh icke kunna det neeka honom, men Fagrell 
böra så länge sittia inne i proban, till dess han förswarar sigh för denne sin 
senare excess.

X. Insinuerades och uplästes h:r Jacob Renhielms skrifft till Consist:m emot 
sal. Verelii arfwingar. Res. Skrifften communiceras medh wederbörande att 
der på sigh behörigen förklara.

XI. Insinuerades och uplästes en skriffteligh af h:r Qvaestore författad upsatz 
på dhe Professorum änkior, för hwilka ännu fattas åker, den de bekomma 
kunna af sal. Verelii åker, som är 6 t.l. 7 f:r, nbl.

Fornelii änkia sin fy lln a d t..................................................................2 t:r 3 f:r
Hedraei ä n k i a .....................................................................................1 t. 2 f:r
Liungens änkia .................................................................................1. 4 f:r
Aurivillii änkia .................................................................................1. 6 f:r

'Resolutio. Ofwanb:te änkior immitteras af wederbörande i så månge tuneland 
åker, som för hwar anteknadt äre; kunnandes altså Prof. Rudbeck få de 2 t:r, 
som effter sal. Unonii erfwingar lööse blifwit.

XIII [=XII]. Begiärte h:r Skytz till sin änskyllan i längde» V. Consistrii 
mening om icke någon på sal. Verelii sterbhuus wägnar bör wara widh Bib- 
liothekets inventerande. 2. Faller en qvaestio in, att effter sal. Verelius giort 
en transposition af bökren, icke effter den föreskrefne catalogum, uthan effter 
egen method, och sådant altså in tet står lätteligen till att rätta, derföre säyer 
vice Bibliothecarius sigh inte/ kunna taga det beswäret på sigh att redigera den 
till sin förre ordning igen, emädan det fordrar en heel sommar, så frampt icke 
af sterbhuset medh sin omkostning det will göra låta. Om altså sterbhuset bör 
obligeras at medh sin omkostnat låta detta rättas. H:r Norcopensis bödh sigh 
till at willia gå dijt i 4 dagar och see till hwadh han kunde giöra der till. 
3. Hwilken för de böckerne, som nyligl. äre förkombne, skall tilltalas. 4. Om 
någonsin i Consist:io blifwit slutit at den som af Prof. will ha böcker till läns 
af Bibliotheket, skall skrifwa medh egen hand i boken, der obligationerne äre 
inhäfftade, att han sådana tagit till läns. Der till swarandes ja, och at den som 
will ha någon book till läns, bör gå upp i Bibliotheket och med sin egen hand 
qvittera. Elliest swarades uppå dhen förste puncten, att en på sterbhusetz 
wägnar bör wara tillstädes wijdh inventeringen. Uppå den andre slötz, att erf- 
wingarne böre hafwa der af notification. 3. Klagade närwarande Consistoriales 
i synnerheet h:r Lundius att när nya Bibliothecarii blifwit tillsatte intett giortz 
ansökning om de böcker som förkommit tijdh effter annan, blifwandes nu altså 
det cumtüerat på en gång Consistorio till gravation, hwarföre recommenderades 
nu execudonen warande Rectori, williandes de gärna wara i längden derföre 
sålunda medh rätta exempte.
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Consistim majus extraord. d. 13. Maji
praesentibus, Rectore Arrhenio, h:r Gartman, h:r Lundio, h:r Ol. Rudbeck, 

h:r Norcopense, h:r Spole, M:r Columbo, M:r Steuchio, h:r Vulff, h:r Qvaesto- 
re och Secret. A. Göeding.

I. Frågades om Oluf Larsson, som Jacob Andersson upfört på afkortningen 
för det han sitter i Acad:ns kopparhammar, och gör sina dagzwärken wijdh 
Acad:ns sågeqwarn som är bygd till twenne såger, och säyes intet kunna bestås 
på afkortningen, medh mindre han är siuk eller gammal; H:r Qvaestor berättade 
honom ingen ting annat giöra widh qwarnen, än achta husen, och derföre ey 
kunna föras på afkortningen.

Res. Effter han intet annat gör, än sitter och achtar husen, så lärer Acad:n 
intet kunna taga honom under förswar och föra honom på afkortningz längden.

II. Berättade Rector landzhöfdingen wara i går om natt ankommen, och nu 
anständigt, att några af Acad:s medel afläggia hoos honom en skylldigh up- 
wachtning. Res. Rector, h:r Lundius och h:r Spole deputerades der till.

III. Uplästes Samuel Furoboms cita//on af d. 6. huius till Consist:m at swara 
kyrkioherden i Skäptuna M:r Erland Aurenium widh ordin. Semminghundrad 
häradz ting, som d. 30 Maji hållas skall, angående förorsakade expenser widh 
den häradzsyn, som i förleden sommars höltz emellan Acad:ns hemman Wål- 
stadh och Ista, och prästegården i Skäptuna. Resolut. Citation beswaras, att inga 
expenser kunna fordras, för än lagmansdomen, hwar emot int?/ wordet appel
lerat, fullgöres, och en uthäradz syn blifwer hållin.

IV. Uplästes h:r Secret. projecterade bref 1. till Acad:ie Canceleren Hög- 
grefl. Excelkce, om den effter Mag. Steuchium vacant blifne profession, hwar 
till H:s Höggrefl. Excellxe täktz recommendera h:r Lagerlöf, på hwilken Con- 
sist:m och så enhälleligen fullit, önskandes honom mycken lycka och wäl- 
signelse. 2. till h:r Lindsköld om stipendierne qva de re vide copieboken.

Nu upginge till h:r landshöfdingen Rector Arrhenius, h:r Lundius och h:r 
Spole, hwilka sädan

V. Inkommo och näst wänlig salutation ifrån honom till Consist:m förmälte 
h:r landzhöfdingens benägenheet emot Acad:n och att han widlyfftel. tillsagt 
henne all möyeligh assistence i det hon kunde hafwa honom at tillijta.

VI. Johannes Lindius Gothlandus begär testimonium Acad. så och at få igen 
det han har hafft hijt medh sigh. Resolut. Testimonium bewillias honom, men 
det han hafft hijt medh sigh, det behåller Rector qwar för sigh till sin säker- 
heet. Dock kan han få vidimerat copia der af, om han så will.

VII. Proponerade Rector novum Bibliothecarium anhålla 1. at någon på 
Verelii sterbhus wägnar måtte wara tillstädes widh Bibliotheketz inventerning, 
emedan han klagat at ingen ännu kommit dijt, fast Consist:m så resolverat och 
Rector dem der om beskickat. H:r Norcopensis swarade att Rymonii son lärer 
komma dijt, så snart som de här näst få budh der om. 2. att få nycklarna 
till inne rummet. H:r Rudbeck sade sigh fuller hafwa dem, men vice Biblio
thecarium kunna komma att taga dem, emedan han sielf intet dem känner. 
Consist:m tykte det woro tijdh nogh at gå i det Bibliotheket sädan det nya 
först wordet inventerat.

VIII. Holmen begärar att om Fagrel, som nu är insatt för sin senare brått,
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han blir derföre swårare straffad, han dock icke må slippa hädan, förr än han 
kan wara försäkrad om sin satisfaction för det han caverat för honom. Res. 
Consist:m fan det skäligt och bewilliade at så skee måtte.

IX. Förmälte Rector novum Professorem Schyttianum [Elias Obrecht] warit 
hoos sigh och upwist Kongl. M:tz honom nådigst gifne bref, och skrifftelige 
permission at få wara borte från Acad. i tu åhr widh peregrination medh h:r 
Gyllenstiernas son.

X. Proponerade Rector wachtdrängen Per Mattson, som war icke långe- 
sädan medh bref till Vennegarn, begära något för omaket.

Res. Det är wachtens skylldigheet at gå Acad:ns ärender i sådane fall, och så 
är det brukeligit annorstädes.

Consistorium majus d. 17 Maji
närwarande Rectore Arrhenio, h:r Gartman, h:r O. Rudbeck, h:r Nor- 

copense, h:r Spole, M:r Columbo, M:r Micrandro, h:r Peringer och Secret.
A. Goeding.

I. Proponerade Rector Acad. bonden från Harbo sochn, Per Ersson i Norbo, 
klaga, at hans far och han suttit i 18 åhr och dragit beswäret medh gäst- 
gifweriet; han fuller sluppit det en gång i 3 åhr för 15 åhr ‘sädan, men åter 
af landzhöfdingen h:r Creutz blifwit der medh igen betungat. Hwarför och 
emädan han ingen ängzmark har, så begär han nu recommendation till tinget 
at han måtte få bli ifrån gästgifweriet dispenserat emädan han så länge warit 
der wijdh och andra i samme by det sluppit, 2. få arrendera Ramstadh äng. 
'Resolutio, recommendation till tinget bewillias honom, men medh det andra 
anstås till des Räntmästaren hemkommer, och man får höra huru der medh är 
beskaffat.

II. Prof. Rudbeck förmälte D. Rudbeckii förklaring uppå det han i fiol intet 
communicerat medh Consist. Kongl. M:tz bref om collecterne till Åbo kyrkios 
reparation, nbl. att dhe brefwen som om sådane collecter ankomma, äre 
tweggehanda: somblige skrifwes consistoriis ecclesiasticis till, somlige till landz- 
höfdingarne och borgmestarne. När consistorierne tillskrifwas, så lyses der om 
af på predikestolarne uthan communica//on medh magistraterne, men äre bref
wen stälte till landzhöfdingarne och borgmestarne, så tager kyrkian sigh intet 
der af; och så har aldjdh warit practicerligit. Sädan må ey heller någon klaga 
at han gifwit förmycket i pungen åth Åbos kyrkios repara/;on i fiol, ty det 
wijsa längderne att uthi 2 bondkyrkior på landet har mehr fallit en gång än 
här i Ups. domkyrkia, och är 1 rdr allenast och några caroliner gifne i pungen 
den gången. 2. Haar han intet hoos Prof. Spole farit uth på Consist. resolu
tion om humblegårdarne, uthan sagt om dhe kunde sin emellan komma till 
att accordera, så wore wäl, Consistim intet lade sigh der emoth.

III. Bokbindaren Sivert begär, att en som för 2 åhr sädan tient hoos honom, 
lupit uthur tiensten och nu tienar hoos Gabriel Dure på Gnijsta, måtte äf 
Consistio stämmas och hijtbringas.

Resolutio. Han må sökia det wederbörligen på tinget och hooss landzhöf
dingen.

IV. Nie. Öberg Sudermannus begär på relegati Holms wägnar loff, at låta 
wärdera hans böcker, och sällia dem, på det Consist. måtte få sine böter och
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Holm det som kan öfwerslå till sitt underhåld, som och en klädning som ligger 
i samma kijsta som böckren.

Resolutio. För än det kan effterlåtas, så måtte Öberg upwijsa Holms egen
händiga skrifwelse der om, at han fått det i commission: skolandes och så 
sädan försäkra Consist:o om böterne.

V. Recommenderar Rector Helgonium Decano facult. philos. att komma på 
stipendiat längden för en rijtare i antiqvitets collegio i Birckenii [Bierchenii] 
ställe, som nu fatt disciplar och denne terminen mtet warit här. M:r Micrander 
swarade at han lärer komma igen i höst, och wara owiss om han får behålla 
disciplarna, hafwandes allareda mist den ena. Berömdes elliest för sin skick- 
och flitigheet, så at han heller borde recommenderas at få behålla stipendium 
för den tienst han allaredo giort i antiqvitets collegio; sades och warit här 
mäst för påsk, och altidh wijst sigh flitigh. Rector: Jagh kan intet neka at han 
är en skickeligh och snabb student, men Colleg. Antiqvit. bestås en rijtare, 
som den intet kan wara föruthan, i synnerheet denna tijden, då dagarne äro 
långa. Consistorium önskade få något rum för Helgonio, som säijes kunna be- 
tiena Colleg. Antiq. medh rijtande, men klagade, at nu intet woro något öppit, 
och elliest är betänkeligit at taga derifrån den som länge tient och giort sigh 
meriterat.

VI. Nicol. Birkman Helsingus begär recommenda//on till pastores i Norre 
prosteriet, at få colligera någon hielp. Resolutio. Consist:m finner det 'mtet wara 
sigh anständigt, uthan han må sökia det hoos Decanum facult. theolog. dijt 
han kan af Rectore redresseras.

VII. Proponerade Rector Prof. h:r Rudbecks kopperslagare Johan Grot, be
gära bördsbref af Consistorio för sin son, som will gifwa sigh i kopperslagare 
handtwärket; sades wara född i Afwesta. Derföre kunde sådant bref honom ey 
af Consistiio bewillias, uthan han kan sökia det på den ort, hwarest han är 
födder.

VIII. Uplästes häradzhöfdingens Niclas Knutzsons Linds bref till Consist:m 
af d. 22 April, det Rector sade blifwit sigh lefwererat den 13 huius, af inne
håld, huru såsom bokhållaren h:r Peter Vattman och hoffmestaren m:r Anders 
Danielson berättat, det skall wara en gärdzgård, som skillier Kongl. Acadrie 
hemmanet i Hussby by och sochn, sampt Måby ängien, hwilken Måby borne 
förmena Kongl. Acad:ie hemman, jempte sigh lagl. effter öre och öretåg böra 
stängia och widh macht hålla. Fördenskull är dheras begär at han wille Ven. 
Consist:o tingzterminen nodficera, blif:r Walborgmessa tinget uthi Erlingz- 
hundrat härad hållit d. 9. Julii nästkommande, till hwilken dagh och ort Con- 
sist. behagade en fullmechdgh, be:te Vattman och Anders Danielson i detta 
mål till swars widh handen hafwa.

"Resolutio. Kommer Räntmästaren hem, så kan han hafwa der om försorg, 
hwar och icke, bör fogden det giöra.

IX. Inlevererade Rector Kongl. Cammar Collegii bref till Consistorium 
medh fölliande 7 documenter angående Forssby saken, hwilke lades ad acta.

X. Insinuerades Petri [Albogii] Cursoris änkias skrifft af d. 11 huius der i 
hon bekänner sigh godwilleligen gå i caution för sin son Petro Hedberg, och 
sätter sin gård i pant för de böcker som honom af Vener. Consist. at betala 
tildömde äre, hwilken diladon henne dll missommaren gifwen är, då hon den
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betala skall, inlefrerandes och wärderingen på böckrene förrättad och under- 
skrifwen af Mag. Colmodino och Mag. Vallerio, bestigandes till 106 dr 8 öre.

XI. Taltes om memorialet som skall insinueras till landzhöfdingen och slötz 
att h:r Norcopensis och Secret. der medh upgå till landzhöfdingen.

XII. Effter så infreqvens Consistim war, hwaröfir mycket klagades, altså 
kunde saken emellan Nezelium och Aurivillium ey förrättas, uthan slötz at 
om nästkommande onssdagh den samma afgiöras skall. Rector anmälte h:r Lun- 
dii uhrsächt, nbl. at han brutet sigh i foten så at han ey kan gå uth.

XIII. Uplästes nu medh posten ankombne h:r Hindrich Schaefer Hindrech- 
sons bref, der i han begärar att där som h:r O. Rudbeckius icke skulle willia 
komma till Stockholm i M:r Boos sak, at då D:r Benzelius det giöra wille, 
emedan terminen på hwilken den i Kongl. Senaten företagas skall, är satt till 
i morgon, ehuruwäl han dock icke troor han lärer då ankomma. Resolutio. 
Man blir widh det som förr slutit är, warandes h:r Scheffer intet af Consist:io 
fullmechtigad at där i widare tala, emedan saken allaredo är till ända fördt. 
H:r Rudbeck sade sigh fatt medh förre påst bref från honom, och det beswa- 
rat, och om Consist. så wille, så kunde det betiena sigh af det samma och i 
äfwen sådan form swara Scheffer.

XVI. Anmälte Decanus facult. ph. Danielem Tresk Heising, willia disputera 
de causis irae effrenis eiusq/v? remediis, 2. sedan Halenium Roslag, de tpiXatrtfa 
innoxia, 3. Julium Plantin Angerm. de q>iXa[v]xfa noxia, 4. Roland um Fonte- 
lium de dementia.

XV. Uplästes acta angående saken emellan Forelium och hans pijga [Annika 
Mickelsdotter], hwar på de inkallades, och pijgan förmantes bekänna san
ningen. Hon sade sigh intet wara saker på dem, nekte enständigt sigh tagit 
dem. Forelius; Men hwadh giorde du påskedagen iagh sände digh upp? S:de: 
Jagh togh en plåt som i bad migh. Forel.: Du war där mädan wij sutte till 
måltijdz en lång stund. Annika: Jagh tog up flaskan och skölde henne i köket, 
och derföre drögde iagh något. Forél.: Wijste du icke, at iagh hade rdr. S:de 
ney, sade sigh intet achtat effter om nycklarna suttit i kijstan. Forel. klagade 
at hon warit mycket lögnachtigh, och sigh i distingen budit henne sin lön i 
plåtar och bedt henne dra sin wägh. Men henne welat hafwa r:sdr. Hon nekat 
sigh begärt r:sdr, frågades hwij hon sagt, at barberarepigan [Kerstin]' warit 
samma gång inne kl. 9. Anwika: Jagh har sagt at hon war der tillförende en 
gång då wij först kommo hijt. Hon förmantes än widare bekänna sanningen. 
S:de, jagh kan då intet bekänna på migh det iagh intet giort. Nycklarne sutto 
i dören och iagh gick effter wattn. Jagh har warit i Östergötland och tient så 
länge, men aldrigh tänkt iagh skulle komma i sådan olycka. Frågades huru hon 
fått den hwita tallriken? S:de, jagh togh honom en gång till läns, då wij hade 
fremmande i distingens, pijgan Annika lärer wäl bekänna at hon länte migh 
talriken, sade at de hafft röbeter på honom. Pijgan Annika Johansdotter effter- 
skickades och inkom, frågades om Annika länt talriken af henne? S:de, jagh 
kan intet minnas om hon länt honom, sade sigh saknat honom alt sädan dis
tingen. Annika frågades, hwij hon in tet burit igen tallriken? Hon swarade, jagh 
ärnade altijdh bära igen, men iagh glömde det, lade honom neder i kijstan på 
det han intet skulle slås sönder. Fråg:des hwij hon swept papper om honom? 
Hon nekade sigh swept om honom något papper. Forelius sade att wachtmäs-
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taren och Erich Larsson kunna det seya. Wachtmästrn inkallad tillspordes der 
om. Han sade at det war intet papper om talricken, sade sädan sigh intet 
minnas om papper war om honom. Anders Anders [Hoffmans] pijga frågades 
om hon klagat sigh effter talricken, så Annicka hört det? Hon swarade ney. 
Parterne togo afträde och effter så få Consistoriales woro tillstädes, hwar på 
mycket af dhe närwarande protesterades, derföre kunde saken ey afgöras.

XVI. Förmältes exemplaren af sal. Verelii scripto blifwit räknade och be- 
fundne wara 309. till talet, wäl tillsammans bundne och i förwar lagde i Sec- 
ret.ns kammar här uppe.

XVII. Insinuerades sal. Verelii erfwingars exception emot h:r Renhielms in
laga, hwilken uplästes och sålunda lyder. [Ej inskriven på härför reserverad plats 
i protokollsboken.]

XVIII. Ericus Vrång Angermannus och Ericus* Abelinus W-G. fattige och 
siuke begära hielp af cassan. Resolutio, dem bewillias 6 dr sölf:mt hwardera.

XIX. Proponerade Rector, fåchtmästaren Grubben begära 1. sine inlagde 
documenter igen. 2. Copie af Illust:mi Cancell. bref om hans och Schaevers 
[Scherers] lön. Der på yttrade Consist:m sigh sålunda, att sina documenter 
kunde han bekomma, sade och Secret:n sigh aldrig nekat honom dem. Men 
att få copier af 111. Cancell :ii kunde ingalunda bewillias, emädan det war Con
sistorio tillskrifwit.

XX. Inkommo stud. Dubb, och Halenius, hwilken på Grubbens enkias wäg- 
nar, insinuerade hennes egenhändigt underskrefne exception emot Dubbens 
libell.

Consistorium majus d. 24 Maji 
närwarande Rectore h:r Arrhenio, M:r Pet. Holm, h:r Gartman, h:r Lundio, 

h:r Rudbeck, h:r Norcopense, h:r Spole, M:r Columbo, M:r Steuchio, h:r 
Vulff, h:r Bilberg, h:r Arrhenio Qvaestore och Secret. A. Gceding.

I. Proponerade Rector, Acad:ae befallningzmännerne Mårten Klint och 
Anders Vinter begära någon tillökning och förbättring på sin löhn, emä[dan] 
Klint lijdet stoor skada af eldzwåda, och Vinter har widlöfftigt fögderij och 
stort arbete, men der emot litit till underhåld. Resolut. Consistorium finner 
sigh icke tilstå at resolvera något om deras löhns förbättring, utom Hans Kongl. 
Mayrttz nådige förordning och Acad:ns giorde stat, hälst effter inge medel äre 
at tilltaga. Men skulle Hans Kongl. May:tt täckas aldeles at afskaffa exercitie- 
staten, så torde där till någon uthwäg finnas, hwilket de kunna bättre fram 
afwachta. Will Klinten hafwa något för sin tagne skada af elden, så må han 
sökia lagl. brandstudh.

II. Företogz continuationen af Forelii käremål emot dess pijga [Annika Mic- 
kelsdotter]. H:r Lundius frågade om pijgan blifwit pijnt medh handklofwor i 
fängelset, som alment rychte är i staden, och elliest wore aldeles oförswarligit 
och orätt? Rector swarade sigh fuller befalt wachtmästaren at hafwa handklof- 
warne medh sigh, och der pijgan intet wille bekänna, skulle han allenast 
skrämma henne der medh, men intet spänna dem på henne. Wachtmästaren 
inkallad tillspordes om han satt handklofwar på pijgan? Swarade sigh det giort,

* Felskrivning för Matthias.
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men sigh icke spänt hårt till. Rector förhölt honom, att han der till inga ordres 
undfått. Wachtmästaren swarade sigh intet klämt stort till, ey heller Rectoris 
mening annorlunda förstått. Pijgan sade honom klämt sigh illa. Wachtmästaren 
afträdde och pijgan förmantes bekänna sanningen, så kunde medh henne sna
rare lindras. Hon nekade alt fort sigh tagit penningarne skiutandes i rättens 
macht, at giöra medh henne hwadh dem täktes, hon är äntå icke saker. Frå
gades hwij hon sigh så graverat och skylt på bardberare pijgan [Kerstin], att 
hon tagit dem? Hon swarade, jagh såg det stodh en bak om dören, men iagh 
war förblind i mine ögon, iagh såg så hastigt; tilspordes hwij hon war så wårdz- 
löös och gick neder och lembnade nyckelen i dören, då hon sågh att en stodh 
i förstugun. Hon swarade, Gudh nåde migh, mitt förstånd war intet bättre.

Pijgan gick uth och wachtmästaren inkallad frågades hwadh ordres han hade 
af Rectore om handklofwarne. Swarade, Hans Magnifkns badh migh taga 
handklofwarne medh migh, att skrämma henne där medh, jagh mente der 
medh att iag skulle sättia dem på henne, iagh skrufwade dem ey heller till. 
Rector förhölt honom, sigh intet befalt honom sättia några handklåfwar på 
henne. Wachtmästaren tillstodh detta, men sade sigh intet annorledes förstått 
Rectoris mening. Han afträdde. Prof. Lundius: Emedan wachtmästaren uthan 
ordres satt på pijgan handklofwarne och der medh brytt hela ransakningen och 
bracht den där hän, att man inte/ lärer någon wisshet der uthaf kunna inhämpta, 
hälst emädan man nu märker, att hon af pijnan sitt tal kastat och ändrat, 
ey heller nu så refererandes, at man något der på säkert byggia kan, han för
denskull exemplariter straffas medh fängelse i 8 dagar, och äta wattn och bröd. 
Men pijgan så i anseende till åthskillige omständigheter, som henne i actis gra
vera, som och särdeles att hon här in för rätten frijwilleligen bekiänner, sigh 
igenom sin wårdzlösheet orsak gifwit till denne skada, i det hon sedt en främ
mande bak om dören stående, och då gått till åhn effter wattn och lembnat 
nyckelen i dören, fålles till betala penningarne, som så medelst förkomne äre. 
Detta bij föll Consistorium, allenast tychte Profess. Rudbeck wara betänkeligit, 
at så straffa wachtmästaren.

Sententia:
Ehuruwäl pijgan Annicka Michelssdotter enständigt in för rätten nekar att 

hafwa tagit penningarna uthur kijstan, påståendes en annan måst det hafwa 
giort på hennes hals, icke deste mindre emedan hon, föruthan andre omständig
heter in actis finnes, sielf bekienner och tillstår, sigh sedt en stå bak om kam- 
mardören, då hon gått neder och af försummelse och wårdzlössheet lembnat 
nyckelen qwar i dören, pröfar fördenskull Consistorium rätt och skäligt at 
bem:te Annika Michelsdotter bemrte penningar till Dn. Forelium betalar.

III. Önskade Rector och Consistorium futuro Rectori Mag. P. Holm lycka 
och wälsignelse! Pr. Holm tackade och begiärte Consistorium wille hielpa 
honom at medh sitt gode assistence draga den bördan.

IV. Giorde Prof. h:r Rudbeck relation om den af honom projecterade brand
ordning, och skick medh kölnorne här i staden, nbl. 1. Att stadz magistraten i 
h:r landzhöfdingens närwaro kommit enhälleligen öfwerens der om att publiqve 
stenkölnor skulle upsättias, och wille någon ha träkölna så skulle den ingen 
annorstädes få byggas än på åån och sålunda att om elden kommo i henne.
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hon straxt kunde scielpas i åen. 2. Dem aggreerat brandordningen. 3. Slutit 
att wattsyn nu skall hållas. Nu frågades om och Professores willia något contri- 
buera till slijka kölnor som skola wara Acad:ns. Swarades att då man får see 
förslaget på kostnaden, skall wäl något hwar der till förskiuta.

V. Berättade h:r Arrhenius Qvaestor om sin expedition i Stockholm 1. Att 
han warit till Conference i den Kongl. HoffRätten, medh h:r Hindrici [Byre- 
lii] i Rasbo fulmechtige uthi åkersaken, hwilken intet annat skiäl hafft at drifwa 
än det som tilförende warit och fans i protocollet widlyffteligen förklarat, alle
nast att han omsider sagt h:r Hindrich intet påstå dominium uthan possession 
af åkeren williandes wara närmast att bruka åkeren mot afrad, hwar till af 
h:r Qvaestore blifwit swarat, at det stodh intet i hans eller någon privatz macht 
den sigh at tillwälla, woro ey heller publicum någre privat förskrifningar under- 
gifwit. Sädan hade och samme hans fullmechtige allegerat för h:r Hindrich till 
skiäl Kongl. resolutionen om åkrarne att de intet måge skillias från gårdarne, 
hwilket Qvaestor sålunda förlagt, nbl. 1. Att den resolution angår allenast 
Acad:ae betiente som få der uthi tillstånd att köpa åkrar wid gårdarne att för- 
see sine hustrur och barn mz, om dhe skulle bli änkior och faderlöse, 2. 
beträffar allenast privatorum åkrar och icke Cronones publiqve, som intet kiöp 
äre underkastade. Och emedan Qvaestor intet hafft tijdh at afwachta domen i 
saken, som sades skola nu om lögerdagh afsäyas, den han och mente wisserl. 
lära för Acad:n falla, fördenskull och effter notarien Komstadius hade lofwat 
extradera den till Acad:ns ombudzman, hade Qvaestor anlit Vennaesium att han 
domen afhöra, uthtaga och öfwersända skulle, det han och lofwat giöra. 2. 
Inlagt en suppliqve i Kongl. HoffRätten om attestato i Behmers sak, hwar 
medh han låtit.föllia copie af memorialet som till advocaten Schaefer öfwersändt 
blef, då emot några puncter i Hoffrättzdomen söktes beneficium revisionis på 
Acad:ns wägnar; hwar på secret. Erenhielm blifwit uthsändt att förnimma om 
Acad:n straxt som domen i den Kongl. HoffRätten afsagd blifwit, separerat 
puncterne i domen. Och emädan Qvaestor der till swarat ja, och at där memoria
let som Acad:n till sin fullmechtige öfwersänt, in tet blifwit insinuerat i den 
Kongl. HoffRätten, så hade fuller fulmechtigen äntå der effter formerat sin 
suppliqve, fördenskull, hade honom blifwit samme attestatum lofwat, hwilket 
at uthtaga han och bedt Vennaesium om. 3. Talt medh Wallerstedt och secret. 
Lovisin om M:r Boos sak, effter han förnam, at den skulle då i Kongl. revision 
företagas. Wallerstedt sagt at det blifwit i Senaten slutit, det Acad:n skulle 
blifwa här om notificerat, och tro at Lovisin der om bestält; Lovisin swarat, 
då Qvaestor sagt det Acad:n ingen notification ernått, och begiärt att saken 
måtte upskiutas så länge, att det stodo intet at åthgiöra, emädan saken då på 
stunden skulle tagas före, och att Acad:ns fullmechtigh skolat sagt, det han 
ankundigat Acad:n der om, och fått till swars att Profess. Rudbeck intet kan 
komma öfwer, effter han blifwit opassligh. Der till Qvaestor swarat, at Acad:n 
har nu ingen fullmechtigh, emädan saken är longesädan utagerad. Hade och 
secret. Lovisin mycket drifwit M:r Boos erfwingars sak, och frågat huru det kan 
wara möyeligit, at de skola depossideras sin egendomb, när Kongl. May:tt sielf 
erkänt henne frij från all räkenskapz giörande. Och då Qvaestor der på swarat, 
at fast än hon erkännes frij för räkenskapen så bör hon icke äntå både effter 
Kongl. May:ttz domb och Kongl. Senatens förklaring, haf:a mehr, än det hon
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i boet inbrachte, hade Lovisin sagt, at då hon giöres frij ifrån räkenskapen, 
så tilerkännes henne och både hennes och hennes mans ägendomb. Hwar till 
h:r Qvaestor sagt, at om än skiönt hon skulle blifwit frij erkänd från räken
skapen, så kunde han äntå intet effter lagh och samwet befrias ifrån sine cau- 
tioners fullgiörande, hwilka jämwäl stiga långt öfwer den ägendomb som Acad:n 
af honom innehafwer. Och emädan han enständigt swarat at intet upskof stodh 
i saken att förwänta, hafwandes frågat effter Acad:ns fullmechtigh, den Qvaes
tor sagt sigh intet weta hwem den wore eller hwar den stodo at finna, hade 
Qvaestor sagt, at han sågo Acad:n då bli förorsakad at angif:a sin nödh hoos 
Majestetet, och i underdånigheet supplicera om des höga Kongl. rättwijsa och 
nåde, at och Acad:n måtte fa bli hörd. Detta hans samtahl medh h:r Lovisin, 
sade Qvaestor assessoren Fägerstierna påhört, hwilken och widh samme tillfälle 
sagt sigh blifwit förordnat at förrätta synen emellan Tompta och Örby i Rasbo 
sochn; och frågat effter Leusners procedere i fiol då sy ne» höltz af slottz- 
fougden, sampt berättadt honom begära samma tolfmän att syna i åhr, som i 
fiol den biwijstat. Hwar på Qvaestor refererat för honom om Leusner och hans 
beteande widh synen förledit åhr; hafwandes och gifwit widh handen, det 
Acad:n ingalunda lärer kunna gilla eller åtnöyas medh samme syne män, effter 
de i fiol intet ginge synen uthan lågo medh Leusner och drucko i ängen då de 
andre synade.

VI. Widh detta tillfället insinuerade Rector bref ifrån bem:te Fägerstierna 
af den 17 huius, där i han 1. gifwer tillkänna sigh blifwit af Hans Excellice 
Kongl. Rådet Presidenten och lagman högwälb:ne h:r Georg Gyldenstie[r]na 
förordnat, att hålla synen emellan Tompta och Örby, hwar till han uthsedt och 
deputerat d. 21 Junii nästkommande, förmodandes att Acad:n någon full- 
mechtige widh twisteplatzen berörde dagh hafides warder. 2. Actorem begiära 
att samma tolfmän som widh förrige synen warit tillstädes, måtte och till thenna 
senare sammankallas etc.

Res. Swar förfärdigas der på till näste postdagh af innehåld, att Acad:n 1. 
contesterar sin hugnad der öfwer at han blifwit förordnat at gå synen. Men 
är 2. intet nöyd der mz, att samma tolfmän skola denne senare synen bij- 
wista, som woro wid den förre, uthan 3. begär att h:r assessoren will förordna 
sådane synemän, som begge parterne effter S. lagh och processen kunna och 
böra åthnöyas medh. Detta bref afgick d. 26 hujus medh påsten.

VII. Frågade Qvaestor om den saken som verserar emellan Academiae hema- 
net Forssby och Grönöö jordägare, angående föröfwat wåld på Acad. fiskie 
och är widh häradztinget afdömbd, men blifwit af wede[r]parten der emot 
adpellerat till lagmanstinget, skall nu proseqveras? Sade att Grönöön nu blifwit 
reducerat till Chronan och Acad:n sittia i possession af fiskiet; ey heller någon 
fara wara att de som förr innehafft Grönöön lära sökia widare i saken, effter 
deras interesse der under ey wistes. Res. Effter Acad:n sitter i possession af 
fiskiet så är det intet nödigt eller rådeligit att Acad:n något widare der om i 
oträngde måle söker.

VIII. Om det åkerstycke som Qvaestor berättade blifwit från Acad. hemanet 
i Dingtuna sochn och kyrkiobyn, fråndömdt på sidste häradzting, slötz och att 
intet widare sökias, så frampt det befinnes att åkren intet lyder till det hema
net, hwar om skall först af wederböranden noga inqvireras.
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IX. Inlefwererade Qvaestor att läggias ad acta cautionsskrifft för postilion i 
Wästeråås Daniel Danielson, som bebot Nederwij torpet i Liilehäradh sochn, 
samme caution war underskrifwen af Oluf Person i Kumbla, Mattz Person i 
Olstadh, Olof Mattzon i Forgstadh och postförwaltaren Anders Andersson i 
Säby. "Resolutio. Consist:m förklarade sigh nögt medh deras caution, och att 
be:te postilion der på kommer till Acad:ae hemmanet Nederwij, wästergården 
i förb:te sochn.

X. Insinuerades stud. Johannis Dubbs repliqve emot Prof. sal. Grubbens 
änkios exception. Och resolverades, att den medh henne communiceras.

XI. Berättade Rector bokhållaren Rommel fatt bref från camereren Wulff 
där i han sänder tillbaka copie af Flemmingens bref, och begär fa original 
h:r Flemmingens contract medh Acad:n om spannemålsprijset.

Res. Effter det intet annat contract fins än h:r Flemingens eget bref och 
camererarens Planckens der effter författade rächning, så kan samme bref och 
rächning, som uthur verifications boken så länge uthskiäras kan, originaliter 
öfwersändas.

XII. Insinuerades h:r Jacob Renhielms repliqve, på sal. Verelii erfwingars 
exception, och slötz att den medh wederbörande måtte communiceras.

XIII. Uplästes studentens Svenonis Loethenii [Löthenii] swar af d. 19. huius 
på Consist:ii till honom utgångne citation, der i han fuller tillstår sigh belägrat 
Ilia»s [Elias] Miche[l]ss dotter, men icke under ächtenskapz lofwen, uthan der 
till förledder af fadrens egen wårdzlöshet, som tillstått, williandes, dottren liggia 
i stugu medh honom om nätterne hela sommaren igenom, begärandes att han 
frånwarandes måtte bli dömbd och en annan inhämpta Consist. domb. Res. 
Effter Ilian Michelson påstår, att han under ächtenskapz tro belägrat hans 
dotter, så wäl och andre omständigheter äro som icke kunna wederbörl. ran- 
sakas uthan i hans närwaro, ty itereras cita//onen till honom, at han änteligen 
sigh personi. inställer.

XIV. Läste Rector up Consistorii acta angående dem emellan honom och sal. 
Verelii erfwingar wäxlade skriffter, säyandes sigh önska det de nu i Consist:io 
måtte justeras. Hwar widh Rector lät föras ad acta att då Mag:r Rymonius 
en gång warit hoos honom, och han honom förehållit de swåre expressioner 
som sterbhuset Rectorem och Consistorium medh belastat, och att de som 
hafwa curas där i sterbhuset sagt, att där de intet warit, så hade bref:et blifwit 
hårdare, då hade Rymonius rankat på hufwudet, och sagt, då war iagh intet 
medh. Item hade och h:r Renhielm sagt, då Rector förhållit honom at han tagit 
på sigh at swara för de andre i sterbhuset, för manuscripterne och deras hårde 
bref till Consistorium, nbl. att han intet wiste af när brefwet skrefz uthan sigh 
resandes på landet recommenderat dem andre det at giöra. 3. Hade och Ren
hielm hoos Rectorem sagt, som han tillförende swarat h:r Rudbeckio, nbl. 
att han intet släpper manuscripterne för än han får den resterande och hoos 
Chronan innestående lönen. Continuerades medh aeternes upläsande och fun
nes de af närwarande Professoribus så skrefne som i Consistorio talt blifwit, 
förklarade och här wid Prof. h:r Lundius sitt förte votum widare sålunda det 
han och lät dieteras: Ehurawäl effter Consistorii sluth skall till denne fodring 
skiäl wijsas och brefwet i anseande till särdeles termer wäl kunnat commu
niceras medh Consistorio, för än det afgåt, icke deste mindre emädan de af
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sterbhuset något hårdt säyens både Rectorem och Consistorium, som här af 
intet wetadt, angrijpit, besynneri. emädan Rector synes bona fide här medh 
umgått, och såsom af befalning ifrån högre hand, flijtigt welat om desse böcker 
undersökia, synes skäligit att Consistorium Rectori här utinnan intet under
faller, hwadh som till hans rättmätige exculpation synes fordras, och så wida 
Rector kan wederparternes i skrifften författade beskyllningar annuliere. Doch 
at Rector här utinnan ey sigh uthlåter i några hårda expressioner, uthan 
caute, som man och förmodar, swaret projecterar. Tyckes och at Consistim 
denne sak icke så nederlägger, utan wederbörande, för sådant ohemulande 
competenter söker.

Rector: Hwadh Prof. Norcopensis i förre Consist:o förment migh hafwa 
revocerat mitt eget protocoll in dubium, der medh, att iagh medh min egen 
hand några rader tillsatt, det agnoscerar iagh ingalunda, utan när iagh proto- 
collet igenowläsandes fan mitt swar till 111. Cancell. frågan icke wara helt infört, 
som det där taltes, satte iagh medh egen hand till, det Secret. kanskie icke 
så hinte asseqvera, och at ingen må tänkia, det iagh de raderne nu annorledes 
infört, än de då tältes, will iagh dem för Ven. Consistio upläsa, at de som då 
Consist:o deputati woro, måge säya om the kännas widh them. När the woro 
upläste, kände h:r Rudbeckius, h:r Spole och M. Steuchius wijdh them; seyan- 
des them wara aldeles lijke medh thet som af Rectore på Vennegarn talt war; 
men h:r Spole sade sigh undra at sådant intet blifwit påmint, då samme proto
coll i Consistorio sädan uplästes. Sade och Prof. Rudbeck, h:r Norcopensis och 
H:r Spole, det böra och stå der hoos, hwadh af Prof. Rudbeck der på blef 
swarat, nembl. at sal. Verelius intet ref uth några bladh, uthan Prof. Rudbeck 
uthskurit någracalendarier af de böcker som reda casserade och utkastade woro 
af de Professoribus som till deras öfwerseende och uthletande tillij ka medh h:r 
Verelio förordnades af Consistorio, at jämföra om numerus aureus war uthi 
alla lijka medh dem, som wore qwar behållne uthi sine böcker. Och sädan 
h:r Arrhenius och h:r Skiitz tillkommo, och begärte at en deel af de förkas
tade böcker skulle tagas tillbaka igen, blef intet hwarken någon book såld eller 
mutilerad, emädan sal. Verelius war tillfredz mz det, som hwar och en be
hagade, ehuruwäl hans intention war, som finnes af protocollet, at de odug
lige böckerne sällia och kiöpa andra goda igen, eller medh dupletter och 
tripletter byta till Bibliothechet andra igen.

D. 28.
effter afftonsången sammankallades Consistorium majus och woro tillstädes 

Rector h:r Arrhenius, h:r Gartman, h:r O. Rudbeck, h:r Norcopensis, h:r 
Spole, M:r Columbus, M. Steuch., h:r Vulff, M. Micrander, h:r Peringer, h:r 
Arrhenius Qvaestor och Secret. A. Goeding.

I. Förmälte Rector sigh blifwit föranlåten att jiå en så extraordinarie dagh 
sammankalla Consist:m emädan han fått budh ifrån stadz magistraten, at wattu- 
synen skall förrättas i morgon, hwar wijdh af Academiens medel och så några 
böra wara tillstädes, och nu kunna constitueras.

Prof. Rudbeck sade. Prof. Lundius, Prof. Norcopensis och sigh tillförende 
warit öfwerens, at gå wattsynen tillijka rriedh slottzfougden och begge borg-
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mescarne, hwar medh Consist:m nu och så wore tillfredz. Sädan discourerades 
hwadh instruction de böra hafwa, som gå wattsynen, och slötz att der wijdh 
effterfölliande puncter noga observeras och i acht tages. Nbl. 1. skall granne- 
ligen efftersees om i hwar gård finnes båtzhake och förswarligh takstega och 
behörigt wattnkärl 2. Om skorstenarne äre stakote eller osotade. 3. Om eeld- 
städen äre trygge nog, hwar och icke, rifwas de neder. 4. I hwilka gårdar 
kölnor äre, och om i dem eelden warit löös. 5. Om taken äre elake, så rifwes 
de neder. 6. Och exsecution giöres på dem, som de förre åhren blifwit på
minte om repara//on och icke det effterkommit.

II. Resolverades att et programma om skiutande widh ladorne och i staden 
skulle publice anslåås. Syntes och gott att ett sådant tryckes som kan åhrligen 
upslås på intimations taflan.

III. Frågade Rector om studiosus Salmonius som för en tijdh sädan skiöt 
här uthan före då Consist:m satt, må få igen sine pistoler som då af honom 
togos, effter han mycket der om beder. Åthskillige af Consistorialibus i synner- 
heet M. Columbus, M:r Steuchius och h:r Gartman betygade om honom, att 
han aldrigh warit framme förr, ey heller nu skutit uthan af oförstånd lossat 
pistolerne då han kommit från gästebodh, wara elliest en flitigh och skickeligh 
student. Hwarföre bewilliades honom att få sine pistoler igen, men gifwa 6 mk 
till barnhuset för sin petulance.

IV. Berättade Rector kyrkiowachtarens Johan Johans hustro, som klagat at 
hon hafft af And. Vingio VestG. någre böcker i 3 åhr i pant för 16 dr 
koppczr:nt men honom intet willia lösa dem eller betala henne det han skyldigh 
är, begiära få låta wärdera och sällia dem och giöra sigh der af betalt.

Res. Honom sätties wiss tidh före att lösa in böckerne; will han icke det, 
så får hon sällia dem.

V. Sade Rector Sundelium som blef i D:r Hofvenii rectorat anklagad för 
det han gått uhr kyrkian i fiol store bönedagen under afftonsången, och låtit 
bära saker uthföre till jachten, men sädan obligerad att skaffa personlige witt- 
nen på det, at han, som han här sagt, blifwit siuk i kyrkian, ännu intet fått 
dem hijt för åthskillige orsaker som han föregifwer. Uthan nu begiära få resa 
bort öfwer sommaren, williandes komma igen i höst. Resolutio. Kan han skaffa 
personel caution för sigh, så bewillias honom att resa bort, och saken upskiutas 
till hösten.

VI. Proponerade Rector Ericum Baze West.Goth. som warit hädan i ett åhr, 
och säyer sigh skola till vice landzhöfdingen Hården att praeceptorera för hans 
barn, begiära testimonium. "Resolutio. Kan han skaffa sigh inspectoris eiusdem 
nationis h:r Bilbergz (som nu ey war tillstädes) eller seniorum i landskapet 
attestatum om sitt förhållande, så bewillias honom testimonium, elliest intet.

VIII [VII överhoppat]. Hade och Adjunctus Dn. Andreas Rhodin begiärt tes
timonium om sitt förehållande. Resolutio. Will han först upsäya sin adjunctur^ 
så at han intet widare kommer igen och graverar Acad:n, så bewillias honom 
testimonium i gemeen, men intet någon recommendation till någon i synner- 
heet; elliest intet.

IX. Förördnades Dn. Peringer till inspector na//o nis Gestriciae effter det 
lan[d]skapet sielf begärt honom.

11-734228  SaäanJtr
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Consistorium majus d. 1 Junii
närwarande Rectore h:r Arrhenio, [D. Petro Rudbeckio], h:r Gartman, h:r

O. Rudbeckio, h:r Norcopense, h:r Spole, M:r Columbo, M:r Steuchio, h:r 
Wolff, M:r Micrandro, h:r Peringer, h:r Arrhenio Qvaestore och Secret. A. 
Goeding.

I. Begiärte Secret. protocollet måtte upläsas, som höltz i sidste Consistio. 
Rector swarade f! see rätt nu.

II. Klagades åter at sl fa Consistoriales woro tillstädes, i synnerheet af 
theologis. De som närwarande woro tyckte det illa wara, och dem andre ey 
mera wara privilegerade at wara uthur Consistio än sigh, sigh ey heller mehra 
plichtige, än de, at draga detta oket. Rector: Prof. Lundius har ursächtat sigh 
at han intet kan komma opp, emedan han twenne dagar I  slagh gitt wattnsyn 
och är sl trötter och elliest ofårdigh i sin foot; somblige af de andre lära wäl 
haf:a orsak att absentera sigh. H:r Norcopensis: Effter som af h:r Rectore och 
oss alla nästan i hwart Consistorio blifwit qverelerat öfwer dem som sl stadigt 
absentera sigh, sl begär iagh, det Rector behörigen dem tillhlller, att komma 
upp, eller effter constitutiones anställer execudon, och att wij som tillstädes 
äre, och aldjdh pläga wara, mitte bli ograverade.

III. Insinuerades af Rectore och uplästes Kongl. Mayittz bref af d. 24 Maji 
nästwekne, till general leudnanten och gouverneuren h:r Sperling, af innehlld, 
at slsom öfwersten Wulff hafwer twen#e kyrkiohärbärgen i Upland och ett i 
Wässmanland, och Iter Upsala Academia nigra kyrkiohärbärgen i Helsingeland, 
dem han gierna Istundar sigh och regementet emot dhe andre och aflägne 
at tillbyta, till sä stort qvantum, som kan swara der emot, alts! emädan det 
faller blde för regementet beqwemligare at afhämpta spanmälen i neyden och 
allmogen i Upland som densamme ellies en läng wägh föra miste, blifwer medh 
det beswäret förskont, ty hafwer H:s Kongl. May:tt gott funnit att lita samma i 
Helsingeland liggiande kyrkiohärbärgen, som Upsala Acad. innehafwer, uthbyta 
till itt lijka qvantum emot dem som regementet i Upland och Wässmanland 
hafwer, befallandes fördenskull wälbine general leut. och gouverneur nåd el., 
att nu uthi sin upresa här om afhandla och sluta medh Academien, hwilken 
allenast ingen skada och afsaknad här igenom tager, uthan och flr de sigh till 
beqvemligheet närmare liggiande kyrkiohärbergen igen, för de aflägne nytda 
och bruka. Der widh fölgde och en upsatz p! Acad:ns kyrkiohärbergen i Wäs- 
ter Norland nbl. 1. i Helsingelandz södre contract, Särstadh, Hanebo, Bolde- 
nääs, Alffta, Ofwanäker, Jerfsiöö sä och hwadh de Ihr 1677. 678. och 679. 
räntat, 2. 1 Helsingelandz norre contract Delsboo, och hwadh det p! ofwanbe.te 
Ihr gifwit, hwar emot woro upförde de kyrkioherbergen i Upland, som är 
Wässland, Tolffta och Wästerlö[f|sta i Salbergz län, som Helsinge regementet 
äre anslagne för 288 t:r och det Istundar bortbyta emot dem som af Acad. 
kyrkiohärbergen qvadrera medh anslaget. Sedan berättade Rector sigh tillijka 
medh Prof. Spole warit hoos gouverneuren och talt medh honom härom, sampt 
gifwit wijdh handen den olägenheet och afsaknad Acad:n af sldant byte tagan
des wordo, begiärandes att Hans Excellice wille laga s! at Acad:n widh sin dona
tion mätte conserverad blifwa, hwilket H:s Excellis och lofwat, men der hoos 
begiärt att Acad:n wille skriffteligen författa bref till honom här om och ställat 
sl, at han kan exhibera det H:s Kongl. May:tt. Nu discourerades om det skulle
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wara trygt nogh, att lijta på hans recommendation hoos Kongl. May:tt,_för 
Acad:n och sålunda låta bero der medh, att Acad:n skrifwer honom till att han 
det sädan Mayestrt wijser. Större delen i synnerheet M:r Steuchius mente det 
intet wara säkert nogh, hållandes före, att till det ringaste suppliqve till Kongl. 
M:t sielf afgå måtte; andra mente att Lindsköld allenast tillskrifwes medh 
begiäran han wille bewijsa Acad:n här utinnan ett gott och rättwijst assistence. 
Prof. Rudbeck och h:r Norcopensis påminte, att effter så offta blifwit i Con- 
sistro resolverat att några deputati skulle affårdas till Kongl. May:tt, nu de 
samme sigh skyndade, och tillijka inkommo medh underdånig suppliqve här 
om, effter Acad:ns angelägenhet det högeligen fordrar. Detta bijföll och de 
andre samptl., allenast sade Rector sigh intet kunna öfwerresa till M:tt emädan 
han hwarken hästar eller wagn hafwer, warandes och elliest siukligh. Hela 
Consistorium begiärte Rector wille taga sigh det beswäret, jempte andre, uppå, 
emedan det så blifwit förr resolverat, och det ärendet fordrar att Rector sielf 
reser åstadh. Rector swarade sigh intet kunna det giöra. H:r Norcopensis: 
Wij äre olyckelige att Eder Magnif. undrager sigh sådant, det är så länge wordet 
här medh upskutit. Om Acad:n tager någon skada der af, så will iagh för alt 
answar derföre wara exempt. Rector sade sigh och behöfwa tijdh att concipera 
något till mutationem rectoratus. Det woro bättre att Eder Magnifi. då heller 
sökte att bli dispenserad där ifrån. Rect: Jagh blir så handterader, att iag har 
stoor orsak at undraga migh.

M:r Micrander: Gudh wet om det är någon locus vindictae i sådant mål. 
Man måtte intet praeferre privata publicis. Omsider lofwade Rector att om han 
kunde, så skulle han resa med, tyktes wara bäst och lägligast at dhe som depu
terade äre resa tridie dagen; och slötz at bref afgår till h:r gouverneuren Sper
ling, där i Acad:n honom 1. betackar för sin günstige giorde tillsäyelse att willia 
hennes sak hoos H:s Kongl., May:tt recommendera, att hon wijdh sine kyrkio- 
härbergen och donation warder conserverad. 2. Förmäles att Acad:n önskar 
blifwa der wijdh erhållen för effterföliande skiäl:

1. Emedan sal. Kong. Gustaf Adolph dem donerat under samme wilkor, 
som de andre godzen nbl. till ewärdeligh egendomb.

2. I synnerheet på den orten, effter de gifwa redbareste penningemedel, 
som skola till stipendiaternes underhåld.

3. Äre alle Acad:ns kyrkioherbergen af den beskaffenheet, at dhe gå richtigt 
uth.

4. Har Kong. May:tt allernådigst confirmerat dona/xon och
3. medh särdeles expressioner eximerat hennes ägendomb byte.
6. Der emot äre Wässmanlandz och Uplandz kyrkiohärbergen sådane, att de 

offta intet gå uth, ja och offta intet ordinarie afkortningar, orsaken der till 
är, at der äro så månge säterier och öde godz, så och andre hemman, som äre 
och af den beskaffenheet, att man icke uthan medh största beswär kan fl uth 
tijenden.

7. Stundom äre och sådane wintrar, at man intet får säden ifrån Wässman- 
landh.

8. Har Acad:n en särdeles fougde öfwer sine kyrkiohärbergen i Helsinge- 
land, och skulle hon nu byta sigh till andra, så nödgas hon at åter hafwa något 
nytt beswär derföre.
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9. Kan man en dr högre föryttra Hälsingespannemålen för dess stridheet 
skull, än Wässmanlandz och Uplandz.

10. Kan man intet föra Wässmanlandz och Uplandz spanmålen upåth Kop
parberget, för dess längre wägh skuld, och altså måtte säljas mycket ringare 
än Hälsingespanmålen.

11. Kan öfwer stens regemente elliest bli acconwz oderat der på orten, 
emädan andre kyrkiohärbärgen torde finnas, som private personer äre tillslagne, 
som uthan nachdel dem förbyta kunna. Slötz och att bref skrifwes till h:r 
Lindsköld att han har sigh Acad:n i detta målet till det bästa recommenderat, 
kunnandes der uthi copie af brefwet till h:r gouverneuren medföllia.

IV. Notificerade Rector bref ankommit ifrån kyrkioherden i Söderkiöping 
Christierno Christophori till h:r Qvgestorem, där i han swarat uppå Consistorii 
till honom afgångne skrifwelse om des sons [Nicolai Christierni] skuld till 
D. Hofvenium för huushyra, så och kokerskan Ingeborg Erichsdotter, undran- 
des mycket på at h:r Doctoren in re tam parva skulle uthwärka Consistorii 
bref, öfwer hwilketz ankomst de blödige i des huus högeligen äre förskräkte 
wordne; öfwersånder och innelycht uthi samme bref en dubbal, ducat å 24 dr 
der af 20 betales till h:r Doctoren, och de andre 4 lefwereres till kokerskan, 
om hwilketz fordran han ingen kundskap hafwer, till thes han närmare under
rättelse der om får från sin son Nicolao, då hon straxt skall bli tillfyllest be- 
talter.

V. Upkom D. Pet. Rudbeck och frågade om stud. Kempe erlagt till Con- 
sist:m de böter, som han blef fälter till 1678, emädan han nu nyligen warit 
hoos h:r Doctoren och lefrerat hans deel, säyandes att Consistorii anpart wore 
tillförende betalter. Res. Det kan bäst efftersees af Consist. casse räkning för 
det året, om han dem betalt eller ey, hwar om Secret:n tilsades at der af 
gifwa underrättelse.

VI. Företogz saken emellan Prof. extraord. Mag. Nezelium och Mag. Auri- 
villium, at afgiöras; och lästes altså upp alla acta angående Mag. Nezelii person 
ifrån 1672 tillbaka, nbl: Om Prof. extraord. Mag. Ol. Nezelio finnes i actis 
mendonerat, huru han åhr 1672. d. 28 Februarii blifwit på giord ansökning af 
Consist. recommenderad hoos 111. Cancell. till någon denst, i synnerheet at 
komma i Kongl. May:ttz bibliothek i Stockholm.

2. 1673. d. 11 Junii af 111. Cancellario recommenderad till adjunct. Philo
soph. då discourerat blef, at man skulle tala medh Archiebiskopen, det han 
wille honom hielpa till något gymnasium eller pastorat, hwilket

3. d. 21 eiusdem finnes i acds omtalt.
4. d. 13. Aug. samme åhr recommenderad af 111. Cancell. till samme adjunc- 

tur.
5. A:o 1673 d. 2 Octobm recommenderad, af Consist:o till vice Bibliothe

karie densten effter Carl Persson [Carolus Petri Wallin].
6. d. 17 Novemb. eiusdem anni der dii förmedelst Ili. Cancellarii bref con- 

sdtuerad, som och försäkrad om adjunct. theol. effter Prof. Grubb.
7. d. 22 Decemb. dito åhr consdtuerad af 111. Cancell. till vice Bibliothek. 

at draga jempte h:r Loccenium försorg om Bibliotheket, effter Wallerius blef 
amanuensis i Carl Persons [Wallins] Ställe.



1682: i  juni I ^5

8. A:o 1676. d. 14. Junii har M. Nezelius fått Kongl. Mayittz bref på vice 
bibliothecariatet och adjunct. th[e]ol.

9. A:o 1679. d. 2 April finnes Hans Höggrefl. Excellis bref ankommit af d. 
24. Jan. samme åhr om adjuncturernes redressement till deras förre skick 
effter staten, hwar widh H. Höggrefl. Ex. project medfölgde. Här uppå blef 
effter föregången discours om M. Nezelii theol. adjunctur slutit, att Mag. 
Nezelius får twenne adjuncturas philos., och 100 dr sölfimt på extra staten, 
och att adjunctus pastoris M. Israel Colmod[in] får den adjuncturen theol. 
som Mag. Nezelius förr innehafft etc.

10. A:o 1679. d. 7 Maji ankom 111. Cancell. bref af d. 8 April för Mag. 
Nezelio, at effter som han genom adjuncturernes redressement mister adjunct. 
theol. så måtte Consistorium uthsee några medel i stället åth honom, till des 
han kan komma till någon ordinarie profession, på det adjuncturernes reduc
tiori icke må uthställas på tijden.

11. d. 1. Octobm 1679. finnes åther talat om adjuncturerne då Rector tunc 
temporis Prof. Rudbeck berättadt 111. Cancell. muntel. sigh förklarat, att han 
icke annorledes ment, än att adjuncturerne skulle då först således reduceras, 
när de personer, som dem förtijden innehade, på hwarjehanda sätt afginge. 
Men effter då swarades, att 111. Cancell. mening äntelig. warit som nogsampt 
synes af alla brefwen, att adjuncturerne straxt skulle reduceras, (doch hade 111. 
Cancell. sädan annorledes sigh förklarat, det wore en annor ting), hwarföre 
skattade Consistim nödigt att repraesentera Hans Höggrefl. Excell. hela saken, 
och afwachta des nådige sluth här öfwer.

12. finnes slutit på 111. Cancell. bref för Colmodin att blifwa maintenerad 
widh sin anförordnade adjunct. theol. löhn, att 111. Cancell. skulle dllskrifwas 
ther om, som förr blifwit slutit, hwilket

13. d. 21. Jan. finnes reitererat.
14. Hafwer tå warande Rector h:r Verelius, då han tillijka medh Prof. Rud

beck på Vennegarn warit hade, berättadt som i protocollet fins, det 111. Can
cell. sålunda swarat om adjunctura theol. som både Nezelius hafwer Kongl. 
och Colmodin 111. Cancell. bref på, nbl. Jagh tror i äre så discret, at i giöra 
åthskildnadt emellan Kongens och mitt bref; förslåendes doch 111. Cancell. sigh 
willia tala medh Archiebiskopen att han wille accomwodera Nezelium i stifftet 
medh något pastorat, emädan han lärer icke stort prosperera widh Acadin, i 
medier tijdh behåller han sin adjunctur.

13. Warder förmedelst Kongl. Mayittz nådigste fullmacht, Nääs pastorat 
honom till praebende tillagt.

16. d. 11. Febr. 681. ankom 111. Cancell. bref om den effter Prof. M. Steuch 
lös blifwande adjunctur som tilläggies Secretin Goeding, då och 111. Cancell. 
reitererar sin förre mening nbl. det man på alt sätt borde trachta effter, huru 
adjuncturerne måtte bringas i det wilkor, och dll deras nytdande, som de af 
början warit insdtuerade, och anslagne till, hwilket 111. Cancell. Consistorii 
gode försorg, på det flidgste will hafwa recommenderat.

17. A:o 1681 d. 30 Aug. blifwer Mag. Nezel. benådat medh Kongl* Mayittz 
bref på Hageby och Ramstadh pastorat effter Prof. Holm, at hafwa det till 
praebende jämpte sitt professorat.
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18. d. 22 Febr. 1682. ankom 111. Cancell. bref att emädan, 1. constitutiones 
lyda, at Acad:ae stat aldeles skall wara beskaffat uthan något förryckiande, 2. 
sal. Archiebiskopen Basius och så åthskillige reser påminnelse der om giort 
hoos 111. Cancell. i synnerhet att adjunct. in facult. theol. måtte sådane personer 
tillordnas, som af ålder want warit, 3. Extraord. Prof. Nezelius numehra är 
pastor i Ramstadh, fördenskull ju förr ju heller medh honom aftal skeer, at 
han blifwer wid sitt pastoris ämbete, och lembnar Mag. Aurivillio, som en lång 
tijdh tient uthan lön, lönen för adjunctura theologica, etc.

19. d. i. Martii nästwekne är upläst 111. Cancell. bref af d. 25. Febr. af 
innehåld att extraord. Prof. Nezelius då först gifwit tillkänna, att han erhållit 
Kongl. May:ttz bref at fa behålla sin löhn widh Acad:n jämpte gällen honom 
confererade blifwit. Hwarföre ehuruwäl 111. Cancell. nogsampt kan tänkia detta 
wara per male narrata uthwärkat, och Kongl. M:tt owitterligit, at M:r Nezelius 
Acad:n i ingen måtto gangnar, uthan perturberar dess stat och den onyttigt 
graverar, måste det fuller dock blifwa der widh, till thess Kongl. M:tt det sielf 
ändrar, hwilket snart nogh torde skie, när Kongl. May:tt alt rätt blif:r under
dånigst föredragit.

20. Kongl. Mayzttz bref till Consist:m af d. 18 Martii daterat och d. 28 
eiusdem i Consist:o upläst, där uthi Prof. extraord. Nezelius och Mag. Auri- 
villius warda remitterade till Consist:m.

21. 111. Cancell. bref ther på af d. 28 Martii der i 111. Cancell. förklarar 
sigh att Mag. Aurivillius bör hafwa adjuncturen.

Sädan detta alt upläst war af actis, förklarade sigh D:r Per Rudbeck nu 
muntel. som facult. theol. tilförende skriffteligen sigh uthlåtit, säyandes facul- 
teten hafwa inrymbt M. Nezelio ämbetet uppå 111. Cancell. för honom an- 
kombne bref på adjunct. theol. A:o 1675.

Vota.
H:r Peringer: Det äre så store skiäl för M:r Nezelio, effter han giort sin 

tienst i facultate theologica att han intet bör mista lönen.
H:r Billberg. Effter som wij hafwa befallning på att adjuncturae böra redres- 

seras till sitt skick, den som då giör tienst och faculteten kiänner godh, han må 
hafwa hwadh character han will, så geer iagh honom mitt votum och erkienner 
honom godh.

M:r Micrander. Jagh håller så före att effter v. fac. theol. hwilken åligger, 
at effterfråga och döma om sine Adjunctorum sysslor, som och ämbetes wärk, 
jämwäl och at draga försorg at de nu på ett rätt och lagligit sätt blifwa för- 
sörgde, de hafwa behagat betyga det medh sitt bewittna»de i flere puncter, 
sädan denne twisten angåen[de] P. extr. Nezelium och M:r Aurivillium upkom, 
att Nezeliftt är lagl. kommen till possession af adjunctura theol. Har och sedan 
förrättat de stycker, som hans ämbetes plicht honom pålagt, altså förmodar 
iagh at där det blir berättadt för H:s Höggrefl. Excelks och på högre ort, at 
Nezelius blifwer der widh conserverad.

H:r Vulff. Min mening är den samme, allenast tycker det som förr är dis- 
courerat, at der som Prof. Nezelius skulle påstå at willia weta hwem som beswä- 
rat honom i någon måtto, at det borde honom wij sas.

M:r Steuch. Såsom iagh på den ena sijdan gierna seer M. Aurivilli förförd-
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ran widh Acad:n och unner honom gärna någon förmo» för sin capacitet och 
flijt skuld, som utan någons grava//on och trång kunde tillfalla, altså kan iagh 
och på andre sijdan intet annat af de documenter, som inkombne äre och in 
actis finnes, see, än at M:r Nezelius så graveras, att honom åligger till at sin 
sak uthföra så wäl till Consistiii nöye som till Hans Höggrefl. Excellis Drått- 
sens. Och som iagh för min person, ännu intet hört facultetens betänkiande och 
hans profecter, utan i gemen lijkwist contesteras, att han är funnen där uthi 
så capabel, at ingen medh skäl, kan de beskyllningar honom tilläggia, som synes 
honom blifwit påfördt, så i anseande till slijkt berättande kan iagh intet annat 
finna för min person skäligt, än att M:r Nezelius behåller sin adjuncturam 
theol. och at han publice disputerar, som constitutiones förmå, lembnandes alt
sammans uthi Hans Höggrefl. Excellis rättwijsa och nådige decision.

M:r Columbus. Icke heller kan iagh annat finna än at P. Nezelius först är 
justo titulo kommen till adj. theol. hwilket iagh kan see af Hans Höggrefl. 
Excellis Rijkzdrottz:s bref dat. d. 10 Novembnj 67 5. hwar uthi H:s Höggrefl. 
Excellis confererar Nezelio adjuncturam theol. effter Prof. Grubb; hafwer och 
förnumwidt det samma confirmeras uthi Hans May:ttz bref, så mycket iagh 
kan minnas; sädan att samma h:r Prof. Nezelius har förrättat de stycker som 
der till höra och wunnit facult. theol. adprobation, har iagh åthskillige reser 
hört här i Consistorio, derföre förmodar iagh at Hans Höggrefl. Excellis när 
lägligh tijdh infaller, detta med mehra inhämptar, för Prof. Nezelio gifwa sin 
nådgunstige resolution. I det öfriga blifwer iagh widh de flere gode herrarnas 
vota.

H:r Spole: Hafwer Profess. Nezelius presterat prestanda i facult. theol. 
effter constitutiones, som af bite ven. facult. bewittnas ifrån then tijdh han fått 
lön för samma facultatis adjunctura, seer iagh intet hurulunda den honom nu 
kan fråntagas; och han bör sigh förswara, at annorledes honom påföres. Men 
såsom His H.grefl. Excellis wår Canceler, för sin person confererar samma 
adjuncturam på Mir Aurivillium, är thet wäl, at detta blifwer H:s Höggrefl. 
Excellis representerat, att han tå wijdare sin mening ther uthinnan .gifwa kan.

H:r Norcopensis: 1. Jagh påminner migh en och annan gång wara här i Con
sistorio, den qvaestion i gemeen omtalt, hurulunda Acadm måtte kunna komma 
i anseende till tienster och löningar i sitt gambla skick igen, och så offta beide 
qp&stion är i gemen hafd för händer, hafwa alle enhälleligen fallit der på, 
at man det wärket medh största flijt drifwa skulle. Men der så hänt är, att 
samma qt^stion till någon wiss person är worden accommoderat, äre då sporde 
skilljachtige meningar. Jagh för min person blir stadigt widh samme tycke, 
anten qvaestion i gemeen företages eller till någon wiss person restringeras.
2. Såsom Acadm genom dhe personer som uthom staten dllkombne äre, hafwer 
åthskillige olägenheter der af hafft, tyckes migh henne medh samma skiäl 
kunna åstunda en reforma//on der uthi, äfwen som widh alle andra collegier 
och societeter förnimmes denne tijden merendels skiedt wara. 3. Fördenskull 
och dhe personer, som samma reformation drabba på, så mycket mindre kunna 
hafwa sigh till at förundra, som att de wetta medh sigh sielfwa, at de utan någon 
åliggiande nödh för Academien eller dess egentlige kallelse inkom«e äre. 4. H:r 
Mir Nezelii och M. Aurivillii capacitet dömer iagh intet om, uthan tycker alle
nast detta at den som adjunctur under titel af adjunctur icke försmått hafwer,
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kan mz skäl begiära sigh lön till goda och den samma nyttia. Den modus pro
cedendi som af M. Aurivillio widh sökandet nu förelupen är, winner nogsampt 
effter mitt ringa omdöme sin goda enskyllan af en lagligh och af högre hand 
oss anbefallad reformation. 5. Lijkwist iagh, som alle de andre underkastar öd- 
miukeligest detta mitt betänkande H:s Höggrefl. Excelks nådige behagh, men 
önskar lijkwist, att ett så hälsosampt och högnödigt wärk för Acadrn det och 
allaredo nu uthi exercitie staten, medh frucht och alles wår största hugnad 
practicerad är, måtte jämwäl här effter åth förmedelst Hans Höggrefl. Excell:ces 
günstige och nådige bijstånd och protection blifwa continuerat, in till dess, 
at all ting må der igenom falla till sitt förre skick och lagh.

H:r Gartman: Ehuruwäl iagh 1. gärna såge, det så skee kunnat, att Mag. 
Aurivillius, som är af ett skiönt ingenio och wackra studier, blifwer här widh 
Acad:n conserve rad, doch finner iagh icke skäligt, at honom confereras den 
adjunctura theol. som Prof. Nezelius innehafwer, hälst effter han der till är 
kommen bono titulo, har och derföre giort godh tienst och af ven. facult. 
theol. för godh erkiänd, den samma richtigt at förwalta medh ungdomens nytta, 
uthan han der widh blir conserverad, doch detta lembnandes Hans Höggrefl. 
Excelks R.drottzens och Acadrae Cancell. omdöme.

Rector h:r Arrhenius: Såsom Mag. och Prof. Nezelius A:o 1675. förmedelst 
Hans Höggrefl. Excell:ces nådige bref till adjunct. theol. förwaltande nådigst 
auctorizerad är och ven. facult. theol. der på inrymt honom ämbetet, som dess 
Decanus nu på stunden praesens betygade, hafwer och alle fölliande åhren för 
stud. ungdomen wackert arbetat, så in theol. som philosophicis nbl. 76 läst 
locos communes Haffenrefferi, 77. Instit. catechet. Dieterici, 78. och 79. selec
tas qvaestiones theolog. ad ductum dicti Haffenrefferi, 81 och 82 histor. ecc- 
lesiast. och dess uthan subcisivis horis elaborerat widh pass 21 wacker materier 
både in theol. och philosoph. är och af ett sdlla, fromt och rättsinigt lefwerne 
der till medh en capabel man, som både ven. fac. theol. medh sitt skrifftelig 
attestato betygar, och upsattzen på hans privat, exercitier för ungdomen, sampt 
elaborerade materier uthwijsar, hwilken af facult. theol. godh och san känd 
och nu här medh lågges ad acta publica; dess uthan och hwadh honom till 
gravation anbracht är, hålles före af allom icke kunna bewijsas, fördenskull 
håller iagh mycket betänkeligit wara, att låta honom trängias ifrån sitt lagfangne 
ämbete och löhn. Och lefwer i den ödmiuke tillförsicht att när saksens rätta 
sammanhang uthaf Hans Höggrefl. Excelks inhämptad warder, han och där wis- 
serligen lärer niuta ett christeliget, nådigt och rättwist uthslagh. Mag. Auri
villio unnar iagh elliest alt gott, önskandes han kunne blifwa på något sätt 
acconvwoderad uthan annars gravation.

Resolutio: Bref afgår till Drottzens Excell:ce där i hela saksens sammanhang 
jämlijk actis pertexens föllier och Prof. vota medh uthur protocollet.

Mag:r Micrander begiärte fa läggia det till sitt votum, att han skattar Mag:r 
Aurivillium wärdig at bli accommoderad, och önskar att han kommo i Mag:r 
Nezelii ställe, där han kommer att avancera till bättre tienst. Så och at ad- 
juncturerne redresseras, där det kan skiee uthan någons grava//on.

VII. Frågade Decanus facult. philos. om de som helt fattige äre och depo
neras, måge slippa gifwa till flscum något, sade sigh finna så wordet tillförende 
practicerat; i synnerheet frågades nu om och Tolstadius Ups. som är helt fattigh
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må slippa fram uthan at gifwa till fiscum något. Närwarande Consistoriales 
discourerade här om, och funno fuller så tillförende wara sked t, att åtskillige 
kommit fram uthan penningar men tykte der hoos wara medh skadelige exem
pel sammanfogat, wijdare så tillåta, emädan det både sträfwar emoth constitu
tiones, och de som så fattige äre at dhe intet kunna gifwa något till fiscum, 
(plägandes de samme doch gärna see sigh om medel som pröf:es nödige till 
deposition) lära ey häller kunna underhålla sigh widh Acad:n och fortsättia 
sine studier; hafwa och sådane som intet gifwit till fiscum, intet der af heller 
igen at wänta.

VIII. Sade Rector sigh skolat tala om Verelii manuscripter och papper, men 
tijden wara nu mycket kort; wille dock insinuera ett Kongl. Cancelie Collegii 
bref, som woro ankommit lögerdagzaffton, och han om söndagen effter affton- 
sången, då Consistorium om wattusynen sammankallat war, ärnade låta upläsa, 
om fjere hade warit tillstädes. Berättade att effter erfwingarne i sitt bref till 
Rectorem och Consist:m så hårt stodo på, at fa original sal. Verelii reverser, 
hwilka Rector fuller offta genom skrifwelse till h:r Hadorphium begärt, men 
aldrigh annat fått, än 1. korta extracter, dem Rector här upwijst, då han å 
nyo remonstrerade dem icke giöra tillfyllest, fått 2. copier allenast, hwilket 
h:r Hadorphius i sitt bref skref wara vidimerade, men woro doch ovidimerade, 
som och straxt i Consistorio wijstes. Fördenskull när iagh sågh (sade Rector) 
migh inga original kunna bekomma, dem Verelii arfwingar högst påstodo, skref 
iagh å nyo h:r Hadorphio till, begärandes effter sielfwa docume/zterne woro 
tillflnnandes i Kongl. Cancelie Collegio eller Archivo, han wille tå så begå, 
at Kongl. Canceliet sielf täktes för sigh saken komma låta, eller till Kongl. 
Cammaren skiuta, emädan för mangel skull på sådane documenter, Rector hoos 
sal. Verelii erfwingar, såge sigh i saken föga kunna uthrätta, hälst effter mycket 
ringa woro lefwererat emot det, som fodrades, och nu många wekor förlupit, 
på hwilka ingen lefrering skiedt.

Brefwet uplästes dat. Stockholm d. 19. Maji sålunda lydandes:
Hög- och Ehrewyrdige, Ehrebome och Höglärde Herr Pro 
Cancellarie, Rector och sampd. Professores.

Hoos oss hafwer Secret:n Hadorphius skriffteligen insinuerat dhe resolu
tioner, som Kongl. May:tt har affattat för Collegio Antiqvitatum om de wärk 
af dess ledamoter utharbetade warda, att dhe och alla till be:te Collegium ut- 
länte manuscripter skole uthi Collegio förwaras, och sedan till Archivum trans
porteras, sampt ingen hafwa macht sådana hoos sigh behålla, som medh mera 
inneslutne resolutioner utwijsa, berättandes der jempte samme Secreterare, at 
inga färdige wärk, som de framledne assessores hafwa qwarlemnat, äre af 
arfwingarne inlefwererade, uthan än af dem innehållas. Men i synnerheet berät
tar han, huru åthskillige manuscripta, böcker, papper och medel äre framledne 
sal. Verelio handkomne i håns tijdh, hwilke han sielf aldrigh återlefwererat, 
uthan be:te Hadorphius straxt widh Verelii dödh hoos Herr Drottzen der om 
påmint, och åther han befalt Eder gode herrar dhe saker infordra till Kongl. 
Archivum, men Verelii arfwingar der till aldeles owillige, nekandes dem wara 
sal. Verelio ankomne, och altså der medh torde willja hafwa Cronans manu
scripter, böcker papper och medel sin koos, som alt wedgifne copier uthwijsa. 
Såsom nu alt sådant sträfwar både emot ofwantalte Kongl. May:ttz resolutioner
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och sielfwe aeqviteten, at den som sitter i ett embete, och utlänar Cronones 
böcker, sampt upbär desse medel, will sökia få dem sedan behålla för sin pro
prie egendomb, och intet restituera eller derföre göra räckenskap, hwilket 
ingom hwarken af högre eller lägre ståndzpersoner tillätes, uthan alla måste eff- 
ter Kongl. May:tz resolutioner, så wäl af dhe lefwande, som dödas erfwingar 
redo göra. Ty är uppå Kongl. May:ttz wår allernådigste Konungz wägnar, wår 
begäran till Eder gode herrar, att dhe straxt påläggia arfwingerne samme manu- 
scripter och böcker restituera, sampt räkenskap för undfånget papper och 
medel göra, arresterandes i medier tijdh all egendomen till Cronones under
pant, så länge dhe klare göra, ingalunda och widh högsta answar tillåtandes 
dem något som dhe böre swara före, distrahera. Och der i gode herrar skulle 
der widh lijda någon tort af arfwingarne eller några andra, som deras partij 
willia hålla emot ett så angeläget Cronones interesse, då hafwa dhe först landz- 
höfdingen hoos sigh på orten, hwilken de kunna om handräkning anlijta, och 
det öfrige straxt oss tillskicka protocoller och skrifter, som i detta måhl äre 
passerade, hwarigenom wij kunne informerade warda, hwadh i saken är för- 
lupet, och weta det H:s Kongl. May:tt berätta, effter Kongl. May:tt sådane alt 
dess CantzlieCollegii diction underkastat hafwer, förmodandes att I gode herrar 
ingen orsak till sådant på Eder ladandes warde. [Fortsättningen på denna skri
velse ej införd på härför reserverad plats i protokollsboken.]

IX. Upläste Rector h:r Lilliewalks och Rymonü skrifft af innehåld, 1. att 
såsom Rector effter undfången befalning, uthaf dem fordrat någre manuscrip- 
ter och 180 rijs papper, och de der emot genom ett skriffteligit swar sigh 
icke undragit de ärenderne på alt giörligit och skäligit wijs till at uthreda, 
men äre sädan, nembl. nu effter en hel månadz förlopp icke widare af Rectore 
fodrade wordne, och dess uthan tijden för dem så omlupen, at dhe hwar för 
sigh måste skynda sigh hem till sine ämbetzsysslor, ty hafwa de ey welat denne 
sin resa Rectori helt okunnigh wara, utan tienstel. notificera, at fodmgen för 
papperet är i medlertijd af det Kongl. Cammar Collegio uptagen, och de alla
redo begynt medh sine swar där at inkomma. Alle öfrige ärender som wara 
kunna, hafwa de betrodt uthi gemen h:r h:r Professoribus, som arfskifftet warit, 
på deras wägnar at beswara, såsom de och i alla måtto de sakerne äfwen så wäl 
som dem sielfwe, sigh bekante giort. 2. Begära de at emedan mycket skall wara 
förlupit emellan sal. h:r Prof. Schefferi hus och deras sal. frende h:r Prof. 
Verelium, sampt och effter Verelii dödh en och annan gång den saken i Con
sistorio företagen som angår förbudet uppå hans senaste lille arbete in epist. 
defens., Rector fördenskull täktes låta dem få alle de aeterne copialiter uthur 
protocollet och fulkombligen uth bekomma. M:r Columbus begärte at om 
aeterne dem bewillias, han och måtte få dem. Res. Consistorium skall wara ple
nius när där om skall något slutas.

X. Insinuerades och uplästes Johannis Bergii faders kyrkioherdens i Nyby 
[o: Nyed], h:r Benedicti Bergii bref af d. 24. Maji, där i han ursächtar sin 
son ey kunnat till det af Consist. honom föreskrefne datum personligen compa- 
rera, effter be:te termin'så seent är worden honom bekant, och hans son för 
tijden är bortrest utom den provincien; icke dess mindre fulmechtigandes till 
fulgiörande af Consistorii befalning i detta målet Gustaf Carlholm, hwilkom 
hans sons studier wijdh Acad.n warit anförtrodde, at för honom swara, det han
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begärar af Ven. Consist. tillåtas måtte, men der det emot hans önskelige för
modan ey skulle kunna låta sigh giöra, lofwar sigh skola det första som skee 
kan, skynda sin son hijt upp, etc.

Res. Saken skall hemma af Rectore, summarie examineras, om hon är så grof 
at hans närwarelse äntel. fodras.

XI. Uplästes h:r Lillievalks skrifft, där i han begär, att såsom h:r Renhielm 
är, effter egen klar obligation dat. Ups. d. 24. Martii 1681 skyldigh sterbhuset 
178 dr 16. k:mt som bijfogade verifkerade copier (de och uplästes) uthwijsa, 
Consist:m fördenskull behagade hoos h:r Prof. Vulff uppå h:r Renhielms där 
innestående medel arrestera till thess han sin obligation contenterar.

Res. Skrifften communiceras medh Renhielm, och förhöres om han obliga- 
//onen tillstår, eller har der emot något qvittebref at upwijsa.

XII. När Rector och Consistoriales woro upstegne, inkom stud. Halenius, 
och inlefwererade på Prof. sal. Grubbens änkias [Kristina] wägnar duplicam 
uppå Dubbs förre inlagde repliqve, men effter Consistorium då reda war sking
rat, och elliest mycket seent upskötz den saken till effter helgen.

XIII. Sade Rector h:r Renhielm warit hoos sigh och begärt at några af 
Consistorii medel förordnas måtte, de där emellan honom och de andre af 
sterbhuset kunde giöra en godh composition, så wille han till all möyeligheet 
sigh beqwema låta, och saken der medh bli sluten och ingenthera hafsva den 
andra mehra att tilltala.

Res. Prof. Wulff och Prof. Bilberg constituerades att förrätta denne composi
tion.

D. 3 Junij
upkommo i Consistorium majus extraord. Rector h:r Arrhenius, h:r O. Rud- 

beck, h:r Norcopensis, h:r Spole, M:r Columbus, M:r Micrander och Secret. 
A. Goeding.

I. Mentionerades om Gestrinii gård som rådmannen under staden Erich 
Hansson [Ångerman] gifwit penningar uppå till sahl. Gestrinii erfwingar och 
slötz at den af Prof. Rudbeck och Prof. Spole besees om han mehra wärd är, 
än som Erich Hansson budit på honom.

II. Bewilliades rwenne stycken som hulpit Secret. amanuens, afskrifwa en 
hoop documenter 6 dr 16 öre kopp?r:nt af cassa Consistorii.

III. Res. att den som renskrifwit constitutiones a 30 ark får derföre af aerarii 
cassa 7. 16 öre kopp?r:nt.

IV. Uplästes Secret. project. bref till h. gouverneuren Sperling, så och h:r 
cantzlierådet Lindsköld och slötz att de medh påsten afgå skole.

V. Proponerades rectorem scholae begära till den död blefne apologistens här 
i scholan Andr. Möllers begrafning någon hielp, emädan han har ingen ting 
effter sigh, hwar medh han kan komma till grafwa. Resp. Honom bewillias 
10 dr sölf:nt.

VI. Ins. och uplästess h:r Samuel Furuboms bref af d. 29 Maji der i han 
notificerar at emädan lagmannen öfwer Upland högwälb:ne h. Georg Gyllen- 
stierna hafwer constituerat honom nu i sommar förrätta en lagmans syn emella# 
Tijerp och Tegelsmora sochnar, så at der om en wiss och säker skildnat blifwa 
skall, som dömbd är af lagmans rätten i Upl. d. 4 Octobm 1682, altså har
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han berammat till synen den 26 Junii nästkommande; begiärandes at någon full- 
mechtigh å Acad:ns wägnar på föreskrefne dato sigh tideligen inställer widh 
Sundan Nääs röör som hemmanetz Skrede i Tegelsmore sochn, rätt i acht 
tager, medh mehra som brefwet innehåller. "Resolutio. H:r Qvaestor låter sigh 
detta wara till godh beställning recommenderat och bijwistar synen, så och far 
part af stämbninge».

VII. Resolverades uppå Rectoris påminnelse om fougdens Vinterens räk
ningar, att där uthi bestås honom alla uthgiffter som han uthom sitt ämbete 
har erlagt för omak och beswär i Acad:ns ärender. Men hwadh han på sigh 
kostat widh uthskrifningar, bestås honom ey wijdare än de andre fougdarne för 
detta i expenser wordet bestått.

Consistorium majus d. 10 Junii,
närwarande Rectore h. Arrhenio, M. P. Holm, h:r Gartman, h:r Lundio, h:r

O. Rudbeckio, h:r Norcopense, h:r Spole, M:r Columbo, M:r Micrandro, h:r 
Peringero, Qvaestore h. Arrhenio och Secret. A. Goeding.

I. Förmälte h:r Norcopensis sin ursächt, at han för infallande hinder medh 
disputerande intet får wara denne gången tillstädess i Consistorio, begärandes, 
att om något i medier tijdh som hans person angingo, passerade i Consistorio, 
honom måtte då fritt stå att se protocollet, att han sigh der på wederbörl. 
förklara kunde. Rector mente sådant intét denne gången lära förekomma, doch 
woro det så at der om rätt blefwo, måtte honom af sådant part gifwas.

II. Frågade Rector huru han skall betee sigh med Fagrell, som sudt så länge 
inne. Swarades att han måtte komma före tillijka medh wachtmästaren at af- 
höras. Fagrell inkom, wachtmästaren och så, hwilken berättade som föllier.

Söndagz natten otta dagar sädan hans relega//on war upslagen klåckan emel
lan 10 och 11 kommo wij gåendes på torget, och Fagrell medh någre studen
ter och en corporal, skälde oss för korfwar. Jagh frågade honom så hwarföre 
han så skälde migh? Han badh migh intet liggia der om eller klaga honom, 
williandes hafwa migh medh sigh at dricka hoos Holmens, men effter de 
intet fingo oss medh sigh högg corporalen migh i hufwudet och kallade oss 
korfwar och hunsswotter. Fagrell sade sigh intet kallat honom korf, uthan sigh 
talt medh de andre och nämbt dem korfwar. De affträde och Consistorium stan
nade i fölliande sluth.

Sententia. Aldenstund Fagrell åter en excess begått, sädan hans dagh effter 
relegatione n war ute, der uthi han medh undsäyelse af hårdare straff förmantes 
att achta sigh, sielf nu tillståendes sigh skält wachten för korfwar och warit i 
föllie medh den som wachtmästaren huggit, ty pröfwar Consistorium skiäligt 
och medh constitutionibus acad:cis enligt, att den förre hans relega//on wändes 
in perpetuum. Sädan berättade Rector att stadz magistraten igenom sin secre- 
terare beskickat honom och begärt at Fagrell in tet skall slippa bort för än Hol
men, som gått i caution för honom, blifwef om sin betalning försäkrader.

Res. Man kan notificera stadz magistraten om hans relega//on, och at Acadtn 
intet tager sigh af honom mehr; kunnandes altså Holmen sökia honom det bästa 
han gitter för än relegations tijden expirerar.

III. Insinuerade Rector twenne lagmans dommar i den saken emellan Acad:n 
och kyrkioherden [Erland Aurenius] i Skefftuna, den ena extraderad effter



1682: io  juni 1 7 3

h:r Axehielms concept salva fide protocolli, den andre ex protocollo, begge af 
samma dato. Klagade at den förre domen intet är så extraderad som han blif- 
wit afsagd i parternas närwara och rådman Anders Dragman som hållit proto- 
collet, tillståt h:r Axehielm sielf ändrat domen aldeles M:r Erland till behagh 
och förmån.

H:r Lundius sade at det war wist nogh at dorne» war så pronuncierad, 
at det skulle bli uthäradz syn i stället för en ordinarie häradzsyn, ty 1. alla 
som warit tillstädes wittna det, hafwer och 2. lagmansnämbden, som h:r Lun
dius till förhör här om inkallat, förklarat sigh intet hört sådan domb, eller 
till den samptykt, som h:r Axehielm conciperad, uthan at till uthäradz syn 
dömbdt blifwit. 3. Wetta wederparterne sielf det, hwilka twärt emot sitt samwet 
sökt uth en contrarie domb mot den som pronuncierad blef. H:r Qvaestor sade 
att Dragman bekiänt, det Axehielm welat twinga honom att ändra protocollet, 
det sade och h:r Lundius, tyckiandes bäst wara till h:r Axehielms conserva//on 
som en gammal man är, att hålla sigh widh den pronuncierade domen, och 
gifwa häradzhöfdingen Furobohm då ifrå» honom swar ankommer på Acad:s 
till honom angångne skrifwelse, saksens sammanhang wederbörligen widh han
den; så och der M:r Erland skulle huggia på skogen, sökia hoos h:r landz- 
höfdingen förbud der på, och låta honom förnimma huru här medh wordet 
tilgångit.

IV. Upläste Rector sin författade skrifft på sal. Verelii erfwingars swar, hwar 
wijdh Profess. Rudbeck sade sigh lefrerat på sal. Verelii sterbhus wägnar de 
böcker, som Rector emottagit och qvitterat. Rector sade sigh ey annat wetat, 
än han dem suo nomine lefrerat, men h:r Rudbeck sade sigh icke kunna lefre
rat dem i sitt nampn, emädan han derföre aldrig blifwit fodrad. Berättade 
widare om de böcker som han för 14. eller 16 åhr sädan begärte af H:s 
Höggrefl. Excell. Rijkzdrottzen uthur Archivo för sahl. Verelio, nbl. Wilkina 
Saga, Orm Snorelson, Norske lagen och Messenii Scondia illustrata, sålunda: 
När iagh dem bekommit hade, förde iagh dem från Stockholm till sal. Vere- 
lium. Och sedan dhe i Collegio Antiqvitatum hade öfwerens kommit åthskillige 
arbeten förfärdiga dem de sins emellan skiftade, och h:r Axehielm sigh påtogh 
at vertera Orm Snoresons och Wilkina, togh h:r Axehielm samma böcker till 
sigh och verterade Wilkina saga, som Rectoris attestatum om samme des in- 
lefwererade version och h:r Axehielms qvittence utwijsar. Men Messenii Scon
dia illustrata, sampt Olofz Saga original, som Verelio påföres, lofwafde] Vere- 
lius at lefrera till Bibliotheket som och skiedde. Ty iagh togh sädan Olofz 
Saga uthur Bibliotheket till läns, och då sal. Verelius war dödh lågh Messenii 
Scondia illustrata uppe i Bibliotheket, som Mag. Vallerius och så weet bewittna. 
Norska lagen som honom påföres fans intet i hans bibliothek, utan icke det är 
den, som uthi den ingifne upsattz af d. 8 Februarii 1682. honom påföres under 
den tittel af Gule och frostetingz Norske lagar, hwilka Renhielm sade h:r 
Verelium fatt af sal. Stiernhielm till skänkz, den och Renhielm hoos sigh hafwer 
och sigh tillbytt af den andre lotten, som föll på erfwingarne, de andre som 
förr äre nämbde, hafwer allaredo Rector bekommit, och äre migh en del af 
honom ^sielf, en del af h:r Axehielm qitterade, effter h:r Axehielm wille dém 
sielf lefrera Rectori. Desse 2 Wilkina Sage och Orm Snoresons Sage, der utin- 
nan Trojemanna Sage och så *står skrifwen, begärte iagh att sal. Verelius åt
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migh till läns begära wille af h:r Axehielm, men emädan han dem intet fick 
der, badh iagh min swåger Lundium begiära dem. Men iagh fick dem ändå 
intet. En tijdh der effter, sände Axehielm sielf dem till migh och skänkte migh 
dem, emädan han sade ingen giöra bättre medh dem, och de warit hans sal. 
swärfaders Burei, hwars nampn och så stodh uthi dem. Men sädan som 
Archivum fordrade dem, och inga sal. Verelii reverser där på wijstes lefwere- 
rade iagh dem tillbaka till h:r Axehielm, at fa dem Rectori, effter iagh sade 
dem migh willia låta hand handom få. Hwarföre iagh och fick på dem h:r 
Axehielms, och på de andre Rectoris qvittence. Här uppå utlät sigh Prof. h:r 
Lundius sålunda: Jagh styrker Eder Magnifrce der till, at han i samme skrifft 
till intet annat sigh uthlåter, än hwadh lijkformit wara kan medh sielfwa docu- 
menterne och det som i sanning passerat är, emädan iagh i widrigt fall, will 
wara uhrsächtat, och Consist:m lärer, såsom de något hwar sigh nu uthlåta, 
intet annat willia afweta. Samptl. Consistoriales höllo der medh, och funno 
denna skrifft denne gången och i sådan hast inX£t kunna justeras, emedan de 
intet wiste huru medh saken sammanhänger och till att giöra sigh der om be
hörigen informerad tijdh och moget betänkiande fordras. Rector sade sig endast 
för then skull så offta tilbudet att upläsa och justera låta samma skrifft att 
icke något måtte der in komma annat än det rätt och sant woro. Och effter 
han icke kunde allena till pricka weta alt, sökt att den måtte af allom censeras, 
och något hwar tillskiuta, som något säkert hade att berätta, har han annorledes 
tänckt, hade för länge sedan, effter sin bäste kunskap och tyckio, henne reen 
skrifwit och till acta lagt. Sädan frågades, hwadh Rector intenderade med tänna 
skrifft? Respondebatur, förswara sitt och Cons:ii till erfwingarne afgångne bref, 
och widerläggia deras beskyllningar. Frågades, hwart det skulle taga wägen? 
Swarades, som rätt nu sades, läggias till acta. Rectoris och Cons:ii oskuld nu 
och framdeles till förswar, hwilket och borde communiceras R.Drotz:s H.g. 
Ex:ce så och Kongl. Cantzlij Collegio, som expresse i dess ankombne bref 
befallar, att sig strax tillskicka protocoller och skriffter, som i detta måhl passe
rade äro. Några frågade, om Rectoris upsåt woro, communicera den med erf
wingarne? Rector swarade ney, icke i den mening, att med dem inlåta sig i 
någon twist eller process; ty han wille med dem ingen rättegång sielfkräfd 
och otwungen begynna. Men wille V. Consim skrifften, sedan hon öf:rsedd 
och af thy approberad woro, gifwa dem part, lembnades det i dess godtfln- 
nande. Sig allenast wilja wijsa och förswara sin och Cons:ii oskuld, och huru 
de woro utan någon sin brot angreepne, noterandes icke andre saker, än de 
som deras twenne wäxlade bref mäst och egentligen anginge. Frågades, om erf
wingarne fatt communication af ankompne Kongl. Cantzlij Collegii bref? 
Rector swarade, sterbhuset fatt der af part, igenom meddelade copier, som 
slutit war, och att Lilliewalk straxt der på kommit till honom, och begiärt 
flere copier än the som i Kongl. Cantzlie Collegii bref funnes, och han för- 
meente allegeras, säyandes sterbhuset intet förr behörigen kunna på brefwet 
swara. Consistoriales tyckte sådant böra wara skrifftel., at man det sädan Kongl. 
Collegio kan notificera. Hwarföre blefwo Mag. Micrander och Secret:n för
ordnade att gå till erfwingarne och förhöra, om de medh något swar på Kongl. 
Collegii brefwet inkomma wele, på det Consistorium sådant kan behörigen igen 
berätta.
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V. Giorde Rector kunnogt stadz magistraten igenow byfogden begärt at 
Consistorium wille contribuera något till den tokete pijgans inkommande i hos
pitalet. Consist:m tykte det höra staden allena till, och om någon af dem som 
höra under Acad:n kommo i sådan lägenheet, så lärer staden intet hielpa något 
der till, är det och medh flere consequentier sanuwanfogat at nu der till con- 
sentera; doch will någon gifwa der till må han det giöra.

VI. Räntmästarens skrifft till Consist:m uplästes der i han begär, at emädan 
han förnummit för 6 eller 7 år sädan blifwit bewilliat (doch så wijda som 
honom kunnogt är uthom Consistorium) och effterlåtit inspectoren widh Watt
holme«, att bruka och betiena sigh af Acad:ie ström och wattn der sammastädes 
emot någon recognition och wederkäntzel, warandes hwarken något contract 
här öfwer uprättat, eller den wederkäntzel här tills gifwen, och tagen, nbl. 
2 skS gärn åhrligen inkommen uthi Acadiae rächning hwar igenom lätteligen 
kunnat hända, att effter ens och annans dödh, som af denne handell wettat, 
icke allenast ingen widare fordrat samme gärn, uthan och wattnet blifwit in- 
spectorens eller dess principals genom åkom«e häfd och Consist. egen okun- 
nogheet om beskaffenheten, Acad:n till skada och praeiudice, V. Consist. för
denskull wille ju förr ju heller förordna owildoge gode män, som be:te ström 
och wattn besichtiga, om dess rättigheet och beskaffenlw/ noga underkundiga, 
och sädan om alt fullkomligh underrättelse gifwa; och där på pröf:as om watt
net widare må uplåtas, uprätta där öfwer ett lagligit instrument och contract, der 
igenom Acad:ns rättigheet måtte stadigt conserveras, sampt wederkäntzlen der 
effter upbäras och wederbörl. uthi rechningarne införas; eximerade sigh h:r 
Qvaestor der annorledes skeer protestando från alt answar nu och framdeles.

Res. Inspectores aerarii skola giöra der om undersökning och referera det 
sädan wederbörl. till Consistorium; hwar på och wederbörande interessenterne 
här om notificeras och sädan om så gott synes medh dem contract om watt- 
netz bruk ingås och skriffteligit instrument uprättas.

Consistorium minus d. 14 Junii
praesentibus Rectore Dn. Arrhenio, M:r Columbo, Dn. Peringero och Sec

retio.
I. Versicul. i scholen Erici Somes pijga Karin Pärsdotter förekom, klagandes 

att hennes matmoder illa slagit henne om en söndagznatt klockan 10 tracterat, 
sparkat henne i heela kroppen, dragit henne i håret, mäst så när strypat henne, 
och bloden sprungit igenom näsan, sade sigh intet det ringesta giort, bara för 
det att barnet grät om natten, hade hon så slagit henne, och sädan der på 
kiört bort henne. Och wijste för rätten 4 blånader på.armarne. Somen swarade, 
at den hugg hon fick hade hon wäl förtient, 1. emäda« wij bådo henne wagga 
barnet, men uthi stortråtz och intet wille wagga, uthan lågh och soff. 2. hade 
hon låtet ett deras creatur wara 3 nätter borta, mädan hans hustru war åth 
Stockholm, och pijgan iddes intet gå effter det, hade och pijgan warit offta 
olydigh. Pijgan sade sigh alt jämpt waggat, och creaturet warit intet mer borta 
än i natt. Somen sade creturet warit borta i 2 nätter och den ene natten legat 
uth före wäggen men pijgan intet äntå welat hafft det in. Somens hustru 
Margreta Johansdotter effterfrågades, men war borte. Hwarföre hon effter- 
sändes genom Cursorem, hwilken upkommen sade at pijgan låtit koen warit
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borte i 3 eller 4 dygn och intet målkat hen»e, henne slagit barnet, och då de 
bett henne wagga och hyssa barnet hade hon swarat: Ney, det må wäl ligga 
där, der på hon gått upp och gifwit henne 1 p. örfilar hwaraf hon blött, och 
då hon sädan welat gått bort hade hon tagit henne i armarne och dragit henne 
tillbaka der af hon hade tordt blifwit blå men sade sigh hwarken medh trä 
eller skoo eller något annat rätt henne, mehr än medh bara handen, sade 
och henne wara en lögnerska hwar om hon wille en attest uthur stadzproto- 
collet skaffa och en fyllehynda, sutit i bagerboden och druckit brännewijn. 
Frågandes om hon kan bewijsa det hon slagit barnet. Marg. swarade ja. Pijgan 
sade sigh aldrigh slagit barnet, uthan en gång då de woro i [lucka i originalet] 
så hade barnet gråtit, och då hade hon skrämt barnet och slagit i waggan. 
Begärte och att hon måtte bewijsa det hon beskylt henne före. Frågades om 
pijgan är lagl. stadder af honom? Ja på ett halfft åhr, och henne blifwit lofwat 
10 dr, skoor och lindkläder. Fråg. om de kiört bort henne. S:de ney, uthan 
henne sielf gått bort. Pijgan sade dem kiört och wijst bort henne. Somen s:de 
ia, iagh wijste bort henne om natten, då hon intet wille ha in koon, sådanne 
pijgor sköter iagh intet om, sade sigh kunna wijsa henne hwar hon legat uthe, 
då koen war borte. Pijgan begärte han wille ha fram wittnen der på, sade hans 
hustru hafwa så mycket at säya på henne, ja löpa uth hela dagarne i gårdarne 
och tala alt det som ondt är om henne. Somen begärte få blij af medh henne, 
pijgon sade sigh willia bli qwar sitt half:a åhr där de willia wara christelige. 
Somen påstodh och begärte få bli af medh henne, sade sigh heller willia ge 
henne sin löhn och låta henne der med gå bort, än hafwa henne längre qwar.

Parterne afträdde. Och Consistorium fan denne saken nu intet kunna af- 
dömas för andre inkombne circumstantier och påberopade wittne» som nu ey 
woro tillstädes och böra först lagl. förhöras, hwilket parterne, inkallade, an- 
kuttdigades medh förmaning att dhe sine wittne» i nästa Consistorio före
bringa.

II. Berättade Rector Pär Hans Kierstin som klagade för någon tijdh sädan 
på Kempen, warit hela tijden borte alt sedan åth Stockholm, och intet hört 
af hennes klagemål wijdare. Doch säyes hon nu igenkommit. Cursor inkom 
sade sigh af Rectore blifwit skickat till henne, och henne då warit i Stockholm.

III. Item hade ey heller Melby bonden widare sökt om den saken han an- 
gifwit emot sal. Scheffers änkia; hade fuller blifwit beskickat af Rectore, men 
han då warit siuk, och at af dem sädan ey widare hört blifwit.

IV. Ja och wachtmästarens och hans broders sak mot Dubben, om hwilken 
ingentera af dhem sedan påtalt, utom Dubben begärt någon dilation.

V. Sundelii sak är odebatterad och upskutin till hösten.

Consistorium majus samma dagh
effter middagen, praesentibus Rectore h:r Arrhenio, h:r Gartman, h:r O. Rud- 

beck, h:r Norcopense, h:r Spole, M:r Steuchio, h:r Peringer, h:r Qvaestore et 
Secret. A. Goeding.

I. Inlefrerade bokhållaren 1680 åhrs räch ni» gar, verificationer och jord
book. 'Resolutio. Nu warande Rector h:r Arrhenius och h:r Lundius såsom in
spectores serarii, h:r Rudbeck sampt ProRector och h:r Skytz, och h:r Wolff 
såsom deputati af Consistorio constituerades till samma rächningars revide
rande.



1682:14 juni i l l

II. Begärte Prof. Rudbeck att ad acta föras måtte det han nu d. 3:die gången 
giort påminnelse och åthwarning om Academiens humblegårdars förbättrande, 
som liggia näst in till Chronans humblegård, emädan beswär inkommit, att 
hästar gå der öfwer in i Chronans humblegård och giöra skada. Sade Dr. 
Benzelium fuller straxt effter åtwarning reparerat sin, men de andre, som hafwa 
sine der utmed, det ey giort. "Resolutio. Att syn här om anställes, och dhe som 
finnas äga de elake gärdzgårdarne, alf:arl. tillsäyes dem att reparera.

III. Här widh begärte och Rector, att han måtte medh en annan humble
gård försees, emädan han så länge hafft en som han föga frucht aftagit, för- 
slogh den humblegården, som Prof. M:r Steuch cederar, kunnandes då den 
som effter honom till profession kommer, låta sigh nöya medh den som Rector 
hafft, hwilken ligger för sigh sielf och nyligen är blefwen medh gärdzgård 
uplagad, äre och humblegårdarne intet wid professionerne bundne. Resolutio. 
Närwarande 'Consistorium tykte det wara billigt; doch reserverades absentibus 
om de här widh hafwa något att säya och påminna.

IV. Upläste Rector 1. ett bref som till honom ifrå» D:r Benzelio nu medh 
påsten ankom, där i han gifwer tillkänna, att Acad:ns inkombne skäl om kyrkio- 
härbergerne, som h:r Vulff åstundat sigh och regementet uppe i Helsingeland 
tillby ta, blifwit medh nåder uptagne och lära Acad:n wid dem blifwen erhållen.
2. Om Wallskogh bonden att Acad:ns inkombne förklaring mot honom som 
sigh beklagat förleden, har giort den som wederbör ett nöye, och om så behöf- 
wes skall han bli remitterad till sin ort och plichte derföre. 3. Bref ifrån 
Vennaesio, der i han låter förstå sigh fatt i HoffRätten den underrättelse om 
appella/Zonen i Behmers sak, att i protocollet fins generaliter resolverat och 
bejakat till suppliqven, som Scheffer på Acad:ns wägnar inlagt. Resolutio. Man 
seer ibland Acad:ns documenter effter suppliqven, fins han intet, så kan man 
begära copie af hans i den Kongl. HoffRätten inlagde suppliqve och der under 
attestatum uthur protocollet huru der på resolverat blifwit, den man sedan kan 
upwijsa hoos högwälb:ne h:r landzhöfdingen.

V. Begärte h:r Arrhenius Qvaestor, att stipendiatregistren måtte bli i rättan 
tijdh inlefrerade, emädan om något der igenom med stipendiaternes aflöning 
studzar, han då will wara ursächtad. Här widh förmälte Rector ett rum blifwa 
löst effter Jonam Martini Littoun Ost.-Goth. som är vocerad till rector scholae 
på Vissby i Gottland, begärandes derföre nu testimonium här ifrån, hwilket 
bewillias honom.

VI. Proponerade Rector en gammal studiosum Ost.-Goth. Samuelem Biörn 
begära proloQga//on på sitt stipendio. Resolutio. Det står intet i Consistorii 
macht der om att disponera.

VII. Begär och Locselius [Lodhelius] wärkel. fa åthniuta det stipendium som 
Kongl. M:tt honom reccommenderat till. H:r Qvaestor berättade honom hafwa 
ett simplex förr. Resolutio. När det duplex uthi theol. facult. blijr löst effter 
h:r Barkium, kan han afläggia sitt prof uthi den faculteten och undergå examen 
som wanligit är.

VIII. Anmälte Rector Melcher Skogz hustru, h. Agneta Poss, insinuerat sal. 
Ausii änkias 3:ne obliga/foner en af d. 7. Novembm 1667, 2. af d. 7 Maji 
1663, 3. af d. 8 dito, hwilka copialiter lades ad acta.

IX. Uplästes ett extract af Upsala stadz rådhus d. 8 Junii som stadz magistra
ten sänt till Rectorem, angående den af Consist:o begärte syn och wärde-
12-734228  SallanJtr
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ri»g på sal. Ausii ägendomb här uthi och widh Upsala hwar emot häradzhöf- 
dingens sal. Gud. Kroks enkas och erfwingars skrifft på rådhuset inlefrerat 
blifwit, der uthi dhe framdraga åthskillige skäl till sin praeference om betal
ningen och ägendom som de säya wara sigh förlängst hypothicerat och uthi 
stadsens protocoll anteknat upbuden och lagstånden medh mehra som extractet 
och deras medfölliawde, som och nu uplästes, inlagde skrifft innehåller och wid- 
lyfftigare förklarar, hwar på stadz magistraten slutit, att medh den begärte wär- 
deringen skulle beroo till widare betänkiande och särdeles till dess man far 
see hwadh den Kongl. Acad:n hafwer härpå at swara.

'Resolutio. Staden tillskrifwes och anmodess, att som Acad:n intet förmodar 
det hennes privilegier warda af någon disputerade, kan ey heller den panten 
som Krokens ärfwingar sigh påberopa, wara lagstånden, emädan Acad:n i tijdh 
der emot protestando inkommit, de altså måtte förordna någre wärderingz- 
män.

X. Förmälte Rector at emädan lagmawssynen wid Danmore d. 26 huius och 
d. 21 hui*j i Rasbo förrättas skall, och Qvaestor sålunda dem begge icke bij- 
wista kan, Consistorium fördenskuld wille förordna någon annan som widh lag
mans synen i Danmore kan upwachta. Resolutio. [Lucka i originalet] tillskrifwes 
att han bijwister synen.

XI. Proponerade Rector h:r Qvaestorem mena att det pörtet som står widh
S. Erichs källa bör tagas bort, emädan det är helt odugliget, och han tänker 
sättia dijt en steenkällna. Res. Consist:m fan det skäligt och gott kunnandes 
träwärket som dher uthi doger, brukas till Acad:ns nytta, antingen till trägårdz 
plank, eller annat behoff.

XII. Insinuerades Kongl. HoffRättens domb uthi åkersaken emellan h:r 
Hindrick Byrelium och Acad:n af d. 3 Junii 1682, nbl. att Acad:n bör emot 
pantzskyllningens erläggiande, den stridige cronoåker för sigh behålla nyttia 
och bruka.

Resolutio. Man blir i anledning der af wid åkren och söker ingen widare 
immission, allenast hoos h:r landzhöfdingen at få relaxation på den seqvestrera- 
de spannemål.

XIII. Bewilliades fiscalen i Kongl. CammarCollegio Paul Aschling för det 
omak han hafft för Acad:n både i åkerwäsendet och Forssby saken 10 specie 
rdr.

XIV. Bewilliades och så Nicolao Hiller för det beswär han hafft en och 
annan gång medh Acadms breff i Stockholm, 2 rdr specie.

XV. Bewilliades Cronans befallningzman Anders Persson Rox för des be
swär för Acad:s tullqwarns från och till inventering då hon för reduction an- 
fåchtat blef, 2 t:r hwete.

XVI. Slötz uppå h:r Qvaestoris begäran, att Anders Rox genom Cursorem 
beskickas och påmin/zes att han stämmer Bälingznembden som Acad:n till 
synen i Rasboo begärt.

XVII. Res. att de nyss renskrefne constitutionerne inbindes uthi ett wakert 
och hederligit band emädan de i solenn acdbus brukas skole.

XVIII. Kongl. Canwzarens bref af d. 24 Maji nästwekne uplästes, af innehåld 
at såsom Hans Kongl. M:ttz denst på ett och annat sätt mycket lijdet genom 
en sådan långsam methode, som här dll dagz blifwit pracdcerad, medh alle
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som Hans May:ttz räntor hafft om händer at giöra redo och rächning före, 
att de fått twenne gånger sigh skrifftel. förklara uppå dhe observationer å 
deras räkenskaper äre blefne giorde, altså har Collegium till föllie af Hans 
Kongl. M:ttz nådigste befallning och behagh således processen abbrevierat, at 
här effter icke mehr än en gång skriffteligh förklaring skall blifwa tillåten, hwar 
medh anten wederböranden sielf eller genom en fullmechtigh bör inkomma, 
och effter munteligit förhör sädan skrides till dombs, hwilken förordning Colle
gium af Consist. acad. will hafwa begärat det täktes wederbörawde notificera, 
hwar effter de sigh weta at rätta.

Resolutio. Brefwet communiceras medh h:r Qvaestore och bokhållaren.
XIX. Renhielm effterfrågades, men effter han intet war tillstädes, altså 

kunde den saken emellan honom och Lilliewalk ey afgiöras. H:r Lilliewalk in
kom begiärandes ändskap i saken, emädan han är en resande person och bör 
upwachta sin tienst. Honom swarades Renhielm intet wara tillstädes. Lilliewalk 
swarade, att den som åklagaren är bör wara tillstädes, sade om han intet wille 
comparera begär iagh en contumacie dom. Rector sade de skriffterne blifrit 
lefrerade i näste consistorio, och consist:m wara nu så infreqvens. H:r Rud- 
beck: det är illa att Consist:m blir graverat för det at bänkarne sittia toma, hwar 
på så offta protesterat blifwit. När Lilliewalk war bortgången kom h:r Renhielm 
drucken in och begärte få förlijkas. Honom swarades at Lilliewalk will äntl. 
ha domb i saken. Han begärte derföre att det nu straxt skiee måtte. Sen. 
frågade hwij han icke tillförende warit tillstädes, förmanes at wara tillstädes 
nästkommande Iögerdagh för middagen, så skulle domb i saken falla.

XX. Berättade Rector Sotens änkia, h:o Anna Hallstens dotter warit hoos 
sigh och begärt arrest på en student Erico Tybelio för det han skolat belägrat 
henne långfredagen emot ächtenskapz lofwen den han nu intet will hålla, 2. 
för 80 dr kostpenningar. Och emädan han sagt sig blifwit kallad till notariaten 
i consistorio ecclesiastico i Stockholm, dijt han då skulle resa, den at emottaga, 
har honom emot giltigh caution af Prof. Bilberg och Erico Aurivillio underskrif- 
win blifwit bewilliat at resa dijt, men sedermehra igenkommit, och nu wara 
tillstädes att swara. Hustrun inkom tillijka medh Tybelio, framteendes hon en 
skrifft, af innehåld at Tybelius förleden jul, första natten de tillsammans lågo, 
frågat henne, om hon hade lust att lefwa och döö med honom, sädan begärt 
annat och då hon det nekat, honom sagt, huru länge willie i gå allena? Conti- 
nuera#des sålunda någre nätter och medh sine söte ord till denne tijden. Torss- 
dagen för påska kommit åter i hennes kammar, och begynt samma tal, seyan- 
des sigh aldrigh skola swijka henne så länge han lefwer, och då han så trägen 
war, henne mot sin willie tillåtit honom hans willia, mz mehra som skrifften 
widlyfftigare det utmäler, bediandes hon där i sidst at Consist:m wille hielpa 
henne fattige änkia at hon kunde winna det, som Tybelius många gånger henne 
lofwat haf:r etc. När denne skrifft upläst war, frågade Tybelius hwilkentera 
natten det war som hon säger sig blifwit af honom belägrad? Hon swarade 3:die 
dagz natten. Tybelius: det är sant, det war 3:die dagz natten, berättade som föl- 
lier. Då jul kom begynte hon anställa panqvetter och dantzstugur, wij woro 
där medh ifrån andredagz affton till kyndermässa tijden som hon så lät skic
kandes effter ööl åth oss. Natten till trediedage», så må iagh bekänna at iagh 
war drucke« och kom in i hennes kammar om morgonen klock. 3 och i min
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druckenheet kastade migh i hennes säng medh kläder uppå, allenast råcken 
hade iagh af migh, men aldrigh lägrade iagh henne; om morgonen då iagh wak- 
nade, war iagh illa tillfredz och gick der medh min wägh, om tredie dagen 
skickade hon sin poike till migh, sade hon hade främmande hoos sigh, och då 
iagh kom dijt höllo wij på at leka och dantza till kl. 11 om natten. Fierde- 
dagen lekte wij äfwen så till kl. 3 eller 4. Fempte dagen ochså. Wij blefwo 
då ledse der wijdh och wille derföre gå bort, men hon badh oss bijda effter 
hon sade det wara jul och ingen hafwa annat at giöra (här till nekte änkian). 
Sädan må iagh bekänna, at iagh blef en och annan gång qwar i salen, effter 
iagh stundom intet slapp in, war och så swetter af det iagh luppit, och iagh 
torde intet gå uth och hem i ijskölden. 5:te eller 6:te dagen kom iagh dijt 
något ofrisker och begärte att en hustru wille gå effter ett $ stop malört wijn 
åth migh, effter iagh ingen hade hemma, som det beställa kunde. Sädan iagh 
druckit uth det, kastade iagh mig i hennes säng, doch sädan hon war upstegen, 
och soff så alt till kl. 1. Sädan då iagh kom hem till Lars Olfz och talte om 
huru lustige wij warit hoos henne, begärte praeceptoren där i gården Jonas 
Öman fa gå dijt medh. Jagh togh honom så medh migh, och gingo wij något 
seent dijt och woro där till måltidz; och på natten till kl. 1; och då wij 
wille gå bort badh hon oss wara qwar öfwer natten (här till nekade änkan 
och sade honom aldrig det kunna bewijsa). Tybelius refererade widare, och det 
som mer war, när wij kommo neder uthi trapporne sände hon bodh effter 
oss (här till nekade hon); under wårt spelande och lekande som wij continu- 
erade medh till kyndersmässo tijden, då wij och begynte blifwa ledse der 
wijdh, falte wij de orden fram, at hon war lätt som en jungfru, och det 
giorde icke allenast iagh uthan och de andre. Sädan sände hon migh bodh 
genom hustru Brijta [Eriksdotter] att iagh skull komwa till henne klåckan 8 
om morgonen, det hon åthskillige gånger sädan giorde. En gång kom iagh sädan 
och gick till henne in i kammaren och då iagh frågade hwadh hon wille migh, 
effter hon så offta sänt effter migh, rånnade hon i ögonen, och sade att hon 
aldrigh sänt effter migh, jo men sade iagh, gick så der medh bort, och då sade 
hon wij fa fuller talas wijdh en annan gång, om det nu intet kan skiee. Hade 
hon och hafft manifest natthorer hoos sigh som [Carsten] Printz Gothoburg. 
hölt på och dagtingade medh, hwilket iagh sade för Grijpen och Warberg, som 
gingo dijt at höra der effter och funno dem bort wijdh scholen; sädan kommo 
de tillbaka och hororne medh Printzen (hustrun sade sigh kiört uth dem medh 
en kiäpp och Tybelium begärt, at pijgan skulle få gå bort effter dem, Tybelius 
tillstodh henne kiört uth dem nyårs affton medh käppen, men intet den samma 
affton). Berättade wijdare: Jagh sade det samma åth Klinten som och förmante 
Printzen at han skulle achta sigh för dem, men sädan gingo de intet bort för 
än de fingo Printzen med sigh. Då wij det märkte, och att det war så fatt, 
så kommo wij aldrig i hennes lekstugu mehr. En dagh widh kyndermesse- 
tijden skref hon mig till sålunda: Effter som du denne tijden låtit förmärkia, 
som du skulle hafwa en stark affection till migh, så bekänner iagh det, at du 
har tagit rätt hiertat från den som och har frijat till migh, och derföre frågar 
iagh om du will wara beständigh, uthi det som du lofwat migh. (Detta bref 
tillstodh nu hustrun, och at det af den meningen war). Då iagh kom hem blef 
iagh flater åth brefwet (alt här till sade hustrun intet något olofl:t warit dem 
emellan och då skulle I, sade hon, blif:it från mig, så hade iagh aldrigh tänkt på
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eder), iagh logh der åth och kastade brefwet på elden. En qwäll i dymmelwekan 
wille iagh gå in till min bror, som gäster i inre kammaren om wärdinnans, 
och då iagh kom, stodh dören öpen och alle gästerne såtte i salen, när iagh 
stegh till henne fram widh bordet, kom en Sudermannus Biörk och begärte 
iagh skulle föllia honom uth litet, hon sade ney, han skall blij qwar och sluta 
en räkning medh migh. (Änkan sade Tybelium då swarat, ja, iagh kommer rätt 
nu effter, det tillstodh Tybelius). Tybelius continuerade: Hon sade åth migh: 
Jagh skref digh till ett bref för en tijdh sädan hwar om iagh intet förr fått 
talt medh digh. Jagh sade, iagh må bekänna det förstodh iagh intet, iagh kunde 
intet fatta hwadh det war. (Hustru Anna sade Tybelium då frågat henne, hwad 
det war som henne qwälde? Sigh swarat, I weet fuller sielf. Honom frågat, 
hweni som friade till henne och då hon intet welat det bekänna, honom sagt, 
iagh släpper Er intet för än I säye migh det). Tybelius berättade widare: Jagh 
far intet tala medh Eder här, wij wille gå in i kammaren! När wij kommo 
dijt och hon begynte på at tahla der om, satte iagh migh på kijstan och swa- 
rade, hwad gifftermål widkommer, så står det intet hoos migh uthan hoos mine 
förmän och föräldrar. (Detta sade hon honom sagt Christi him/»elsfärdznatt, 
och torssdagz natten honom legat hoos henne 3 gånger om natten, och warit 
hoos henne till klåckan 3 om morgonen). Tybelius s:de. Ney, då skiltes wij 
åth, och iagh sade åth h:r Hans Frodian hwadh som war passerat och huru 
skamlös käringen warit. Sädan en liten tijdh der effter (iagh wet intet om det 
war Christi himmelssfärdzdagh) sände hon pijgan [Karin Mattsdotter] till migh 
och badh migh komma till sigh. (Änkian sade sigh intet sändt bodh effter 
honom för än dagen förr än hon war uppe till Rectorem och det warit andre 
och sidste gången). När iagh då kom, så sade iagh henne bara sanningen och 
skar dicht up för henne; gick så min wäg, och der på lade hon sigh 8 dagar 
till sängz och giorde sigh siuk, hon sade sigh intet giort sigh siuk, uthan honom 
det wållit, han hade warit så grof, om hon wille säya det, sade folket måst 
hielpa henne i otta dagar i och utur sängen. Tyb.: om afftonen för än iagh 
blef citerader, så kom hennes pijga effter migh och då iagh kom till henne, 
itererade hon sitt förra tal, hwar öfwer iagh blef så galen att iagh slogh i bolet. 
Men hon sade Profess. Micrander har warit för migh, digh skall iagh bättre 
fara medh (hustrun s:de sigh aldrig så sagt och det aldrigh kunna bewijsas). 
Tybelius sade sigh aldrigh hafft något lönligit tal medh henne eller warit där 
uthan hon icke skickat bodh effter honom. Tybel. frågades hwij han icke gick 
bort, då han märkte sådant? S:de: Jagh gick till disk där, och aldrig trodde iagh 
något alfwar skulle afblifwa. Honom förehöltz, att han wäl wiste det af bref:et. 
Han swarade intet. De affträdde. Och fan Consist:m till sanningens utletande 
och större uplysning i saken tienligit, at man tillhåller henne, at seya hwadh 
det war som Tybelius warit så grof uthi. De inkallades och hustru Anna till- 
spordes hwadh hon hade at säya, då hon rätt nu berättade Tybelium warit så 
grof? Hon s:de sigh icke kunna det nembna. Omsider sade hon, at han tagit 
hennes kläder och lagt på golfwet, brukat henne, och sagt: om I sku wara min 
hustru, så skall iagh leka med Eder; och henne, der af at han bröt henne, 
fatt ondt, effter hon tål intet mycket. Tybelius nekade här till. Hustru Anna 
sade, at pijgan weet det som frågat honom huru han burit sigh åth med mohr, 
hon har så illa ondt? Tybelius sade pijgan frågat huru han warit sidst hoos 
mohr, effter ingen fått något gott ord af henne alt sädan? Begärte fa communi-
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ca//on af hennes insinuerade inlaga hwilkett honom lefrerades. Parterne till
frågades om de ha några wittnen tillstädes? S:de Ney. Tilfrågades om de ha 
några wittnen sigh at påberopa? Hust:u Anna swarade sigh ingen mehr hafwa 
än hustru Kierstin och pijgan, som doch nu ey äre tilstädes. Hwarföre emädan 
de borde lagl. afhöras, kunde till denne saken ey widare denne gången uth- 
giöras, blifwandes de tillsagde, at hafwa här näst sine wittnen tillstädes. Tybelius 
belädes medh arrest till dess saken blijr sluten.

XXI. Uplästes projectet till 111. Cancell. om M. Nezelii och M:r Aurivillii 
sak, så och de der uthi passerade acta.

XXII. Frågade Rector huru skall blij med h:r Cronströms böter, emädan 
han rest bort och intet den erlagt.

Res., det projecteras ett bref till hans mohr som Rector privato nomine un- 
derskrifwer och bortsänder.

XXIII. Rector frågade om Bergii sak, huru der medh blifwa skall. Res. Bref 
afgår till fadren [Benedictum Bergium] att sonen bör i egen person sisteras 
Consist:o emädan saken så grof pröfwas.

XXJV. Insinuerades af Rectore och uplästes Petri Romferi suppliqve at fa 
execution på Consist. domb emellan honom och Nicolaum Hogvallium, för 
hwilken Prof. Gartman, Carlholm och Lagerlöf gått i caution, men han bort
rest. Prof. Gartman sade sigh hafwa skrifwit Hogvallii fader till der om, och 
wänter medh det fordeligaste swar där på.

XXV. Inlefrerade Rector en copie af det bref han författat och öfwersänt 
till h:r Hinderich Myrandrum angående Acad:n fordom [o: fordran] i sal. 
Bringii sterbhuus.

Consistorium extraord. majus d. 17. Junii 
närwarande Rectore h:r Arrhenio, h:r Gartman, h:r Lundio, h:r O. Rudbeck, 

h:r Spole, M:r Columbo, M:r Steuchio, h:r Peringer, h:r Arrhenio Qvaest. och 
Secret. A. Goeding.

I. Ost.Bothn. Conradus Grandel begär testimonium, närwarande Consisto- 
riales betygade sigh intet känna honom. Res. Kan han skaffa sigh wittnesbörd 
af någon Professore om sitt förhållande, så bewillias honom det. Sees och effter 
om och när han är immatriculerades.

II. Förmälte Rector sigh fått bref ifrån h:r Obrec[h]t, som medh en tienstl. 
hälsning till Consistorium gifwit tillkänna sigh fått tillstånd af H:s Kongl. M:tt 
att få resa uth på 2 åhr, öfwersändandes de copier af Högstb:te H:s Kongl. 
May:ttz bref för sigh hwilket daterat Kongsöhr d. 29. April uplästes af innehåld, 
att Hans Kongl. M:tt så på Prof:ns Obrechts eget anhållande, som i anseende 
till den intercession som giöres för honom af dem som öfwer den Schyttia- 
niske professionen och de till dess underhåld anslagne medel effter oprättat 
förordning och Kongl. stadfästelser hafwa att disponera nådigst gott funnit, at 
till h:r Obrec[h]tii åstundan bewillia, doch så at han ingalunda öfwer 2 åhrs 
tijdh skall eller må absentera sigh, och imedlertijdh måste han medh någon 
annan capabel man i Upsala det afftal giöra, som medh private collegier, om 
det uthi publiqve lectioner intet låter sigh så wäl göra, går ungdomen medh 
underwijssning och lärdom tillhanda, uthi de stycker, som under hans profes
sion höra och sortera, om hwilken H:s Kongl. M:tz nådige förordning och per
mission han skall gifwa h:r Drottzeten, som Acad. Cantzler så wäl som Pro-
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fessoribus samptl. wederbörligh effterrättelse, på det de mage see af hwadh 
orsaker och på hwadh sätt Hans Kongl. M:tt honom detta nådigst effterlåtit. 
Sädan lästes och upp Hans Excell:ces h:r Bengt Skyttes bref till Consistorium 
på latin, där uthi han gifwer tillkänna, at h:r Obrecht medh H:s Excellis syster
son h:r Jöran Gyllenstierna innan kort skall resa uthom landz, så till fådernes- 
landetz nytta anföra honom wid peregrina/Zonen som och att beställa något 
om sine egne enskylte saker i sitt fädernesland, hafwandes i medier tijdh an
modat och öfwertalt Prof. Mag. Johan Columbum, att i dess frånwara förstå 
de stycken som höra till den profession uthi oratoriis och politicis medh mehra 
som samme Hans Excellrces bref widlyfftigare innehåller. M:r Columbus: Jagh 
bekänner h:r Obrecht talte medh migh der om, at iagh skulle läsa för honom 
privatim, det iagh fuller och lofwade; men han bad der hoos, att han måtte 
antecknas på catalogo lectionum Acad. i höst och notificeras at iagh i dess 
ställe docera skall, hwilket Mag:r Columbus nu hemstälte Consist:ii betänkande 
om det effterlåtas kunde. Här till swarade något hwar i synnerheet h:r Lun- 
dius, at effter han privatim skall läsa för honom, så woro det intet anständigt, 
at på catalogum det upföra; uthan det kunde skiee uthi hans indmationer, eller 
och wid slutet af det, som M:r Columbus för sigh på catalogo upsätter, läggia 
det till, att han i h:r Obrecfh]tii bortowaro, och i hans ställe skall hålla privata 
collegia, will han publice för honom läsa, kunde de skee äf:n så.

III. Uplästes h:r Qvaestoris projecterade bref till H:s Höggrefl. Excelkce 
drottzen, om Rugmans änkia och Elisabeth Franck, att Academien måtte blifwa 
ifrån deras gravation befriadh, vid. copieboken.

IV. Berättade h:r Qvaestor gamble voldzer mästaren Jean Vediger [Johan 
Weidigk] warit hoos sigh och begärt af rächningarne hwadh på hans lön den 
tijden han här tiente, blifwit balancerat, hade sigh uthlådt att willia der uppå 
sökia Consisf.m om någon betalning. Consist:m fan det intet kunna honom 
nekas, men betalning lärer han intet mehr hafwa at praetendera än andre som 
jämwäl äre balancerade och hafwa på sine läningar stora poster att fordra.

V. Effterhördes om Renhielm wore tillstädes? Cursor kom in och sade ney. 
Han sändes up i gården at förhöra om han war der; kom igen och berättat 
honom ey heller der finnas. Hwarföre emädan Rector sade sigh kungort, och 
tillsagt honom, att i dagh äntel. till denne tijden inställa sigh, att afhöra slut i 
saken, hade och h:r Lillievalk för Rectore berättadt, det han, då Consistorium 
sidst höltz, hafft stadigt sin dräng uppe i förstugun at effterse, om Lillievalk 
[0: Reenhielm] war där, och då Lillievalk frågat honom hwar hans husbonde 
war, hade han intet welat säya, uthan när Lillievalk war bortgången sädan han i 
5 tijmars tijdh wäntat, kom Renhielm omsijder, heeldrucken opp och be
gärte 1. fl förlijkas, men effter honom sades att Lillievalk äntel. will ha dom i 
saken, anhölt han 2. om slut der i straxt, hwilket intet kunde bewillias emädan 
det så seent war och Lillievalk då redo bortgången. Derföre blef han alfwar- 
ligen tillsagd att han äntel. i dagh skulle wara tillstädes, fördenskull företogz 
saken till afgörande och uplästes de emällan h:r Renhielm och h:r Lillievalk 
wäxlade och här tillförende endels upläste, endels insinuerade skriffter, och 
warit enkannerligen till acta fört det h:r Lillievalk i sin exceptions 2 punct 
betygar det h:r Renhielm sitt återstående fäderne och möderne effter dee dem 
emellangångne förlijkningz 3 punct, till pricka och fulle nöye utbekommit, 
effter hans egenhändige underskrifft under afwittringen N:o 2 så lydandes:



184 1682:17 ju n i-2 i  juni

Detta hafwer iag jämfört med det originalet iag hafwer, och funnit dem lijka 
lydande, som och skrijnet de woro uthi lagde, emothtaget. Hwar till h:r Ren- 
hielm i sin repliqves 8 pun[c]t sålunda swarar, nbl: Hwadh han under bytes 
registret medh sin sal. styffader om skrinet och sine linkläders emottagning 
attesterat hafwer, är allenast dem, hans sal. styffader honom effterlät och åth 
honom aflade etc. som hans sal. styffader och de linkläder hans dotter skulle 
bekomma af hans lott togh och hoos sigh förwarade. Afwittriwgz eller bytes 
registret uplästes, hwar uthi fans, att Renhielm qvitterat både sine och sin 
dotters lijnkläder, hwilka alle ofwanföre specificerade stodo, warandes hans 
dotters linkläder medh en nota//on i brädden utmärkte ifrån hans. Sädan wijdh 
slut af cession skickades åter Cursor at förhöra om Renhielm war ankommen; 
men igenkom och berättade honom intet wara tillstädes; icke deste mindre 
blef domb pronuncierad; och wachtmästaren såsom domen i h:r Renhielms 
ställe at afhöra inkallad blef och i h:r Lillievalks närwaro.

Consist:m haf:r alla acta och actitata noga skärskodat och änteligen befunnit 
rättwijst och skiäligt, i anseande till odisputerlige begge parter emellan uprät- 
tade transaction, sampt andre upwijste skriffter, jämpte h:r Renhielms egen i 
sine inlagor giorde bekännelse, sal. Verelii moder och flere anhörige erfwingar 
ifrån h:r Renhielms angifne ogrundade praetentioner aldeles att befria, allenast 
uhret som Renhielm igenfordrar, lefreras af be:t[e] erfwingar till h:r Ren
hielm.

VI. Upläste Rector ett stycke af det swar han författat på sal. Verelii 
erfwingars skrifft till Consistorium om de fordrade Archivi böcker och manu- 
scripter; men effter tijden war förbij, swaret långt, och behöfde moget och 
noga öfwerläggande, att det intet afsändas måtte, uthan det woro rätt och sant 
författat,'altså beslötz at en wiss dagh der till tagas, och de som det wärket 
hafwa sigh bäst bekant, der öfwer wara skulle.

VII. Sädan Rector och Professores woro upstigne begärte Prof. h. Lundius 
till acta föras måtte, det såsom han tillförende medh laga protest sin rätt sigh 
förbehållit, emot sin för detta bonde Anders Olsson i Gränby, som till Malma 
flyttitt haf:r, så gör han och nu, at Acad:n i anseande till hans ägendomb, 
intet hafwer at åtniuta förr, än han far satisfaction effter lagh och Kongl. 
husesyns ordningen, för det han honom skyldigh blifwit för hus och gärdz- 
gårdzröta, medh hwadh mehra som bör effter lagh af hans ägendomb giäldas 
för än han affar; förbehållandes h:r Lundius sigh sålunda prae och förmon enär 
i längden execution skee skall uppå hans ägendomb.

Rectoratus 
pl. reverendi et praeclarissimi "Domini 
Mag. Petri Holms, S. Theol. Profess, 

ord. et pastoris in Börie d. 28 Ju
nii 1682 ad d. 11. Decembnr eiusdem 

anni.

D. 21. Junii
Consist:m majus praesentibus Rectore M. P. Holm, D. Skunk, h:r Rud- 

beck, h:r Arrhenio, h:r Norcopense, h:r Spole, M:r Columbo, M:r Steuchio, 
h:r Wulff, M:r Micrandro, h:r Peringer och Secret. A. Goeding.
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I. Constituerades officiar» in proximum semestre. 1. Decani: in facult. theol. 
D. Benzel. Juridica h:r Lundius. Medica h:r Rudbeck blir till dess någon kom
mer effter sal. D:r Hofwenium till professiowe«. Philosoph. h:r Bilbergh;
2. Assessores in Consist. minori: in theol. facult. h:r Skyttz. Jurid. et medica 
h:r Gartman. Philosoph. h:r Arrhenius och h:r Peringer; 3. Inspectores sti
pendiariorum: Doct. Pet. Rudbeckius, h:r Gartman och h:r Arrhenius.

II. Mentionerades om stipendiat registret och berättade h:r Spole att De
canus facult. theol. h:r Skyttz hade förmält det Lekander [Joh. Lechander] 
blifwit medh facult. theol. minne infört uthi Joh. Barkii ställe till duplex sti- 
pend. och åter i hans rum Ol. Calsenius [Kalsenius]. Här widh påmintes att 
Torselio blifwit lofwat uppå Kongl. M:ttz bref, det han skulle bli recommen- 
derat till duplex stipend. i facult. theol. då det effter Barkium löst blefwe, 
hwilket och uthi Consist. actis funnes antecknat. Fördenskull fan Consist. nu 
rådeligit, att låta Lecandrum så länge stå uthi sitt förre rum på stipendiat 
registret, till dess facultas theol. om Consistorii resolution, för Torselio warder 
erkundigad, och saken medh Consistorii actis eenligh giord. Elliest woro uthi 
de andre faculteterne inge rum löse, hwarföre deras register intet blefwe änd
rade, allenast nämbdes Sveno Österman att ihugkommas medh ett rum på 
stipendiat registret, då något löst blifwer.

III. Proponerade Rector Petrum Salgreen Gothob. begära testimonium. R*- 
solutio. Hwilket bewilliades.

IV. Inkomb And. Carmen berättandes sigh fått bref från häradzfougden 
uppe i Hälsingeland, Anders Grijs, att han tagit af de 27 i  t:r spannemål 
som lågo inne i Båldenääs 6 t:r effter Kongl. M:ttz ankombne bref för bible- 
trycket, hwilket uplästes och befans af samme innehåld. Men Carmen klagade 
sigh aldrigh sedt eller fådt communica/;on af samme Kongl. M:ttz bref, frå- 
gandes fördenskull om han må föra 6 t:r sigh till afkortning i rächningerne. 
"Resolutio. Man afwachtar i underdånighet Hans Kongl. M:ttz widare nådige 
resolution, i medier tijdh kan Carmen antekna de 6 t:ne till observa//on.
2. Begärte Carmen at fa leya något mehr af Näsebo [0: Ursebo] ängen, nbl. 
det som Rasboboerne slå der på. Resolutio. Sees effter hwadh förr här om blif
wit slutit, hwar wijdh man och nu blir. 3. Om han får mala widh Harwijkz- 
qwarnen, emädan der är intet watn i grufwan. Res. Han kan fråga Pels om 
han får mala, emädan grufwan är tom, rättandes sigh effter det swar, som han 
af honom får.

V. Berättade Decan. facult. philosoph. M:r Micrander 1. Nicol. Zepelium 
[Sepelium] Fiederund. willia disputera pro gradu de fide servanda. 2. Joh. 
Klint Holmens, exercitii gratia, de tetrogranuwate. 3. Mårten Vretman Upl. 
de cultu trium deorum apud priscos. 4. Georg Kilberg Upl. de auguriis. 5. Joh. 
Warff [Hwarff] V.G. de pyrolatria.

VI. Begärte h:r Norcopensis, att emädan wijdh wattusynen, som icke länge
sedan höltz, någre Academiens publiqve huus funnos, som då pröfwades nödige 
att repareras, Consist:m fördenskull wille nu resolvera om det medh Acad:ns 
medel och af Acad:ns timbermän skiee måtte; berättade i synnerheet om Ges- 
trinii gård, att där äre elake huus, mäst alle taken så blottade, att bara näfrén 
allestädes synes, somblige tak och nederfallne, sampt en gafwel stülpe rr in på 
glasmästare enkians huus, att hon lider stor wånda der af. Item en stoor skår- 
steen som räcker igenom twå wåningar så elak, at medh honom stoor fara är.
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Stadsens folk beswära sigh mycket öfwer den gården för eldzwåda skull. R*fo- 
lutio. Den gafwelen som ligger inpå glasmästare enkians huus, henne till grava- 
tion tages neder, och timbret lägges tillhopa sampt wäl förwares. Taken som 
pröfwes så elaka, att dhe intet uthan medh stoor fahra för elden kunna stå, 
rifwes och neder, men skårstenen skall lagas af den, som der uthi boor, effter 
han kan sielf mura, och ger elliest för husen ingen hyra. Här widh sade Prof. 
h:r Rudbeck och Spole sigh besett Gestrinii gård; och Prof. Spole hålla honom 
godh för 700 dr det han och woro tilfredz att gifwa för honom. 2. Frågade 
om den skårsteen, som på huset, där apothekaren bor uthi, är till en deel 
nedfallen, skall af apothekaren sielf medh dess omkostnad t bättras eller medh 
Acad:ns medel. "Resolutio. Effter han sitter i det huset uthan någon hyra eller 
gravation, så finner Consistorium skäligt att han reparerar skårstenen medh 
sin omkostnadt. 3. Om de som förr äre tillsagde att reparera sine huus skola 
widare beskickas och der om påminnas. Resolutio. Ja.

VII. Begärte ProRector h:r Arrhenius till acta föras måtte, det han lefrerat 
Rectori i dagh catalogum rerum non expeditarum.

Consistorium majus d. 27 Junii
närwarande Rectore M. Pet. Holm, h:r Gartman, h:r Lundio, h:r Rudbeck, 

h:r Arrhenio, h:r Norcopense, h:r Spole och Secret. A. Goeding.
I. Insinuerades och uplästes Kongl. M:ttz bref af d. 26 April 1682 för h:r 

Petro Lagerlöf att bli Profess, logices och metaphysices i Prof. M:r Math. 
Steuchii ställe.

II. Uplästes E:s Excelkns h:r Georg Gyllenstiernas citation tili Acad:n af d. 
19. Junii att comparera emot h:r Rosenstierna på nästa lagmansting d. 14. 
Augusti i Stockholm, angående ägoskilnaden emellan Ekelunda och Alebekzby. 
Resolutio. H:r Qvaestor låter sigh wara en behörig vigilance uthi detta ange
lägne.

III. Uplästes Samuel Furuboms skrifwelse till Consistrm uthan anteknat dato, 
men d. 23 huius till ProRectorem ankommit, angående lagmanssynen emellan 
Tiarps och Tegelsmora sochnar, som d. 26 hujus hållas skall. H:r Qvaestor up- 
kom och sade reda wara giort anstalt hwem synen bijwista skall på Academiens 
wägnar, hwar widh Consist:m acqviescerade.

IV. Anmälte Rector en stud. Smol. Ståle, som warit hädan 1 åhr, begära 
testimonium. H:r Lundius berättade honom ingen ting kunna, men elliest i sitt 
lefwerne inculpabel. Resolutio. Honom bewillies testimonium vitae, men intet 
eruditionis, hwar af han intet hafwer.

V. Inkomb Jacob gärdzgårdzwachtaren emot Loccenii dräng Erik Isacsson 
och M:r E. Aurivillii dräng [Matts], klagandes at de effter giord åthwarning 
af Jacobs hustru, Margreta* Jacobsdotter, äntå ridit in i gärdet och tiudrat sine 
hästar. Drängiarna tillstodo sigh fatt åtwarning, men intet wist at det war för- 
budit, at tiudra dem. Jacob klagade widare att natten effter, sedan han uptagit 
2:ne deras hästar, och satt dem till förwars uthi ett lider, dem kommit och 
ridit rundt omkring i sädesgärdet, och förtcampat säden. Begärt medh påck 
och hoot igen hästarne, me» effter dem blifwit swarat, at om de wille ha dem

Kallas nedan Karin.
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igen så skulle de ge 3 mk för stycket; så hade de klok. 5 om morgonen kom
mit igen och begärt igen hästarna; item en hustru warit medh them, som hotat 
honom och sagt, at han skulle komma i hålet, hwar åth folket stådt och led t 
åth honom, men honom sw:dt, de wille gå till Prof. Rudbeck och klaga om han 
giort dem något orätt. H:ru Margreta berättade: Kl. 7 kommo dhe och begärte 
igen hästarne. Jagh frågade om dhe hade penningar medh sigh. Dhe sade, Prof. 
Rudbeck har iofwat wij skulle fa igen dem (H:r Rudbeckius nekade nu sigh 
det Iofwat dhem). Erik badh tnigh skaffa nyckelen åth låset der hästarne stodo 
inne. Jagh sade, iagh har ingen nyckel. Dhe s:de, så bruka wij Chronans nyckel 
då. Jagh s:de, så will I fuller slå sönder det, han s:de, det skadar intet då i 
stå här medh. Klockan 8 kommo dhe åther igen och wille ha igen hästarne, 
och då togo dhe porten af hakarne, som stodh för lidret där hästarne woro inne.

Erik Isacsson sw:de att dhe kiörde medh hästarne hela dagen, och då dhe 
kummo hem om afftonen, wiste dhe intet hwar dhe skulle fa gräs åth häs
tarne, derföre hade de dem upp i gärdet at låta dem beta där liten stund, det 
war emellan 7 och 8; sädan klockan 10 gått dijt at achta hästarna och rida hem 
dem ige«, men då de kommit, funnit 2 hästar borte; der före hade Mattz 
satt sigh på hästen och Erik bak på, och ridit omkring på renarne. Sädan redo 
wij, sade Erik, hem och i wägen mötte Jacob, wij frågade honom om han sedt 
någre hästar; sade honom huru de sågo uth och hwars dhe woro. Han sade 
sigh sedt dhem och tagit in dem. Wij begärte fa dem igen om möyeligit woro. 
Han sade ney, kom i morgon hijt så kunna i få dhem. Wij redo då hem, och 
kommo dijt klok. 5 och hade wäl fatt hästarne igen, om wij hade hafft penning
ar, derföre wij gingo hem at taga penningar, och då wij kl. 7 kommo igen, 
stodh hustrun Karin* och brukade mun på dem. Frågades om de hade pen
ningar medh sigh. De s:de ja. Berättade widare at de gått hem till h:r Auri- 
villim», och honom befalt, at dhe skulle lyffta dören af hakarne, men intet 
slå sönder henne, eller låset. Det sade och hans dräng Mattz, och att de elliest 
intet giort det, där icke han gifwit dem loff der till. Så gå wij dijt och taga 
uth hästarne på hans befalning och sättia dören på hakarne igen effter oss och 
rida hem medh hästarne. Dhe togo afträde och Consistorium fan saken intet 
kun«a afgöras, för än Prof. Aurivillius hemkommer och blir competenter cite
rad.

VI. Förmälte Prof. Rudbeck sigh warit hoos landzhöfdingen på Consistorii 
begäran, och talt medh honom om Kongl. HoffRättens dom i åkersaken, så 
och den seqvestrerade spannemålen, då h:r landzhöfdingen Iofwat att giöra 
Acad:n ett wederbörligit nöye så snart honom copien af domen blir tillhanda 
sänd på Stockholm.

VII. Påmintes om resan som så långesedan blifwit resolverad om, at giöras 
till Kongl. M:tt att afläggia underdånigh tacksäyelse för frijkallelsen från reduc- 
tion, och föll nu hela Consistorium der på, att Rector och h:r Norcopensis 
resa åstadh i Consistorii nampn.

VIII. Berättade h:r Rudbeck att landzhöfdingen sagt det hennes M:tt Drott
ningen lärer komma hijt och då ibland annat willia besee Acad:n och anato
micum theatrum hwarest fönstrene äro mycket sönder, frågade fördenskull om

Kallas ovan Mar&treta.
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Consist:m wille kosta på at låta reparera dem. 'Resolutio. Consistorium fan det 
billigt och att det fordeligt skee måtte. Här wid påminte Qvaestor at Decani 
facultatum låta reparera fönstren uthi deras collegier. Item sade h. Rudb. det 
h:r landzhöfdingen giort påminnelse om humblegårdarne, att de som liggia öde 
måtte uptagas igen, elliest lära de reduceras; så och at hwar och en planterar 
widh sine humblegårdar trä widh åbredden.

IX. Sade Rector sigh nu willia närmare påminna om det bref som han i går 
hade omtalt, och ankommit war ifrån Secret. Hadorph af d. 23 huius, hwilket 
uplästes och befans af det innehåld, at han påminner det Rector wille hielpa 
till ändskap om dhe uthlänte manuscripter till sal. Verelium i hans tijdh, effter 
en deel äre ännu icke lefrerade, medh mehra som be:te bref innehåller. Här 
uppå sade h:r Norcopensis sigh hafwa en skrifft at insinuera på sal. Verelii 
erfwingars wägnar, hwilken uplästes af innehåld, att såsom dhe under förre 
rectoratet in Aprili, genast uppå fodringen sigh medh omständeligit swar in
funnit, och saken sålunda utred t, at där då warande Rector Prof. Arrhenius 
welat der medh fortfara, hon långesedan skolat winna sitt fullkomblige sluth, 
så äre the och jämwäl nu widh denne andre och nye Rectoris påminnelse der 
om, ganska willige där till; allenast såsom de uthaf det Högl. Kongl. Collegii 
bref see sigh wara medh ganska swåre och oförtiente beskyllningar uthaf Secret. 
Hadorphio belagde, hwilka skola sigh bättre utwijsa, af då medgifne copier, 
de dock likwist medh brefwet till den dagen icke lefrerade äro; ty hafwer en på 
erfwingarnes wägnar genast förfogat sigh till Stockholm där at blifwa samme co
pier mechtigh, sigh till så mycket bättre, säkrare och fulkomligare effterrättelse 
uthi detta deras swar. Fördenskull theras fulmechtige begära någre få dagars 
utryme, hwar effter ett omständeligit och nöyachtigt swar inkomma skall, 
emädan af det förb:e ene swaret, som dhe allenast för detta fått tillfälle till, 
nogsampt witterligit är, at fordringen till alle sine delar är i gode mäns händer, 
ehuruwäl angifwaren der i felat, att han för alt, detta medh så swåra tillagningar 
debiteret sal. Verelium, och hans huus. etc. Här uppå brast det uth i något 
ordewäxlande emellan Prof. Arrhenium och Prof. Norcopensem, men blef 
tystat. Rector begärte de wille nu förklara sigh, hwadh på Cancelie Collegii 
bref giöras skall, och huru dess ordres måge bli effterkombne. H:r Lundius: 
Effter ingen nöyachtigh förklaring kan inkomma till Cancelie Collegium, förr än 
alle parterne komma tillstädes, fördenskull kan man intet mehr åtgiöra, än 
genom skrifwelse referera om saksens beskaffenheet till Cancelie Collegium, 
och hwadh erfwingarne och dheras fullmechtige swarat och förklarat sigh på 
Kongl. Collegii bref, lofwandes yttermera gifwa widh handen hwad i den saken 
widare passerandes warder; togh der medh afträde. Och effter någon discours 
här om, stannade Consist:m ther wid, at bref afgår till Kongl. Cancelie Colle
gium, och där i refereras hwadh i saken passerat är, sädan deras bref ankom, 
lofwandes widare widh handen gifwa hwadh som här effter der utinnan före- 
löpandes och medh saksens afgiörande lydandes warder.

D. 8. Julii
upkommo in Consistorium Rector Magnificus, h:r Gartman, h:r Rudbeck, 

h:r Arrhenius, h:r Norcopensis, h:r Columbus, M:r Micrander och Qvaestor 
qvi acta notavit absente Secretario.
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I. Berättade Qvaestor en lista wara ankommen ifrån h:r landzhöfdingen på 
en stor hoop hemman, som förr skole warit militien anslagne, hwilka Kongl. 
Reductions Commissionen söker tillbaka, medh befallning, det possessorerne 
af samme hemman skole straxt inkomma medh sine documenter, samme hem
man angående. Och att uppå samme lista, som Roxen communicerat, warit up- 
förde månge Acad:s, både stats och praebende hemman, jämwäl och en deel 
af 624. åhrs donation. Och effter någon discours resolverades, att Acad:ns 
förklaring skall medh första öfwergå, der uti dhe förre öfwersände documenter 
påberopas, men Kongl. M:ttz allernådigste frijkallelse för reductionen ännu 
copialiter öfwergå.

II. Bewilliades att Bibliotheket uplåter dhe bräder der till kiöpte äre, till 
slottet och dess reparation för det prijs dhe kosta bibliothechet, emädan Hen
nes M:tt wentes hijt, och inga bräder elliest äre tillfångs att reparera medh.

III. Bewilliades Henrico Peldano Ostrobothniensi testimonium, så frampt 
dhe äldste hans landzmän gifwa honom godt wittnesbörd, der efter Rector 
frågar, emädan ingen; Professor kiände honom, såsom ung och här till warande 
under privati praeceptoris information.

IV. Inkom Jean Dubb emoth sal. Professorens M. Andreae Grubs änkia* 
sampt änkians fullmechtigh, den hon nu omsider bekommit, Magnus Megali- 
nus, hwars fullmacht under warande dato uplästes. Dubb begärade dom i saken. 
Närwarande Consistoriales tychte illa wara, det änkian förr icke kunnat fatt 
någon fullmechtigh, hwar om hon åthskillige gånger blifwit beskickad, så at 
saken kunnat i rättan tijdh tillbörl. afdömas. Betygade och nu gierna willa 
döma, till hwilken ända Consistorium denne gången endast blifwit kallat, men 
icke kunna det giöra emädan dhe allenast någre få kommit tillstädes, men alle 
dhe andre spöries bortrest hwar till sin ort och nödwändige förrättningar, per 
ferias, emädan dhee Kongl. constitutiones Professorerne ifrån Consistorii 
beswär, allernådigst dispensere. Hwarföre blef och denne sak upskuten till 
Septembm, då parterne kunna sigh infinna och rättwijs domb afwachta.

V. Sotens änkia Anna Hålsteens dotter och Ericus Tybelius inkommo. 
Änkian sade sigh hafwa sine wittne tillstädes, först hust:u Brijta Erichzdotter, 
emot hwilken Tybelius exciperade, seyandes henne en och annan gång warit 
antastad för tiufwerie, det han hört af andra, men wiste intet om hon gådt 
sädan beskylning ifrån sigh, williandes till här näst der om skaffa närmare 
beskied; sädan hade änkian sin pijga [Karin Mattsdotter] wid handen som 
kunde wittna om Tybelii wistande der i huset qwällar och nätter. Tybelius 
mente henne icke kunna wittna, warandes dhen anders brödäterska. Men som 
omöyeligit war få andre witne uthom huset, som något weta af dheras um
gänge, så tilläts hon och infordrades altså; i medier tijdh tillstodh Tybelius 
fr i j willigt, sigh legat någre nätter dher i sahlen, då han gått dijt effter leke- 
stugu, jämwäl och legat någre nätter inne hoos henne i kammaren, men nekade 
sigh belägrat henne. Änkian: Jagh hade ingen frid för Eder, och då iagh nekade, 
sade i ingen wara närmare der till, teendes Eder, som hade i redan fullkombl. 
rådt om migh. Tybelius: Det är intet så. Änkian: sedan I nekade willia ächta 
migh effter eder lofwen, och iagh wille klaga Eder an derföre, då sade I

Kristina Grubb, f. Rudbeckius.



1 9 0 1682:8 ju li

således: Om I få barn, så skall iag böta för eder. Tybelius: Ja hwij icke? 
Frågades om Tybelius sagt sigh willia böta för henne, om hon fingo barn. 
Tybelius swarade en och annan gång ja hwij icke? men på tridie eller fierde 
frågan om det samma förklarade han sigh således: Hwij skulle iagh icke kunna 
swara henne det, effter iagh wiste hon intet woro hafwande och iagh intet hade 
medh henne beställa. Frågades om hon är hafwande? Änkian swarade sigh 
intet annat förstå. Pigan Karin Mattzdotter effter aflagd eedh, och noga under- 
wissning om dess betydelse sampt förmaning att redeligen wittna, refererade 
som föllier: Wist är thet att Tybelius legat i mors säng, men huru offta kan 
iagh intet weeta. Långfredagz och Christi himmelsfårdz natten låg han der 
och den ene broderen uthi innersta kammaren; hans broder [Johannes] wille 
skiertorsdags affton sent hafwa uth tobach, men effter iagh hörde mor och 
Tybelius hweskade sigh emellan, wille iagh intet gå in, utha« h:u Kierstin gick 
omsijder effter tobaket, brod re« frågade och samma affton åthskillige gånger 
effter mor, men iagh sade henne wara hoos Wallerium. I julas, då han om aff- 
tone» fölgde en annan karl bort, badh han migh lembna porten öpen, kom 
sedan igen, slächte liuset och blef heela natten öfwer hoos mor. Wij folket 
undrade att han offta war så länge qwar. Tybelius: Hennes wittnande går intet 
långt ifrån min relation, men intet war iagh så länge där den gången. Pijgan: 
Klåckan 3 om morgonen gingo 1 bort, då wij hörde eder kappa skramla. Ty
belius: det torde warit någon annan. Pijga#: Ingen mehra war hoos mor, och 
gick I uth genom nye dören i trappan, påmintes att samma dör är stängd in
na« och icke utan till, så att den der igenom gått, måst komma uthur kamma
ren. Tybelius: Jagh weet intet så grant hurudagz det war. Pijga«: Han war 
der offta, men wij kunde intet läggia der om, effter wij intet annat förstodo 
än han skulle blifwa den sanskyllige. Ty bei i«j beropade sigh på h:r Anders Frö- 
ling capellan i Gambia Upsala; hwarken h:r Anders eller brödren wiste att 
Tybelius war den natten hoos mohr. Änkian och pijgan uthwistes. Tybelius 
förmantes redeligen bekienna om han hafft lägersmåhl medh henne, swarade, 
iagh weet intet om det skiedde första natten iagh lågh der, effter iagh då war 
drucken. H:r Micrander: I hade ju om afftonen lekt der och kunde derföre 
intet wara så drucken att icke i wiste hwadh i giorde. Tybelius, wij drucko 
medh, nogh har iagh offta famtagit henne, hon kallade migh offta in till sigh 
och talade medh migh om ächtenskap.

Änkian och h:r Anders Fröling inkommo, seyandes denne, sigh ické det 
ringaste wetta af denna sak eller handel, allenast hade han skiertorsdagz affton 
kommit till Skytthuset och legat der qwar öfwer natten hoos Joh. Tybelium 
i närmaste kammaren in till änkian, genom hwars kammar han och hade sin 
ingång, men wijste icke att Ericus war der hoos henne. Jagh gick och bort sade 
han kl. 5 eller 6 om morgonen. Tybelius: Det war näste kammaren in till 
dher wij wore om natten, ståendes säng emot säng, så att dhe andre wäl 
kunnat höra, om wij något giort. Hon ropade migh till sigh. Änkian: ney 
aldrigh ropade iagh honom till migh. Tybelius: I lät pijgan kalla migh ifrån 
sahlspiselen. Änkian: Det war intet den gången, uthan, sädan då iagh wille 
hafwa beskied af Eder, om I wille hålla eder lofwen; och näst förr än iagh 
gaf eder an. Pigan infordrades pch tillfrågades om hon skiertorsdagh kallat in 
Tybelium till matmodren, hwar till hon nekade, seyandes det skiedt allenast
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näst förr än matmodren klagade på honom. Consistoriales förhöllo Tybelio 
huru illa det seer uth, att brödren medh h:r Anders om afftonen gått genom 
änkians kammar in i sin, och han lijkwist intet wijst sigh dhem eller talt medh 
dhem, undrade och huru han så kunne döllia sigh. Änkian swarade, till kl. 
10 om afftonen war han inne i matkammaren, men sedan gick han in i säng
kammaren och lågh der hoos migh natten öfwer, hwar till han nu intet nekade. 
Änkian klagade att Tybelius farit illa med henne och brutit henne. Tybelius 
nekade, frågandes pigan hwadh hon swarade då han mötte och talade henne 
till? Pijgan: Tybelius mötte migh och frågade huru stod till medh migh. Jagh 
swarade, nogh står wäl till medh migh, men huru hafwer I gått åth mohr, 
effter hon blifwit så siukligh och wij icke fatt ett gott ord af henne sädan. 
Tybelius: Hon skref migh och ett bref till, frågades hwar det brefwet är? 
Tybelius: iagh wardt sticken och förstörde det. Tybelius beropade sigh på witt- 
ne» dhem han icke kan få förr än hösten; altså blef och saken upskuten öfwer 
ferias, skolandes han i medier tijdh jämwäl skaffa beskiedh om hustru Brijta.

VI. Uplästes Sven Lysells bref till bokhållaren Romel, att camereraren Wulff 
har nu färdigh liqvidationen öfwer Helsinge spannemålen, den cancellisten Still
man först giordt på 14 dr tunnan effter h:r gouverneurens acord, och räkning, 
men sedan måst den andra, och å nyo göra på 12 dr tunnan effter en general 
resolution, och frågar han nu hwadh som dem bestås för omaket, effter han 
intet wil uthtaga liqvidation förr än dhe betales.

Resol: H:r camereraren Wulff gifs 16 rdr eller plåter och cancellisten Stil
man 6 plåter, sammaledes och sex plåtar Lysell som drif:t på liqvidative för 
Acad., så att hon der med sluppit hålla någon fullmechtigh en så lång tijdh 
medh fast större omkostnad. Qvaestor lof:de straxt betala dem, begiärandes att 
denne och alle andre resolutioner rächningarne angående måtte strax de falla 
extraderas till honom som förr offta är resolverat. Hwilket lofwades skola 
skiee.

D. 13 Julii
sammankomwo i Consist:m maj#j ProRector h:r Arrhenius, h:r Ol. Rudbeck, 

M:r Columbus, M:r Micrander, h:r Arrhenius Qvaestor och Secret. A. Goeding.
Och uplästes det bref som till landzhöfdingen afgå skulle angående reduc- 

tions wäsendet tillijka medh der tillhörige documenter, vide copieboken. Och 
effter Rector war borte och icke lembnat det nya sigillet framme, slötz att 
man i medier tijdh brukar det gambla, som förmentes wara hoos Prof. Lun- 
dium.

Dito. Uplästes och Räntemästarens projecterade bref till Furubom, hwilket 
dagen effter afgick.

Consistorium majus d. 17. Julii 
praesentibus Rectore M. Petro Holm, [h:r Rudbeck], h:r Arrhenio, h:r 

Norcopense, M. Columbo, [M. Micrandro], h:r Arrhenio Qvaest. och Secret. 
And. Goeding.

I. Uplästes landzhöfdingens h:r Fabian Wredes bref till befalningzman Rox 
af d. 14 huius at i anledning af Kongl. Reductions Collegii af d. 10 Julii 
h:r landzhöfdingen tilsände skrifwelse och notification där uthi åthskillige
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Acachns godz och gårdar nämpnes, som hon som pur gåfwa af Kongl. benådning 
här till dagz har behållit, och nu som militie hemman till Cronan igen er
kännas böre, dhe uppå hoosgående lista specificerade hemman och lägenheeter 
strax till Kongl. Maij:tt och Cronan, som omistandes militie henuwan reducera, 
bijbehållandes dem till dhe usus, som Hans Kongl. Maij:tt ärnat hafwer dem 
att disponera; medh mehra som be:te bref innehåller. Här uppå consulterades 
huru Academien måtte blij widh hans Kongl. M:ttz allernådigste frijkallelse 
bref maintinerad, och slötz att twenne deputati af Consistorio afresa till Hans 
Kongl. M:tt, och på Academiens wägnar i underdånigheet supplicera at fa bli 
beskyddade för reductionen i förmågo af Hans Kongl. M:ttz Academien nådigst 
gifne resolution och frijkallelse bref.

II. Resolverades att den resten nbl. 154 dr 24 öre kopp#r:nt och 58 t:r i  
f:r spannemål, som på Erich Mattzons änkias i Helgebolstadh skuld ännu 
innestår, sädan all ägendomen henne blifwit af Acad:n från exeqverad, afföres 
fogden i dess rächningar, effter som bem:te änkia ingen ting hafwer, hwar 
medh hon samme rest betala kan.

III. Mentionerade ProRector att under hans rectorat blifwit resolverat, det 
den som renskref constitutiones skulle fa betalning af xrario; men Qvaestorem 
intet willia der af något uthgifwa, emädan det är Consistorii eenskylte sak; 
altså resolverades nu att samme penningar skole tagas af cassa Consistorii.

IV. Förmälte Rector sin, af Consistorio honom och Prof. Norcopense, an- 
befalte expedition till Stockholm, och att Hans Maij:tt i nåder låtit sigh behaga 
deras underdånige tienst i det målet, med nådigh hälsning till Consistorium 
tillbaka igen.

V. Inlefrerade h:r Qvaestor Academiens gamble original jordböcker på 
Kong. Gustaf-Adolphs arf och egne godz medh begäran att der hans revers 
intet skulle igenfinnas i sal. Verelii sterbhuus, den då måtte här medh dödas. 
Hwilket fans skäligit.

VI. Berättade h:r Qvaestor om lagmans synen i Tompta och Örby i Rasbo 
sochn huru den passerat som föllier, nbl. När parterne woro stämbde till d. 21 
Junii, då lagmanssynen skulle förrättas emellan Örby och Tompta, och Leusner 
hade begärt samme nembdmän som förlidit åhr der woro, der af han half- 
parten förledde ifrån sin praeside, dem fylte och kom till att gifwa en attest 
emot det som passerade och sielfwa sanningen, warandes derföre nu incapabel 
att döma i saken, men den andra halfparten giorde förlidit åhr sitt ämbete, 
och kunde nu intet widare giöra till saken eller twå gånger der i sigh förklara 
och döma, hwarföre och Academien emot denne nembd exciperade, och be- 
gärade en ny opartijsk nembd, det h:r lagmannen såsom lagh conformt be- 
williade, skref altså Räntemestaren till att han wille giöra nödigh anstalt, så att 
synen icke måtte studzsa, som och att han wille correspondera medh h:r 
Leusner om opartijsk nembd, skref och till Cronones befalningsman Rox, att 
beställa om samma nembd. Räntemestaren skref Leusner 2 gånger till, talade 
och Rox munteligen medh honom och wijste honom lagmannens bref, att en 
opartijsk nembd måtte dijt kallas. Men h:r Leusner wille dher till ingalunda 
consentera, eller låta den anstalt giöras som wara borde. När lagman« e» för
denskull och parterne d. 21 Junii sammankommo på Örby äng, kunde dhen 
förr brukade nembd, som allena tillstädes war, ey annors än afträda, och blef
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således ingen syn af. Om affton kom halfwa Bälings nämbd, som Academien 
till denne syn uthnämbt och Roxen effter dess lofwen dijt förordnat, men ifrån 
Hagunda som Roxen förslagit Leusner, att å sin sijda nembna, kom ingen, 
effter som han den och alle andre recuserat in till de 2 siste dagarne. Och 
ehuruwäl parterne då förentes der om, att h:r lagmaiwen skulle skrifwa till 
Roxen och begiära att halfwa Hagunda nembd måtte ännu komma, och att 
Leusner skulle låta sin dräng föra brefwet till Rox ehwar han funnes, antingen 
hemma i staden eller wijdh Börie tingställe, icke dess mindre när drängen reste 
åstadh, gaf Leusner af sin eenwijsheet honom den befalning, att funno han 
intet Rox i staden skulle han intet längre resa, uthan komma strax hem igen, 
som och skiedde, hwar öfwer lagmannen klagade andre dagen då parterne sam- 
mankommo, d. 22 wexlade lagman bref medh Räntemästaren huru man skulle 
bära sigh åth, att något måtte blifwa förrättat, Räntemestaren gaf förslag, att 
man måtte i saken taga någre förståndige och opartijske män uthom nembden, 
dhe dher på aflagd eedh kunde gå medh, så att lagmannen blifwer domför, men 
h:r Leusner ogillade jämwäl det förslaget. Då parterne åter sammankommo 
på Örby äng, wardt effter långt samptal slutet, det h:r lagmannen ännu måtte 
skrifwa Rox till, att han ännu skaffade dijt någre af Hagunda nembd, effter 
som Örby fullmechtige utläto sigh att willia dröya der jämwäl den tridie dagen, 
på det saken måtte komma till ändskap, den h:r Leusner och dess salige moder 
[Margareta] nu i så månge åhr uthdragit, och i medlertijdh skiämt Örby skogh. 
Men detta budh förrättade intet bättre ärendet än det förre, som spordes åter 
tridie dagen, då man skildes åth, emädan intet stodh till wänta någon syns för
rättning.

Res. Relation här om afgår till Kongl. HofRätten, medh begäran Academien 
måtte bli maintinerad wijdh förre syningzdomen. Bewilliades ochså uppå h:r 
Qvaestoris påminnelse den halfwa nembden, som Academien låtit kalla till 
synen wijdh Tompta i Rasbo sochn, 24 dr koppar:tt för sitt beswär, på det 
man deste willigare måtte hafwa dem, då de här näst anlitte blifwa.

VII. Anmälte h:r Qvaestor camreraren Blanch, som råkat uthi eldzwåda och 
mist der igenom en hoop documenter, begära copier af 77 och 78 åhrs tijonde
längd i Helsingeland. Det bewilliades, och att den som dhem afskrifwer be
talas af Acad:n.

VIII. Frågade h:r Qvaestor huru skall bli medh den qwarnspannemålen som 
han låtit införa ifrån Ekeby, emädan hon där intet kunde föryttras, och här 
frågades mycket effter henne den tijden: men som hon kom något seent hijt, 
altså blef man ey heller af medh henne här. Resolutio. Om man intet kan få 
mehra än 8 dr t:n så måste hon sällias derföre.

H:r Rudbeck och M:r Micrander inkommo.
IX. Skickades Cursor till fogden Jacob Ringius att seya honom, det han 

måtte komma till inspectorem aerarii medh sine restlängder, att låta dem under- 
skrifwas till 680 åhrs bokz förfärdigande.

X. Påminte bokhållaren om bakungz taxeringen, att den måtte skyndesam- 
ligen förfärdigas. Res. Dhe som nu resa till Stockholm förhöra hoos h:r Lind
sköld om det woro rådeligit att i underdånighet sökia Hans Kongl. M;tt om 
nådigh lindring der på.

XL Förmälte Rector sigh hafwa ett bref, ifrån Hans HögGrefl. Excellxe
1 3 - 7 3 4 2 2 8  Sallander
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Rijkzdrottzen ankommit, af d. 24 Junii, som han gierna wille hafwa upläst i 
freqventi Consistorio emädan det är ett betänkeliget bref, och af stor wicht. 
ProRector sade sigh och ärnat låta upläsat, men intet kunnat få något freqvens 
Consist:m. Brefwet lästes nu upp, men effter så få woro tilstädes, altså slötz 
att det uthi pleniori Consist:io widare bör upläsas, at man der om något be- 
tänkiande fatta kan; blifwandes det i medier tijdh commumcerat medh facultate 
theolog.

D. 18 Julii
upkommo i Consistorium majus Rector M. P. Holm, h:r Gartman, h:r Ol. 

Rudbeck, h:r Arrhenius, h:r Norcopensis, M:r Columbus, h:r Bilberg, h:r Arr- 
henius Qvaest. och Secret. A. G.

I. Upläste h:r Qvasstor en Långhundrad häradz tingz domb af d. 10 Martii 
1682, där uthi qwarteremästaren Hans Färsson Hwitting för olofl. weedz afförs- 
sel ifrån Acad :ae frälsehemanetz, Tiuste i Kårste sochn, urfiäl, i förmågo af d. 12 
cap. Tingb. fålles till hufwudsakena, skolandes till Kongl. Acad:n eller frälse- 
bonden återlefrera dhe 18 lass biörkweedh å 6 mk kom:t lasset och 3 mk för 
åwärkan argwnvwto 18 cap. bb. Ll. H:r Qvaestor frågade om de som resa nu till 
Stockholm skola anhålla hoos landzhöfdingen om execution, eller wänta till 
dess han kommer hijt, tå man medh mindre omkostnad det ehrhålla kan. 
Res olut io. Då landzhöfdingen kommer hijt, kan man sökia honom om execu
tion.

II. Consulterades om memorialet för deputatis till Stockholm, hwadh der på 
upföras skall, och slötz att för denne gången blifwer det förnembste ärendet 
om reduction, och att dhe som resa åstadh först upwijsa Kongl. M:ttz frij- 
kallelse bref för Acad:n uthi Kongl. Reductions Collegio, och skulle det der 
uppå intet willia utlåta sigh till Acad:ns bästa, så kunna dhe supplicera till 
Hans Kongl. M:tt, projecterandes Secreteraren till morgon samma suppliqve, 
som då upläsas och öfwersees kan. 2. Om dhe förbytte eller elliest Acad:n 
undankombne hemman, fans rådligit att först tala medh h:r landzhöfdingen, 
som lofwat wara Acad:n i den måttan behielpeligh.

3. Om kyrkiohärbergens förbytande i Helsingeland, sades at der till woro 
allaredo åtgiort effter Acad:ns önskan.

4. Om bakungz taxeringen talar man medh h:r cantzlierådet Lindskiöld, om 
han tycker wara rådligit supplicera Hans Kongl. M:tt till om tilgifft der på, 
allegerandes exemplet af Lundz Academia, som jämwäl warit derföre frije.

5. Om M:r Boos sak något at röra fans intet rådligit, effter man intet för
nummit der till wara något åtgiort.

6. Om stipendierne woro ey heller nu lägligit att tala.
7. Om Academiens rächninger och vidimerade copier af verificationerne att i 

Kongl. Stats Cantoiret inläggias, förnimmer man hoos h:r hofrådet Höghusen, 
om der på något wordet resolverat. Item

8. Om exercitie staten.
9. Om fiscal för Academien och
10. Om bibeltrykztunnan tales nu intet, uthan man dröyer der medh, till 

thess man får see Kongl. resolutionen.
11. Om Communitetet fans ey heller gott nu något at nämpna. Sade och
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h:r Qvaestor, att om Kongl. resolution finnes, det communitetet intet skall 
wara, hwilken man förr intet afwettadt.

12. Fans det nödigt och rådeligit att deputati begära i underdånigheet at 
Academien måtte fa behålla rågarne wijdh sine kyrkiohärbergen.

III. Proponerade Rector åthskillige komma och påminna om sine fodringar 
i sal. Ausii sterbhuus. 'Resolutio. Prof. Rudbeck swarade sigh talt medh borg- 
mestare [och] rådh der om, och nu intet kunna åtgiöras till den saken, förr än 
borgmestaren kommer hem, som nu är i Stockholm. H:r Qvaestor påminte att 
för sal. Ausio måtte afföras det som han utöfwer sin profession upburet för 
adjunctura juris. H:r Prof. Rudbeck swar[a]de så wara allaredo skiedt. Begärte 
och h:r Qvaestor föras till acta, att sal. Aurivillii änka berättadt det hon gifwit 
Canuto Ausio af det innestående arrendet för sal. Profess. Ausii åker, och will 
intet i längden der före widare graveras eller swara för den som hon contra- 
herat medh williandes heller insättia sitt arrende i aerario, Consistim der medh 
sedan disponera effter sitt godtycko. Det han och sade henne allaredo giordt.

IV. Berättade Rector en studios. Betulandrum, som tillförende är illa note
rad uthi Consist:ii actis, för yppigt och öfwerflödigt drickande wara åtskillige 
städes penningrr skyldigh på kiällarne och krogarne, såsom till frantzosens son 
de Vallois, till Forsells hustru och äntå flere, hwilka dess praeceptor Andreas 
Rhodiin klagar öfwer att dhe borgat honom öhl och annat, fast de af honom 
der om warit förbudne och åtwarnade. Uplästes och Adjuncti Dn. Andreae 
Rhodins suppliqve af innehåld att Jean de Vallois den yngre emot hans åt- 
warning fordrade af Betulandro 28. dr kopp*r:tt som honom då blefwo i Con
sistorio fråndömde. Men som han då intet wijste af, att de Vallois hade af 
honom i \  dusin sölfknappar i pant, som Betulander sädan bekiänt, hwarföre 
Vallois säger sigh hafwa at fodra 80 dr koppar:t, altså beder Rhodin det i 
krafft af det utgångne begge magistraternes edict om otijdig credit på studen- 
ternes pantsatte saker, denne frantzosen knapparne måtte aftwungne warda, 
effter han af idel malice och argt upsåth att illudera Senat. acad. decretum sådan 
egenyttigheet föröfwar till den andras skada och fördärf. Fordrar och Forsells 
hustru 60. dr kopp:t af honom, som Rhodin begärar ochså måtte i anledning af 
samme placat henne afskiäras hälst effter hon näst förleden disting fick äfwen 
för lijka godz 60 dr koppart. Sidst begiär be:te Rhodin att effter Betulander 
håller sigh nu undan och kan skee på hwarjehanda sätt går sin wäg, honom 
måtte förunnas fram för någon annan arrest på kläder och böcker för informa
tion, disk och hushyra. Resolutio. Betulander arresteras, och parterne å alle 
sidor skola lagl. för Consistorio förhöras.

V. Frågade Rector huru medh Leuthenii [Löthenii] lägersmål blifwa skall. 
Resolutio. Man seer effter när terminen expirerar, då saken företagas och lagl. 
afhielpas kan.

VI. Upwijste Rector ett h:r landzhöfdingens i Kopparberget bref till Ränte- 
mästaren, der i han låter förstå h:r Gyldenstierna wara syskonebarn medh h:r 
Rosenstierna. Nu discourerades om Acad:n skall sökia jäfwa honom eller intet 
efter begge delerne äre farlige. Resolutio. Man kan conferera medh Profess. 
Lundio här om då han kommer hem af landet.

VII. Rector begärte h:r Norcopensis wille inkomma medh den förklaring 
som sal. Verelii erfwingars fulmächtige å dheras wägnar lofwat. Hwilket af 
h:r Norcopense tilsades.
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D. 26 Julii
upkonuno i Consist:m majus Rector M:r Petrus Holm, h:r Lundius, [h:r 

Arrhenius], h:r Norcopensis, M:r Columbus och Secret. A. G.
I. Sade Rector sigh fått orsak att kalla Consist:m tillsamman, emädan stu

diosus Kylander som begick dråpet på Hedraei son woro ankommen medh 
Kongl. M:ttz leygdebref, men effter så få woro tillstädes och tempus feriarum 
och andetijden påstodh, fördenskull kunde en så importent sak, hwar om ple
num Consistorium bör noga ransaka, denne gången intet uptagas, uthan up- 
skiutes till d. 27 Augusti, då Consist:m lärer sitta. Hade och Kylander wäl 
hafft tijdh förr att inkomma, emädan leygdebrefwet är dat. d. 24. April. Ri.ro- 
lutio. Saken upskiutes till den tijden och målsäganden tillsäyes att der till see 
sigh om någon fullmechtigh.

II. Slötz uppå h:r Lundii påminnelse att bref afgår till Consist:ii deputatos, 
att dhe vigilera uthi Behmers saak, och förhöra huru der medh lijder, emedan 
det förliudes att dhen saken innan 14 dagar lärer företagas i revision, och h:r 
Behmer säyes hafwa goda gynnare och adhaerenter.

III. Förmälte h:r Norcopensis den förklaringen som Rector i sidste Con
sistorio begärte att sal. Verelii sterbhuus skulle inkomma medh, angående 
manuscripta och archivi böcker, wara alt färdig, allenast desidereras något som 
han wille fråga h:r ProRectorem om, såsom 1. Om Burei copia af S. Ollfs 
Crönika i folio finnes hoos honom? ProRector h:r Arrhenius, sade sigh fuller 
hafwa ett exemplar der af, men intet weta om det är det samme som h:r 
Verelius hafft. 2. Om han kunde fa upsatzen på de medel som fodras af sal. 
Verelio och h:r ProRector tilförende wijst en af arfwingarne som och så den 
samme afcopierat. ProRector swarade sigh fuller hafwa en upsatz, men intet 
så richtigh. H:r Norcopensis begärte få honom sådan som han är, at han kan 
hafwa ett säkert document der på, emädan det som förr wordet afcopierat, 
intet är vidimerat.

IV. Mentionerades att en hop documenter som h:r Qvaestor begär te öfwer 
till sigh, blif:it i dessa dagar honom öfwersände, sampt Secretarium gifwit en 
expres som der medh öfwergått, 6 dr kopjwr:t, de af Consistorio böra honom 
gode giöras.

Här wijdh anmälte h:r ProRector, h:r Qvaestorem begärt det Consist:m skulle 
sökia citation i Forssby saken. Secretarius sade sigh gifwit den puncten medh 
på memorialet för deputatis, och i går medh påsten öfwersändt till h:r Qvaesto
rem de der till hörige documenter, att han der effter kunde anhålla om cita
tion. Consistorium fan det gott och att Qvaestor begärar nu uth citationen i 
Stockholm. Om Rosenstiernas sak fant Consistrm bäst att h:r Qvaestor sielf 
swarar h:r landzhöfdingen Duvalt medh lögerdagzpåsten ifrån Stockholm att 
det intet är rådeligit at läggia sig i någon difficultet medh H:s Excellxe Gyllen- 
stierna och sökia att jäfwa honom.

V. Resolverades att en express afgår till Vinteren medh brefwet och docu- 
menterne i Rosenstiernas sak.

Consistorium majus d. 4 Augusti,
praesentibus Rector M:r Petrus (sic) Holm, h:r Gartman, h:r Arrhenio, h:r 

Norcopense, h:r Wolff, h:r Bilberg.
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I. Uplästes häradzhöfdingens Furuboms bref af d. 1 huius af innehåld, att 
han mz stor möda kunnat öfwertala rådman Joel Hörner, at låta till någon läg
ligare tijdh anstå medh lagmans synen, skolandes bem:te Furubom widare om 
terminen förständiga, och Sämminghundrad häradz halfwa nämbd intet effter 
de emot dem inkomne jäf der till bruka, utan andre i dess ställe, emot hwilka 
ingenthera parten kan hafwa något at inwända. Skall och mätningen af Ultuna 
någre dagar för lagmans synen förrättas, etc.

II. Insinuerades rwenne bref ankombne ifrån Consist. deputatis i Stockholm, 
det ena skrifwit af Profess. Micrandro d. 25 Julii, det andra af Qvaestore Arr- 
henio d. 28 eiusdem, angående deras anförtrodde commission i reductions 
wärket och att dhe uppå innelychte Kongl. reductions Collegii bref, som nu 
uplästes dat. d. 22 Julii nästwekne, angående Ingelstadh och Lilla Åkerby i 
Närt,una sochn och Långhundradz härad, om hwilka wälb. Collegium begärar 
informeras under hwadh titel dhe nu besitties eller på hwadh sätt och medel 
Academien kan wara till dem kommen, redan gifwit behörigh förklaring. Hwar- 
före fans ey nödigt att widare der till något giöra. Copie af h:r Scheffers in
lagde suppliqve i Kongl. HoffRätten fölgde och medh, och befans wara stält 
aldeles effter Consistorii till honom öf:rsände memorial på de puncter, som 
Acad:n sökt beneficium revisionis uthi, och de som hon förbehållit sigh prompt 
execution uthi, och slötz att deputati den upwijsa h:r lawdzhöfdingen och be- 
gäre straxt execution. Sädan läste och Prof. Arrhenius ett bref, som i går medh 
påsten ankommit från des broder Qvaestore Arrhenio, der uthi han förmäler, 
att Hans Kongl. M:tt lefrerat Academiens suppliqve tillbaka åth h:r Claes Flem- 
ming, att låta den komma till skiärskodande i Reductions Commission.

III. Proponerade Rector Joh. Nessaeum Ang. fattig och af wattsiukan be
kajad studios, begära af cassa studios, hielp. Res. Honom bewillias 8 dr sölfrnt.

D. 12 Augusti
upkommo i Consistorium ProRector h:r Arrhenius, h:r Rudbeck, h:r Norco- 

pensis, h:r Spole, M:r Columbus, M:r Micrander, h:r Qvaestor Arrheni/w och 
Secret. A. Goeding.

I. Förmäl te Rector sigh fådt orsak denne gången att kalla Consistorium til- 
hopa efter som deputati Consist. ifrån Stockholm hemkommit, de där begärt 
få giöra relation om sin expedition på Academiens wägnar i Stockholm. Berät
tade altså Profess. Micrander som föllier nembl. att de dagen effter de fram
kommit upwachtat krigzrådet h:r Gyllenhoff, som wijst sigh särdeles benägen 
emot Academien, och rådt henne till att sökia Hans Kongl. M:tt hwarest han 
och lofwat giöra henne ett gunstigt assistence, så snart han blefwo frisk. Mån- 
dagz morgonen der effter hade de upwachtat hoos Kongl. rådet h:r Georg 
Gyllenstierna, som warit jämwäl i en nådigh humeur och för Academiens wäl- 
färd widlöffteligen sigh uthlåtit, hafwandes, och gifwit det rådet att Academien 
sielf måtte sökia Hans Kongl. M:tt emedan Collegium Reductionis i anseende 
af Kongl. general ordres om militie hemmanens redresserande icke kunde 
Acad:n dess desiderio wilfara. Sädan d. 24. Julii hade de upwachtat cantzHe- 
rådet h:r Lindsköld men fåfängt effter han war alt stadigt på slottet. D. 27 
eiusdem hade de i underdånigheet upwachtat Hans Kongl. M:tt och öfwer- 
lefrerat Acad:ns suppliqve, tillijka medh dhe motiver, hwar af Hans Kongl.
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M:tt måtte bewekas till att allernådigst förskona Academien för denne reduc- 
tion, hwar uppå Hans Kongl. M:tt öfwerlefrerat samme documenter till Kongl. 
Rådet och Presidenten h:r Claes Flemming att remitteras till Reductions Com- 
missionens öfwerseande. Hwarföre dhe och infunnit sigh der medh en supp- 
liqve på Academiens wägnar, såsom och hoos h:r Claes Flemming. Och emädan 
dhe dagarne mycket warit att giöra i högbe:te Collegio medh liflänske affair- 
erne, fördenskull hade icke något sluth i Academiens sak stått att förwänta, 
hafwandes och så h:r Gyllenborg så wäl som flere, som de sakerne kunnoge 
woro, rådt Acad:ns deputerade, att intet mycket poussera der på, för än lif- 
ländske affairerne woro afgiorde, hwarföre de och recommenderat Prof. 
Peringer att affwachta resolutionen, och gifwa Consist:o effter deras afresa till 
förstå hwadh der medh lydandes wordo. Hade och i medier tijdh talt medh 
åthskillige af herrarne och andre hoos Hans Kongl. M:tt förmående män, att 
befordra Academiens wälfård i detta målet. Och i synnerheet nembdes h:r 
Claes Flemming, h:r Lindsköld, h:r Gyllenhoff, h:r Gyllenborg och Mag:r Wire- 
nius; altså slötz att i dagh bref till dem publico Academi» nomine författas 
och afgå, der i de betackas för nåd och gunstigh benägenheet emot Acad:n 
och dess deputatos, medh ödmiuk och tiensd. begäran, de wille låta Acad:ns 
wälfård wara sigh än widare till nådh- och gunstigh befordran recommenderad 
och angelägen. De andre på Acad:ns memorial för dem upsatte puncter, hade 
dhe anbefalt och comwitterat h:r Enroot, som lofwat skaffa der på Kongl. 
M:ttz resolution.

II. Berättade h:r Qvaestor att sädan af änkian i Biuggestadh och Kongz Ådre 
sochn wordet exeqverat till Acadins betalning alt hwadh hoos henne funnitz, 
hon äntå blifwit skyldigh 250 dr 15$ öre kopp:tt och 74 t:r spanmål, hwilke 
fogden nu begärer måtte i dess rächninger afföras. "Resolutio. Emädan execu- 
tion öfwer all hennes ägendomb är skedd, och hon intet mehr hafwer igen, 
hwar medh hon kan betala, fördenskull afföres resten i rächningarne.

III. Mentiorierade Prof. h:r Norcopensis, att kyrkioherden [0: Petrus Rud- 
beckius] låtit effter predikan inkalla honom i sacerstien och wijst hwadh repa- 
ra//on wore skedd på lechtarne; begärandes det Acad:n ochså wille der till 
contribuera, och han såsom inspector aerarii rächningarne underskrifwa. Men 
effter h:r Norcopensis intet wiste Consistorii willia och mening ther om, hade 
han ey förstådt sigh der till; frågade nu huru Consist:m täckes sigh uthlåta. 
Resolutio. Academien kan medh sådant icke wedertaga någon stadigh gravation 
på sigh, effter som hon och i sine privilegier alt sådant eximerad är; och hwadh 
hon i slijka fall tilförende ex liberali giort, det måtte henne icke nu och i 
längden lända till förfång. Wore och så så illa bestält medh lächtarebänkarne 
att man finner nödigt till deras rätta och nyttige förordning närmare conferera. 
Här widh nämbdes, att om hwart och ett landskap blefwo deras egne bänkar 
assig«erade, så worde de wäl af landskapz cassarne till deras reparation för- 
skiutandes.

IV. Beswärade sigh ProRector öfwer h:r Gartman, att kripg de åkrar som 
han hafft arrendewijs af Ausii sterbhuus, och ProRector nu emottager, gärdz- 
gården är en och annorstädes illa förfallen, willjandes h:r Gartman den samme 
icke laga. Derföre begärte ProRector, det Consist:m täcktes räckia honom
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här uthinnan handen. "Resolutio. Åker magistraten så af Academien som stadsens 
medel förrätta nästkommande måndag gärdzgårdzsyn och sestimera den repara
tion der på behöfwes, kunnandes h:r Gartman der om tillsäyas att han sigh 
der wijdh infinner.

Consistorium majus .d. 23 Augusti.
Närwarande Rector[e] M:r Holm, D:r P. Rudbeck, D:r Benzelio, D:r 

Skunk, h:r Rudbeck, h:r Arrhenio, h:r Norcopense, h:r Spole, M:r Columbo, 
M:r Steuchio, h:r Wulff, M:r Micrandro, h:r Bilberg, h:r Arrhenio Qvaestore 
och Secret. A. Goeding.

I. Anmälte inspector aerarii några bönder wara komne på rest, och effter 
rättarens attester, intet hafwa hwar medh de betala kunna sädan all deras 
ägendomb blifwit af dem exeqverad. Såsom Larss Joensson i Hällesta och Haga 
sochn som är skyldigh 138 t:r 5$ f:r spanmål, Johan Mattsson i Ista och Skieff- 
tuna sochn 290 dr 71 t:r 5 f:r spanmål, hustru Kierstins rest i Luttergälet och 
Frösunda sochn 88 dr 63 t:r 1/7 f:r span:l och Mattz Erichsson i Luttergälet, 
som intet mehr hafft, effter Wålstadh rättarens Swen Joensons bewittnande, 
än en odugligh häst som och warit arresterad, 24 dr 23 öre. Hwarföre resol
verades at dheras rest afföres i rächningarne.

II. Insinuerades bef. Anders Winters expense rächning af 267 dr 11 öre 
koppartt, och emädan Räntmästaren berättade, att han wijdh uthskrifningar 
nödgas giöra större expenser än de andre Acad. fogdar, i ty han måste i åth- 
skillige härader sambla bönderne ihopa och wijdh flere uthskrifningar up- 
wachta, der lijkwäl de andre fougdarne intet behöfwa mehr än widh en uth- 
skrifning wara dijt, dhe alle bönderne i hop stämma kunna, fördenskuld slötz 
att hwadh omkostning han wijdh uthskrifningar giör, bestås honom, blifwandes 
och denne hans rächning ratificerad.

III. Berättade Rector befallm And. Winter igenkommit ifrån lagmanstinget i 
Stockholm, hafwandes lagmans rättens domb af d. 16 huius af innehåld, att 
den emellan h:r Rosenstierna och landzhöfdingen i Kopparberget h:r- Gustaf 
Duvalt medh Academien verserande twist angående strijdigheten och rätta 
ägoskillnaden emellan Ekelunda och Alebeckz byy, remitteras till een uthäradz 
nämbd och annan häradzhöfdinges ransakning och afdömande, på kärandens 
h:r Olof Rosenstiernas omkostnad, innom 3 wekors dagh, i wederbörande par- 
ternes närwaru, att förrättas. Vinter berättade att han öfwerenskommit medh 
h:r Rosenstierna, det häradzhöfdingen h:r Maelander synen förrätta må, frågan- 
des om Acad:n wille bestå honom något för omaket. Resolutio. Om Acad:n 
far godh och önskeligh dom, så gifwes honom 6 rdr.

IV. Proponerade Rector capellans änkan i Romfertuna sochn begära få bruka 
ett Acad:ns hemman i samme sochn. Åås ben., sades att det blifwit af den förre 
åboen till husen illa medhfarit. Resolutio. Det är förr slutit, att ingen annan 
må bruka Acad:s hemman, än den som är bonde, hwar wijdh Consist:m ochså 
nu blir.

V. Sade Rector sigh wara nu sinnad att mentionera om electione novi Pro
fess. uthi sal. D. Hofvenii ställe, begärandes det wille Consistoriales medh sine 
votis omrösta, om någon beqwäm och capabel successore. H:r Rudbeck
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nämbde nomine facultatis medies 1. D:r Urban Jerner [o: Hjärne] besynner
ligen och 2. D:r Sack och 3. Dn. And. Drossandrum. Sädan utläto sigh de 
andre Professores som föllier.

H:r Bilberg. Jagh känner ingen mehr an D:r Jerner och sädan Drossandrum, 
D:r Jerner säge iagh giärna komma der tili.

M:r Micrander. Effter det äro gode män som facult. medica har nämbt, såsom 
D:r Jerner, D:r Sack, sä och sidst Drossandrum, sä nämpner iagh och dem, 
men skulle önska, att hwem som der till kommer, intet måtte undandraga 
sigh academiske arbetet.

H:r Wulff: Begge twä D:r Jerner och Sack erkänner iagh gode.
M:r Steuch.: Urban Jerner voterar iag på, Drossandrum och Sacken känner 

iag intet.
M:r Columbus. Jagh känner D:r Urban Jerner att han är en wacker man 

och skulle se att han kommer der tili, Sack där näst, men Drossandrum kän
ner iag intet stort, kan altsä intet nembna honom.

H:r Spole. Jagh nämbner Sack först, effter han warit i officio i Lund, och 
weet att han medh största beröm det förestodh, D:r Urban sädan, och sidst 
Drossandrum.

H:r Norcop.: Jagh tycker som h:r collega Spole.
H:r Arrhenius: D:r Jerner känner iagh, och ger honom sä primum locum, 

tror han lärer intet undraga sigh academicis laboribus. D:r Sack sädan och 
sidst Dn. Drossandrum.

H:r Gartmans votum skriffteligen författat och uplästes, insinuerades, där i 
han först nämner D:r Urban Jerner, sädan D:r Sack och så Dn. Drossandrum.

D:r Skunk: Allerförst tycker iagh, att så wijda wij ha capable män af wår 
nation, så kan iagh intet än först reflectera på dem. D:r Urban Jerner har 
iagh hört talas alt gott om, men skulle han intet willia förstå sigh till det som 
profession ankommer och tillhörer, voterar iagh intet på honom; och såsom 
wij alle böra ha sal. D:r Hofvenii meriter i billig åminnelse, altså skulle iag 
önska att des hus kunde effter honom blifwa uprättadt och hans änkia igen 
försörgder. Hwarföre, såsom iagh tror det kunna skiee genom Dn. Drossan
drum, altså i det anseende voterar iagh förnembligast på Drossandrum.

D:r Benzelius: Jagh geer mitt votum D:r Urban, den iagh hörer alla nampn- 
gifwa och weet wara capabel och lära kännas wedh denne profession. D:r 
Sack nämbner iagh der näst. Drossander, som han är migh icke stort bekant, 
och nyligen uthom landz rest, och skulle önska längre fa förse sigh i sine 
studier, kunnandes intet professionen så länge vacera, altså kan iagh intet see 
att det någon success winna skulle, om iagh voterade på honom.

D:r Petrus Rudbeck: Om D:r Sack har iag hört alt gott, förr än iagh hörde 
talas om D:r Urban Jerner, och migh gör det lijka gott, hwilken af dem kommer 
der till, önskar det måtte lända Acad:n till nytta, och juventuti till fromma.

Rector M:r Holm. Jagh geer D:r Sack primum locum, som iagh närmare 
känner; secundum locum D:r Urban, tertium Drossandro, doch medh för
modan att dhe göra de tienster som en Professor bör.

Res. Desse föreställes i denne ordningen, som vota gifwa widh handen, Hans 
Höggrefl. Excellxe Acad. Cantzleren effter constitutionum lydelse, och begäres 
enkanneligen att ehwem der till promoverad blifwer, måtte icke få dispensation 
ifrån laboribus academicis.
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VI. Antages till humblegårdzdrängiar i Johan Erssons och Erich Mattssons 
ställe, Per Olsson som tient hoos D:r Benzelium, och Anders Olsson bonde i 
Waxala.

VII. Sade Rector humblegårdzmästaren begära en huwblegårdzdräng till, 
klagandes sigh elliest icke kunna syta som wederbör humblegårdarne, emädan 
dee blifwit flere. Res. Effter som så är, och Acad:n effter privilegierne bestås 
så många som behöfwas kunna, fördenskull tages en humblegårdzdräng till.

VIII. Professor Rudbeck begärade att effter som åker magistraten gott och 
nödigt funnit, det de, som låta köra sin sädh in, måtte hafwa någon uthe wijdh 
lederne och grinderne, som achta att icke swijnen inkomma, och dhe som det 
försumma måge böta 1. dr kopp#r:nt hafwandes de under staden samme sluth 
adproberat och wedertagit, Consistorium wille ochså det för gott erkänna, och 
samptl. wederbörande notificera till effterrättelse.

Res. Det skall skiee.
IX. Påminte Rector, att Professores nu wille begynna sine lectiones publicas, 

effter tijden allaredo inne är, och feriae framledne.
X. Förmälte Rector sigh fatt bref af stud. Svenone Leuthenio [Löthenio], 

der i han begärar få genom en procurator och fullmechtigh swara i Consist:o 
för sitt begangne lägersmåhl. Res. Consist:m blir widh det som förr här om 
wordet resolverat, kunnandes be:te Leuthenius än den tridie, och altså den 
sidste, gången citeras.

XI. Dantzmestare änkian* begär få hyra M:r Boos gård; M:r Micrander sade 
inspectorskan Romels** änkia willia ochså hyran. Res. Det må stå ännu litet, 
till thess man far see, huru man bäst der om sluta kan.

XII. Proponerade Rector h:r Hindrich [Byrelius] i Rasbo begära fl denna 
årswäxten af åkren. Res. Det kan intet bewillias.

XIII. Om den siuke studenten i sal. Prof. Grubbens gård slötz, att hans 
anhörige låta hämpta honom hädan.

XIV. Uplästes krigzrådetz h:r Balzar Gyllenhoffs bref af d. 18 huius, der i 
han förklarar sin store benägenheet emot Acad:n, giörandes Consist:m försäkrat 
der om, att Academiens rätt ud militiehemwanens bijbehållande, effter Hans 
Kongl. Maij:ttz frijkallelse bref, af d. 21 Januarii sidstledne, så wida det hoos 
honom står att giöra, säkerl. skall bli maintinerad. Här på frågades om man 
widare skall wara betänckt, att till erhållande af ett nådigt uthslagh i denne 
saken sända någon express öfwer till Stockholm. Somblige mente ja, andre 
sade att de nu ha så mycket göra medh lifländske affairerne, att det intet står 
ännu att förwänta. Res. Man dröyer så länge h:r Peringer kommer der ifrån, 
har han inge gode tijender, så kan någon annan resa öfwer.

XV. Proponerade Rector en fransoos Rochard [o: Royard] widh nampn, 
anmält sigh att willia bli språkmästare i sal. de Courcelles ställe, sades wara 
reformerad, men elliest en godh och wacker karl. Consistoriales samptl. tykte, 
att der han wille mutera sin religion så woro de wäl nögde medh honom, och 
att de ingen alfwarsammare fa kunde, men will han intet antaga den Lutherske 
religion, så står det intet i Consist:ii macht, att gifwa honom någon vocation.

XVI. Förmälte Rector studiosos, Nicolauw Sierman, Petrum Edenium,

* Maria Svensdotter Stigman.
•• Sannolikt avses Algot Rommel.
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Andream Julium begära testimonia. Res. Effter alle wore bekante för skickelig- 
heet och flijt, så bewilliades dem testimonia.

XVII. Sade Rector Prof. Buskagrii hustru upsäya sin afradzåker i Sandwre- 
tarne et t:d, förklarandes sigh att willia taga emot honom, när han far see sigh 
om hwar han ligger och huru han är beskaffat.

XVIII. Rector begärte fa de 6 t:d åker som effter Prof. Steuch bli ledige. 
Profess. Rudbeck sade sigh förmoda att wara så när der till, som någon annan, 
effter han ingen hafwer. Consist:m förklarade sigh, att tillförene så resolverat 
woro, det Profess. Rudbeck skall ha den först löös blifwandes åker.

XIX. Uplästes Amanuensis Bibliothecarii M:r Harald Vallerii skrifft der i 
han begär något augment på sin löhn, effter som widh Bibliotheket faller år
ligen alt mehr och mehr at giöra. Res. Consist:m finner intet stå i sitt wåld 
att föröka belöningarne något.

XX. Uplästes Ernest Ernestsons och Fredrich Hanssons skrifwelse till h:r 
Qvaestorem aff d. 19. huius, der i de begäre, att emädan de måste låta förmynta 
sin koppar, på det de intet alt för stoor skada lijda måtte, Acad. fördenskull 
wille de återstående penningar genom någon sin fullmechtigh låta hämpta widh 
Avestad medh sine egne bönder. Frågades huru långt bönderne tilförende pläga 
föra penningarne. H:r Qvaestor swarade ifrån Westerås; fördenskull resolvera
des att Acad:ns bönder föra penningarne 7 mijl, för det öfrige betala de dem.

XXI. Anmälte Decanus facult. phil. en student Nie. Mariin Vest.G. willia 
de fato astrologico disputera.

[Samma dag.]
Consistorium minus straxt effter m. pra? sen tia Rectoris, h:r Arrhenii, h:r 

Wolffs, M:r Micranders och Secret. A. Goedings.
I. Inkomb skräddaren m:r Petter Prål klagandes att wachtmästaren intet 

exeqverat Consistå domb på en stud. Malört, som han har ännu 8 dr att fodra 
af, begärte att wachtmästaren måtte dem betala, effter han intet exeqverat. 
Wachtmästare» sade sigh på sal. Verelii ordres gått att exeqvera i Mag. Col- 
modins gård, och m:r Prål angifwit att han skulle ha en kiste, men sigh intet 
funnit något hoos honom, hade och m:r Prål i wåras gifwit honom dila//on, 
och förlijktz medh honom, att han skulle gifwa honom 9 dr. Har och Prål 
sädan fltt en tunna malt af honom. Prål nekade der till. Prål frågades hwij 
han icke sökt Malörten i wintras, då han war här. Swarade sin hustru då blifwit 
död, och sig icke kunnat gå uth ifrån barnen. Res. Malörtens swåger 
tilskrifwes och begäres han wille tillhålla Malörten att betala Prålen.

II. När Consistorium skulle upstiga inkom h:r Qvaestor Arrhenius och berät
tade att wachtdrängen Per Ersson tillbiuder sigh willia gifwa 60 dr i hyra för 
Acad:ns trägårdztompt, som en änkia åboer hwilken klagade förlidit åhr, at 
hon gifwit för mycket hyra der före, nbl. 30 dr. Res. Ehuruwäl det är skäligt 
att den som mehr biuder i hyra, må der till wara närmare, icke deste mindre 
remitteras detta till Consist:m majus att något wist här om sluta.

D. 27 Augusti
inkommo in Consistrm majus Rector M:r Petrus Holm, D:r Benzelius, h:r 

Skyttz, h:r Arrhenius, h:r Norcopensis, h:r Vulff, h:r Qvaestor Arrhenius.
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I. Berättade Rector ett bref wara ankommit ifrån Liqvidations Commissionen 
angående sal. Verelii fordran på lönen för antiqvarietiensten af d. 25. huius, 
der i Collegium begärer, att aldenstund sal. Verelius hafft hoos Hans Kongl. 
M:tt en fordran af 1050 dr sölf:t och i afslag der på den 10 Martii 1673. 
erhållit Kongl. CamarCollegii tilstånd, att af någre besparde Acad:ns medel i 
Upsala fa giöra sigh sexhundrade dr sölf:t betalt, hwilken summa Commission 
icke weet, om han nutit, eller om icke så wäl den, som den öfrige resten 
af ber:de hans praetension nbl. 430 dr sölf:t kan wara af slijke besparde Acad:ns 
medel betalt.

Res. Då bokhållaren hemkommer, och man får böckerne fram, gör man sigh 
informerad om den saken, i medier tijdh skrifwes Collegio till medh förstän- 
digan, att så snart man inhämptat behörig underrättelse der om, skall Commis
sionen få der af fordersam communication.

II. Uplästes bokhållaren Romels bref till Räntmästaren af d. 25 huius af 
innehåld, att han talt medh h:r Gyldenhoff, som berättat det Hans Maij:tt är 
i den resolutionen att låta Acad:n behålla hwadh hon hafft och under aerarium 
warit, men hwadh particulair personer niutit, will Hans M:tt intet giärna bestå, 
rådandes h:r Gyllenhoff, att V. Consistim förordnar sådane män detta ärendet 
hoos Maij:tt att drifwa, som hafwa högt anseende och kunna så hoos Kongen, 
som andre bringat till rätta, elliest befarar han att alle praebenderne gå bort.

Effter wijdlyfftigt Conference här om tykte Consistorium rådeligit, att effter 
som Pro Cancellarius är ankommen, Rector tillijka medh någon annan af Con
sistorio upwachtar honom, och widh det samma talar om detta ärendet, och för
hör om han har något expedient här uthinnan att gifwa wijdh handen till 
Acadins wälfårdande. Gingo altså Rector och h:r Micrander till Hans Hög- 
wyrdigheet, och effter en stund igenkommo och förmälte Consist:o en flitig 
hälsning ifrån Hans Högwyrdigheet, som förklarat sigh, att der han icke så 
nyligen woro ankommen skulle han för Acad:ns skull giärna öfwerresa, kunde 
saken tåla det drögzmålet, wille han tala medh Hans M:tt sielf wijdh rijkz- 
dagen, men i medlertijdh om Consistio så gott synes, skrifwa Hans M:tt till, 
om han blefwo om saken underkundigadh, och fingo copie af frij kallelse bref- 
wet. Consistim begärte D:r Benzelius wille öfwerresa till May:tt i detta ärendet. 
Men Doctaren nekade enständigt säyandes sigh hafwa flere orsaker och wich- 
tigare skiäl at twifla, det igenom honom detta ärendet önskeligare success 
winna skulle, än han kunde nu dem uptäckia, bidiandes V. Consist:m icke wille 
gå Rectorem förbij, som i detta målet icke bör praejudiceras. Rector badh gierna 
att slippa det beswäret, men omsider på Consistorii trägne anhållande samtykte 
han, så wäl som Prof. M:r Micrander som nyligen tilförende i samma ärende 
öfwerwarit, att willia resa till Stockholm som och dagen der effter skiedde. I 
medier tijdh skulle någon gå till Hans Högwördighet Archiebiskopen och an
moda honom om bref till Hans Kongl. M:tt för Academien.

D. 1 Septembr/j
upträdde i Consistim ProRector h:r Arrhenius, D:r Benzelius, h:r Rudbeck, 

h:r Norcopensis, h:r Spole, h:r Arrhenius Qvaestor och Secret. då
I. ProRector berättade 1. bref wara ankommit från Prof. Peringer till Ränte- 

mästaren om reductionswäsendet, där i han gifwer tillkänna, att reducdons
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Commssion slutit och remitterat Academiens sak till Hans Maij-.ttz widare nå
dige omdöme, och att mons:r Eneroth lofwat medh det forderligeste att skaffa 
Kongl. Maij:ttz resolution, hwarföre han förr ey från Stockholm resa kan, än 
han den afwachtat, bid iandes att detta hans länge bortowarande ey måtte räknas 
honom till någon försummelse. Reductions secret. Calling hade lofwat copie af 
brefwet som ifrån Collegio till Maij:ttet afgångit, hwilken h:r Peringer lofwar 
Öfwersända så snart som han den bekommer.

II. Kongl. HoffRättens resolution angående wälb:ne Joh. Erenstens dräng 
Christian Holm, att för det han warit interessent i Beronii dråp plichta medh 
tree skarpa gatulopp, wore ankommen till slottz befallningzmannen Samuel 
Steen medh bijfogad högwälb:ne h:r landzhöfdingens remmiss till be:te slottz- 
befalningzman, att ställa samma resolution uthi fordersam och wärkelig execu- 
tion. Och emädan ProRector sade det slottzfogden wille låta execution angå i 
morgon, begärandes assistence af Academien där till, fördenskull slötz at så 
månge bönder instämmas som slottzbefallningzmannen finner behöfwas, hwar 
om Cursor hämptar swar, kunnandes Acad:ns förswars karlar der till och så 
brukas.

D. 6. Septembrå
upkomwo i Consistorium majus Rector M. Pet. Holm, D:r Skunck, h:r Arr- 

henius, h:r Spole, M:r Columbus, M:r Steuchius, h:r Wulff, M:r Micrander, 
h:r Bilberg, h:r Qvaestor Arrhenius och Secret. A. Goed.

I. Aflade Rector berättelse om sin expedition tillijka medh Mag. Micrandro 
uthi reductions wäsendet i Stockholm, och att de ärnått Hans Kongl. M:ttz 
allernådigste frijkallelse bref dat. Stockholm d. 31 Augusti, hwilket uplästes af 
innehåld, att aldenstund Acad:ns utgiffter äro ifrån den tijden Academien först 
inrättades märkeligen förökte, så wäl igenom månge stipendiater, 8 st. Adjunc- 
ter medh en Bibliothecario, språkmästare, horto botanico, j empte åthskillige 
extra ordinarie omkostnader till byggningar och rättegånger, sampt fattige Pro
fessorers änkiors understödh, som effter Kongl. Maij:ttz nådige behagh, något 
underhåld niuta pläga och skole, dy hafwer Hans Kongl. May:tt altsådant låtit 
komma för sigh i nådigh consideration, och äntel. fast stält welat den förre sin 
fattade nådige resolution, effter som Hans M:tt och här medh och i krafft 
af detta sitt öpne bref nådeligen förklarar, att alt hwadh som Academien till 
dess publiqve tarfwer är gifwit, och der till anwändes, skall bli där widh be
hållit och orubbat, confirmerandes fördenskull Acad:n å nyo alle dhe hemman, 
som nu finnas förr warit militiehemman; men om någon particulair af Professo- 
rerne har förwärfwat sigh något personalt beneficium på sådane hemman, det 
samme återkallas, och kan intet förstås eller begrijpas under denne general 
confirmationen för Acad:n på de gårdar, som till dess publiqve tarf och nytta 
kombne och gifne äro.

Detta Kongl. frijkallelse bref hade Acad:ns fullmechtige originaliter upwijst 
i Kongl. Reductions Collegio, och där af en vidimerad copie inlefrerat, att ad 
acta förwaras, hwar om actuariens Lars Graans attestatum framwijstes, uplästes, 
och ad acta lades. Hade och deputati Consist:ii uppå det erhåldne nådige Kongl. 
frijkallelse brefwet infunnit sigh i Kongl. CanvwarCollegio medh en ödmiuk 
suppliqve, att Acad:n i krafft af denne Kongl. nåde måtte bli satt i säker posses- 
sion igen af ofwantalde hemman och lägenheter.

Res. Detta bref communiceras medh högwälb. h;r landzhöfdingen genom
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Secretarium, som skiedde. Sädan discourerades huru man skall afläggia sin skyl- 
digheet emot h:r cancelierådet Lindsköld för det omak han så här widh, som 
den förre resolutionens extraderande hafft; och tykte något hwar af Consistori- 
alibus, att honom intet kunde gifwas mindre än 80 rdr. Men hwadh actua- 
rien Lars Graan skulle ha för sitt omak så medh denne attestens extraderande, 
som documenternes afcopierande i Lindesåssaken kunde nu intet determineras 
för än fogden Jacob Ringius hemkommer.

II. Kongl. HoffRättens bref till h:r Leusner att förklara sigh på Academiens 
bref, som innelycht medfölgde, uplästes, och resolverades, att h:r Qvaestor 
drager behörig försorg, att dét måtte fordersamligen bem:te h:r Leusner till
ställas.

III. Uplästes häradzhöfdingens Samuel Furoboms till ProRectorem h:r Arr- 
henium d. 6 hui/w ankombne citation af d. 21 Augusti, att swara kyrkioherden 
i Skiefftuna Magist. Erland Aurenium d. 4 Octobm nästkommande widh ordi
narie tinget i Semminghundrat härad, angående expenser widh den effter lag- 
mansdomen af d. 1 Octobr/j 1657 håldne syn, emädan han en original dom af 
wälb:e h:r Axehielm underskrefwen der på framtedt. Nu consulterades om 
hwadh expedient man bäst måtte kunna finna till förkommande af den oreda 
h:r Axehielm åstadhkommit medh det han extraderat en domb olijk den som in 
för rätten afsades och i landzprotocollet finnes anteknad. Och ehuruwäl å den 
ene sidan man will gerna sökia till att skona h:r Axehielms, som nu är gammal 
man, ähra, icke deste mindre emädan å den andre icke woro answarligit at för
summa Acadrns interesse, slötz att bref om hela saken afgår till Kongl. Hoff- 
Rätten, hwadan ett attestatum kan tagas och sädan insinueras widh häradz 
tinget. Skall och effter Consist:ii förre sluth citation på bem:te Eurenium tages 
till consist. ecclesiasticum för den år 1679 widh lagmanstinget på Acadrn ut- 
wräkne ärerörige beskyllning.

IV. Insinuerades och uplästes Kopparbergzköpmännernes bref af d. 2 huius 
till Räntmästaren hwar i de tilkänna gifwa sigh (att h:r Räntmästarens skrifwelse 
om V. Consist. resokn att emottaga medh dess egna bönder widh Afwestad 
Fors de resterande penningar för spanmålen, hwilket de ey begära att draga 
till någon praxin, förmoda och att Acad:ns fulmechtige kommer medh deras 
qvittenzer till Westerås att medh den liqvidera, då den närmare kundskap er
hålla skall om penningarnas lefrerande, kunnandes nu intet wist weeta när de 
commenderas kunna för tijdernas förändringar skuld.

V. Uplästes en af landzsecretm Petter Dijkman vidimerade copie af h:r 
landzhöfdingens afgångne monitorial till h:r Behmer att innom en månadt 
betala Acad:n de 3318 dr capital, medh dess interesse sampt till liqvidation 
öfwer de öfrige påster som Kongl. HåfRättzdomen förmäler sigh jempte dess 
mederfwingar begifwa.

VI. Antogz Jöran Mattsson, som tient rådman Anders Larsson [Dragman], 
till humblegårdzdräng.

VII. Fantz skäligt och derföre slötz, att till förekommande af någon olåth 
hoos den studerande ungdomen, mädan som Hennes May:tt Drottningen här 
är, Rector låter kalla till sigh alle curatores na//'onum sampt nobilium praecep
tores, och förmana dem, att hafwa noga inseande på sine juniores och discipu
los, att dhe icke måge hafwa någon yppigheet för händer, uthan hålla sigh 
sedigt och stilla, wara inne och skiöta sine studier.
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Consist:m majus d. 13 Septembrä
praesentib#; Rectore M:r Pet. Holm, D:r Skunck, Dn. Gartman, Dn. Carolo 

Lundio, Dn. Ol. Rudbeck, Dn. Arrhenio, Dn. Norcopense, Dn. Spole, M:r 
Columbo, M:r Steuchio, Dn. Wulff, M:r Micrandro, Dn. Bilberg, Dn. Peringer, 
och Secretario.

I. Uplästes h:r Samuel Furoboms citation af d. 3 huius tili Academ. att 
hafwa sine laga fullmechtige tilstädes widh delningen i Ultuna d. 3. Octobm 
sampt lagmans synen emellan Lindberga och Lille Åkerby dagen effter.

II. Insinuerades h:r Herman Edenbergs stembning till samptl. åboerne i 
Tibble by och Rasbokijl sochn af d. 31. Augusti, att swara majoren Elias 
von Hyman widh näst instundande Rasbohäradzting d. 18 huius för ohägnad 
och lijden skada igenom creatur, så och för olaga gärdzgårdz upphugande 
och borthtagande. Slötz att begge desse cita//oner communiceras medh h:r 
Qvaestore, då han kommer hem, som och skiedde.

III. Uplästes h:r Jacob Reenhielms skriffteligen författade suppliqve, der i 
han begär, att såsom i Consist. acad. emellan honom och sal. Verelii erfwingar 
afsagde dom d. [datum utlämnat] förmäles, att han i sine inlagor skolat giort 
någon bekiännelse, som slächten kan ifrån dess tilmäle befrija, och honom 
stänga ifrån sitt fäderne och möderne, och hans dotter ifrån testamentet af 
fadermodren giort, Consistorium altså wille förunna och meddela honom en 
lijten declaration om samma ärende, och af hans egne skriffter wijsa, hwar 
han en sådan bekännelse giort hafwer, på det alt feel, som widh detta kan 
wara förelupit, måtte förklarat blifwa. Res:o. Consistorium finner denne be
gäran wara af sälsam beskaffenheet, emädan både domen klar är, och han jäm- 
wäl sine skriffter sielf läsa och förstå kan. Hwar och icke, må han hämpta 
underrättelse der om hoos Secretarium.

IV. Anmälte Decanus facult. philosoph. det facultas kommit öfwerens om 
att begära promotion till juul. Res:o. Det notificeras h:r Rijkzdrottzens Hög- 
grefl. Excell:ce effter constitutiones.

V. Proponerade Rector Prof. extraordin. Norrman begära 1. att få något wist 
underhåld, 2. få docera in antiqvitatibus patriae. Res:o. Det skall afgå bref till 
H:r Rijkzdrottzens Höggrefl. Excell:ce medh behörigh rela//on huru Consist. 
sökt at accommodera bem:te Dn. Norrman effter Kongl. M:ttz och 111. Cancell. 
bref, nbl. medh ett praebende heman, det han nu får tilträda, och tilseyelse på 
de medel sal. Verelio på extraord. staten wordet beståndne, och äre helt owisse. 
Kunnandes ey widare der till giöra uthan med statens store gravation. In anti
qvitatibus patriae får han proponera och läsa, men icke horis ordinariis, som 
y ttermehra kan förnimas af catalogo praelectionum.

VI. Begärte h:r Bilberg det V. Consistorium wille wara sorgfåldigt der om, 
att hans praebende hemman måtte bli reparerat, emädan bonden, som sitter der 
på och har åthnutit 2 åhrs frijheet, intet det ringesta ännu der till giort. Res:o. 
Fogden bör inqvirera der om, och wederbörligen tillhålla bonden att giöra all 
möyeligh flijt till hemwanetz förbättrande, widh straff att eliest warda sin ägen- 
do[m]b förlustigh.

VII. Insinuerade ProRector h:r Arrhenius Consistiii cassae rächning för sitt 
rectorat, hwilken uplästes och protocollerades.

VIII. Företogos de emellan stud. Joh. Dubb och Prof. sal. M. Andreae
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Grubbs änkia h:o Christina Rudbeck wäxlade skriffter, och uplästes först 
bem:te Dubbs libell af d. 10. Maji, där i han förmäler huru sal. Jacob Grubb 
resandes till sin farbroders Prof. sal. And. Grubbs begrafning i Upsala, taget 
medh sigh en dess obligation om 3072 dr kop:nt 19 öhre, som be:te Professor 
emot content försträckning och effter en richtigh liqvidation af d. 4 Julii 1680. 
sigh tilbudit endest och allena till den ända att låta sin faster professorskan som 
han för sin afresa bekänt, till wijdare ihugkomwelse upwijsa och att så godh 
giöras. Men som be:te sal. Jacob Grubb genom den timmelige döden afgick, 
är samma obligation icke till erfwingarne återkommen, hwarföre de offta der 
om påminnelse giort, men fatt till swar, att sunwwan woro af honom förärad, fast 
hon der öfwer icke det ringeste laga skiäl upwijsa kunnat. Fördenskuld begär 
att henne af V. Consistio måtte påläggas, framwijsa 1. qvo titulo hon samma 
obligation handfangit, 2. qvo jure hon den innehafwer, när hon ingen laga bok- 
staf ther öfwer welat eller någonsin kunnat framtee, och dock icke neka kan 
hwarken till skulden eller handskrifften, att hon hafwer then hand emellan. 
Sädan uplästes änkians exception af d. 17 eiusdem af innehåld att sal. Jacob 
Grubb i betrachtande att hennes sal. man såsom en fader, och hon som en 
moder honom uptuchtat i hela dess barndom, då honom hans k. föräldrar från- 
tagne blifwit, hela skulden efftergifwit, låtandes sigh hennes månge små fader- 
löse barns nödh til hiertat gå, hwilka honom under dess resa uthrijkes något 
skulle warderfaras, skulle ifrån hans qwarlembnade ägendombs participerande 
blifwa afstängde, dem doch alla omständigheter synes honom närmare bijfogat 
hafwa, än andre hwilka han på sitt yttersta medh hedersamma testamenten ihug- 
kommit, och jämwäl den, som intet af honom förtient, store medel tildelt, 
hafwandes och contesterat sitt kiärlige hierta emot sin praeceptor medh 3000 
dr, som doch intet war något slächt medh honom. Och som han sal. Jacob 
Grubb, när han fick wetta hennes k. nu wara dödh, tänkt gifwa henne till halfwa 
skulden, warandes då fulsinnat att uthresa, hwar till han stora medel behöfde; 
altså kan hwar och en tänkia att när han såg sigh intet mehra desse wärdz- 
lige håfwer behöfwa och sielfkräfiandes henne igengaf dess sal. mans obligation, 
han och henne gifwit hela skulden, hwarföre hans böcker ey kunna henne till 
skulden binda, effter hon dem i sådan hast till sigh ey kunde bekomma och 
der i sine rächningar uthstryka. Är ey heller det sant, som hennes wederparter 
seya, att han hijt till Upsala obligationen medh sigh tagit, att henne den up
wijsa och af henne goda giöras, emädan han intet behöfde upwijsa den obliga
tion, som hennes sal. man 6 weckor widh pass tilförene medh hennes wett- 
skapp gaf sigh skyldigh till medh egen hand, hade ey heller sådan påminnelse 
någon tröst uthi den stora bedröfwelse bringa kunnat, där icke han i sinnet 
hafft om skuldens tilgifwande etc. Här uppå uplästes Dubbs repliqve af d. 24 
dito, ther uthi warder swarat på det änkian föregifwer sal. Professoren wäret 
den sal. döda för fader, nbl. att den dödas charteqver uthwijsa honom jämwäl 
hafwa sigh på åthskillige sätt sal. Prof. devincerat (1) medh förwantskapp, 
(2) medh discredoner förutan betalning för disk och annat, (3) med testament, 
kunnandes wederparten (1) intet upwijsa sal. Grubbs qvittence, att obligation 
är dödat, 2. ey heller producera något wittne som kunna p l sine samweten 
och medh hand å bok betyga obligationen warit effter alt jämbwäl efftergifwin, 
ey eller 3. Jacob Grubb in testamento suo nuncupativo medh det ringeste ord,
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talt om obligation, mycket mindre then i någon måtto efftergifwit, eller in 
fraudem suorum gifwa welat. Hwarföre såsom hon detta alt oachtandes sigh i 
process godwilleligen infinna, och icke medh godo bekiänna gitter, reserverar 
fulmechtigen sine principaler alle beneficia juris, medh protest på all tagen 
skada i deras rätt expenser och på förhålne interesse a termino ad terminum 
till uthslag i saken.

Här på uplästes änkians dupliqve af d. 1 Junii, ther i han swarar sigh 
ey behöfwa hwarken qvittence, wittne, testamentum scriptum eller nuncupa
tivum på skulden, emädan sielfwa panten förskrifningen eller obligationen war 
här tillstädes och henne igengafz, den hon redeligen betyga kan, då så fordras, 
och wittne framhafwa hwadh dagh han lefrerades. Men hade obligation legat 
hemma eller warit i en annars af slächtens eller dess wänners hand till förwar, 
så hade hon behöft starka wittnen eller qvittence, som dödat obligation. Kan 
och wijsas att han mindre hafwer gifwit för kosten, än dhe andre disksällarna, 
och dess uthan hafft frij twätt, service och annat effter han war hans broder- 
son. Och att fullmechtigen indrager, att till det ringaste skulle den sal. mannen 
i sitt testamento nembt om han hade henne skulden skiänkt, det skälet är 
intet emot henne, ty om han hade welat at skulden betalas skulle, så hade han 
kunnat nämbt att testamentet skulle skie genom en afkortning på skulden etc. 
Och att henne påföres, det hon litern godwilleligen contesterat, befinner sigh 
annorlunda af wederpartens fullmechtiges libell, där han bekänner henne swarat 
på deras bref, hwar medh hon önskat och hoppatz de förnögde warit, men är 
sedermehra emot sin willia dragen för rätten, och altså större orsak hafwer att 
protestera på tijdzspillan och expenser, som hon och här medh solennissime 
det giör, förbehållandes sig alle beneficia juris. När nu skriffterne woro upläste, 
inkallades parterne, då Dubb begärte, att emädan änkian här till intet anbracht 
någre nye skiäl, V. Consist:m fördenskull wille döma effter de in actis befmtlige 
skiäl.

Stud. Megalinus af Prof. sal. Andr. Grubbs änkia fullmechtigad, swarade, 
änkian nu icke wara hemma, uthan rest åth Stockholm, effter hon intet wettadt 
att i dag den saken skulle företagas, hade lijkwäl fått en wittnesskrifft af 
Paul Lun[d]berg, som nu insinuerades och uplästes, dat. Stockholm d. 28 
Augusti nästwekne, innehållandes, att obligationen intet war sal. Jacob Grubb 
om händer när han i Upsala genom döden afleed, uthan af honom sielf till- 
förende lefrerad till hust:u Christina Rudbeck Prof. sal. Andr. Grubbs effter- 
låtne änkia.

Emot denne wittnes skrifft exciperade Dubb, föregifwandes honom wara 
hans principalers wederpart, skrifften ey heller besworen, och dess uthan intet 
giöra tillfyllest emädan det woro allenast ett wittne. Påstår och Dubb det änkian 
ey måtte tillåtas sin undfångne föräring att beswärja; Megalinus swarade, att 
den saken som verserat emellan Dubbs principaler och Paul Lundberg, woro 
lagl. afgiord och Lundberg wunnit; hafwandes och så änkian än flere wittnen, 
allenast henne måtte uthryme förunnas dem att ihopskaffa, till hwilken ända 
hon och så nu är i Stockholm. Dubb mente henne hafft tijdh nog i sommar att 
see sig om wittnen. Prof. Rudbeck och M. Micrander affträdde, så och parterne 
hwar på Consist:m effter något öfwerläggiande fant skiäligt och processen lijk- 
mätigt, det Lundberg sin wittnesskrifft beswäria måste och flere wittne» som 
änkian sigh påberopar, till sakzens möyeligste uplyssning afhöras.
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IX. Begiärte M. Columbus på sin swärmoders [Regina Scheffers, f. Locce- 
nius] wägnar, att effter hans swägerska Maria Scheffer är omyndigh och nu 
denne tijden arfskifftet effter sal. Profess. Scheffer lärer förrättas, warandes 
der till kallade på sterbhusetz wägnar 2:ne gode män, men ingen i synnerheet 
will sigh antaga hans swägerskass interesse, Consist:m fördenskuld will antingen 
honom försäkra, att hwadh nu afgiordt blefwo, måtte blifwa i framtijden be
ständigt, eller och af V. Consist. förordnas, som detta interesse widh bytet 
i acht tager. Res. Consist. finner gott, att sterbhuset sielf nembner någon, som 
på be:te jungfrus wägnar arfskifftet bijwistar, och jempte hennes ochså modrens 
interesse i acht tager.

X. Anmälte Decanus facult. philosoph. studiosum Jacobum Rönqvist 
Gevaliensem willia disputera de sensu literali och den materien tractera philo
sophier, hwilket honom bewilliades.

Consistorium majus d. 16 Septembn;
närwarande Rectore Mag. Petro Holm, h:r Gartman, h:r Rudbeck, h:r Arr- 

henio, h:r Norcopense, h:r Spole, h:r Wulff, h:r Micrandro, och Secret. Goe- 
ding.

I. Berättade Rector h:r Lagerlöf wara ankommen och begära introduetion, 
sade att Mag:r Steuchius förklarat sigh der medh benögd, williandes allenast 
det sigh förbehålla att hålla de disputa/zoner som antingen nu reda tryckte äre 
och han antagit under sitt praesidium, eller han elliest tilförende wordet anlitt 
om att praesidera före. Res. Consistorium fan det gott och skiäligt effter de 
sins emellan så öfwerens kommit, bewilliandes h:r Lagerlööf tijsdagen till intro
duetion.

II. Uplästes Niels Knutsons Lindz citation af d. 10. SeptembnV till Acad:n 
att d. 25 huius swara bookhållaren h:r Petter Wattman och hans granne h:r 
Anders Danielsson widh Erlinghundradz häradz ting, som blifwer hållit Brij- 
stadh ländzmans gård, angående en gärdesgård, som skall åthskillia Acad:ae 
hemmanet Huseby by och sochn, sampt Måby ängiar. Samme citation togh h:r 
Qvaestor till sigh.

III. Sade h:r Rudbeck syn blifwit hållen på Ausii gård och åker, begärandes 
Rector wille nu sända Cursor till borgmästaren och begära wärdering på samme 
gård och åker. Hwilket skiedde genom Jacobum Cursorem, som och sändes 
till sal. Bringii erfwingars fulmechtige Olaum Bröms, att påminna honom det 
han måtte inkomma medh någon förklaring i Consist:m å deras wägnar, 
angående dheras sal. faders och swärfaders skuld till Acad:n.

IV. Proponerade Rector commissariens i Banco framledne Joh. Pontins 
änkia fru Catharina Strömsköld supplicera om recommendadon ifrån Consist:o 
till Kongl. Rådet h:r Steen Bielke för hennes son [Johannes] så och attesta
tum om dess framsteeg i studierne, på det han till sdpendium Bielkanum måtte 
förhulpen blifwa då det vacant blifwer. Res. Henne swaras att en annan nyli
gen har fådt samma sdpendium.

V. Anmälte Prof. h:r Rudbeck det h:r landzhöfdingen begärt att hans barns 
praeceptor Sveno Lyrell icke måtte blifwa förlusdgh sitt stipendium, emädan 
han är borto denne terminen att praeceptorera för des son i Stockholm, han 
lofwar att han skall komma hijt till hiul. Res. För högwälb:ne h:r landzhöf- 
dingens skuld, skall han det niuta.

734228 SaUaaJtr
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VI. Proponerade Rector Svenonem Keilberg begära testimonium hwilket 
honom bewilliades.

VII. Slötz att cita/zon tages på M:r Erland Aurenium till consist:m ecclesias
ticum så för det han oförrättadt Consistorium widh lagmanstinget 1679, som 
och att han emot sitt samweet uthtagit en dom af h:r Axehielm, contrair mot 
den som uthi rätten publicerades Acad:n till gravation.

[Samma dag.]
Consistim minus straxt der effter närwarande Rectore M. Petro Holm, h:r 

Arrhenio, h:r Spole, h:r Wulff och Secret. A. Goeding.
I. Inkomb bokhållaren Johan Jacobsson emot dantzmestare änkian hust. 

Maria Swänsdotter, upwijsandes dess sal. mans obliga//on på 75 dr så och en 
rächning af Swen Olsson på 23 dr 15 öre, hwilka be:te Joha» Jacobsson begär 
hon måtte tillhållas at betala. Änkian swarade sigh aldrig der af hört mindre 
det ringeste der af wettadt, förmodandes att slippa alt tiltal derföre, emädan 
den giälden är giord för ächtenskapet, hade och Swen Olsson bort fordra 
honom då han lefde. Nembde och om en skrifft hon sade sigh funnit effter 
sin sal. man, der i h:r Hindrich Flemming frijgiort be:te Stigman för all Swen 
Olssons fodran, den gick hon effter och igenkommandes upwijste dat. Stock
holm d. [datum utlämnat] Martii 1671. Johan Jacobsson sade att Swen Olsson 
kräfft sal. Stigman åthskillige gånger, och sökt honom för rätta, upwijsandes 
der på Peter Enebergz attest, att Swen Olsson låtit twenne gånger citera sal. 
Stigman för stadzkämnärs canvwaren i Stockholm. Sädan nekte och änkian 
wara hennes mans hand som obligationen är skrifwin medh. Johan Jacobsson 
swarade, att om hon will swärja der på, så woro han der medh tilfredz. De 
affträdde, och effter någon Conference här om stannade Consist:m der widh, 
att för än denne saken medh någon definitif domb kan afhielpas, så måtte 
till des uplysning h:r Johan Jacobsson inskaffa attestatum uthur rättens proto- 
coll, att Swen Jönsson* sökt be:te Stigman för denne skulden, så och verifica- 
tion på Swen Olssons upsatte rächning på de 23 dr 13 öre, kunnandes i medier 
tijdh änkian giöra sigh informerad det bästa hon gitter huru h:r Hindrich Flem- 
mingz änkiefru om samme skuld wordet betalt, och om Swen Olsson der på 
gifwit något qvittence.

Consistorium majus d. 20 Septembm,
närwarande Rectore M. Petro Holm, h:r Gartman, h:r Lundio, h:r O. Rud- 

beck, h:r Spole, h:r Wulff, M:r Micrandro, h:r Peringer, h:r Lagerlöf.
I. Insinuerades bokhållarens ransakning i Acad:ns rächningar, huru mycket 

sal. Verelius på sin antiqvarii löhn af Academiens medel effter Kongl. Cammar 
Collegii tilstånd de dato d. 10 Martii 1673 åthniutit hafwer, nbl. Anno 1671 
blef almogen pålagt att betala till Kongl. M:tt och Cronan krigzhielp af hwart 
hemman 3 dr 4 öre sölf:r hwar af helfften af hela bewillningen skulle komma 
Kongl. M:tt och Cronan till, och den andre Acad:n som helfften af sin del 
efftergaf i Consist. d. 20 Martii 1672. Nu discurrerades om brefwet som till 
Kongl. liqvidations Collegium afgå skall om detta ährendet, och tykte störste

Felskrivniog får Swen Olsson.
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delen af Consistorialibus, att detta warit mycket illa giort, och emot Acade- 
miens wälfangne privilegier, som eximera Acad:n jämwäl alle sådane ordinarie 
utlagor, men Prof. Rudbeck mente att sådane bewilningar som ske på rijkz- 
dagar icke lära der under begrijpas, hade och så A:o 1665 slijk bewillning 
skiedt och penningarne blifwit lefrerade till admiralitetet i Stockholm. De andre 
mente det warit jämwäl emot Acad:ae privilegier, och der på ey finnas något 
sluth in actis. Och först sal. Verelium här i Consistorio under Prof. Lundii 
rectorat opponerat sig den meningen som skulle Acad:n effter sine privilegier 
wara frij för sådane extraordinarie bewillningar; så hade lijkwäl det då honom 
remonstrerat blifwit, sampt privilegierne upslagne, och upwijst att så woro, då 
han sigh beqwäma låtit. Sädan taltes om brefwet, och tykte i synnerheet h:r 
Lundius, det man skulle skrifwa reent uth huru det är, men läggia det där till, 
att fast Acad:n det åhret intet annors kunnat än remittera på sine privilegier i 
anseende till de swåre tijder, så hoppas hon doch så wäl som underdåne och 
ödmiukl. beder att blifwa widh den här effter maintinerad. Detta mente och de 
andre af consistorialibus, men h:r Spole sade wara nog och säkrast att man 
allenast skrifwer huru mycket sal. Verelius fatt, uthan att nämbna om af hwad 
medel, emädan der igenom torde privilegierne disputerade blifwa.

II. Bokhållaren påminner 1. om bakungzlängden att den må bli färdig effter 
staden allaredo medh sin inkommit.

Res. Skall författas hemma hoos Rectorem af inspect. aerarii, Räntmästaren 
och Secretario som wanligit plägar wara, kunnandes bokhållaren och så wara 
der hoos.

III. Om bibeltrykztunnan res.: Man kan intet resolvera der om för än Kongl. 
resolutionen kommer.

IV. Proponerade Rector stud. Svenonem Bornandrum WGoth. och 
Svenonem Sönderberg OstGothum begära testimonia. Hwilket bewilliades.

V. Slötz uppå h:r Lundii påminnelse att Furobom tilskrifwes medh förstän- 
digan att Acad:n will råda halfwa nämbd, 2. wetta hwilka som förordnas till 
mätningen, att om Academien har något emot dem, hon i tijdh medh excep- 
tion inkomma måtte.

[Samma dag.]
Consistorium minus straxt der effter praesentibus Rectore M:r Petro Holm, 

h:r Gartman, h:r Wulff, h:r Peringer, h:r Lagerlöf och Secret. A. Goeding.
I. Brijta Christophersdotter inkomb emot collegam i scholen Booman kla

gandes honom wara skyldig henne någre penningar, nbl. 10 dr, så och 10 
lodh sölfwer, hafwa och så tagit en lista af henne på något hon har att fordra 
af Somen, som hon ey heller får igen, blifwandes illa af honom bemötter då 
hon dem igen begär. Boman swarade sigh fuller hafwa skrifften, men henne 
sielf den samma lefrerat honom, sigh wara redebogen att gifwa henne den igen, 
om det woro rätt nu, allenast hon will bruka höfligheet. 3 sölfwerskedar til- 
stodh han sig länt af henne för några åhr sedan och satt i pant för en tunna 
sädh, dem han och will skaffa henne igen till jul, men 10 di> nekte han sigh 
wara henne skyldigh. Brijta frågades huru hon kan bewijsa sin fodran på de 10 
dr, hon s:de han har tagit ett och annat af migh som han intet kan neka till, 
och iagh will upsättia på ett papper. Boman begärte så skie måtte, och att
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honom dilation förunnes att betala skedarne till effter jul, då han gått sine 
sochner.

Res:o. Consistorium förunnar Boman rijsbijt till effter jul att betala skedarne, 
då han och uthan gensäyelse Brijta Christophersdotter derföre contentera bör, 
och nu straxt lefrera henne sine skriffter igen. Men den fordran som Brijta 
giör på 10 dr måste hon först fulleligen verificera, för än Consistorium der 
till bem:te Boman fålla kan.

Consistorium majus d. 23 Septembm
närwarande Rectore M:r Petro Holm, D:r Skunck, h:r Lundio, h:r Rudbeck, 

h:r Norcopense, h:r Spole, h:r Wulff, M:r Micrandro, h:r Peringer, h. Qvaestore 
och Secret. Goeding.

I. Berättade h:r Norcopensis, att då wärderingen skulle förrättas öfwer Ausii 
åker, så woro borgm:n Berg, rådman Plening, not. Ekman och stadzwacht- 
mästaren där för honom (men ingen af Krokernes folk eller deras fullmechtige) 
dem wijste en skriffteligh protest författad af Krokerne, hwilken då h:r Nor
copensis igenomläste, sade han, at de puncterne som där i innehållas wara förr 
beswarade och alle interessenterne tilförende iteratis vicibus citerade och fatalia 
längesedan förbij, praeferencen ochså wara Acad:ns, som Consistrii protocoil 
nogsampt lärer uthwijsa, begärandes de altså icke deste mindre wille förrätta 
wärderingen derpå, swarade syningzmännerne at för protesten skull kunde de 
denne gången intet hålla wärderingen, men åkren will de likwist besee kunnan
des om så woro, mitt i wintren den sädan wärdera. När det passerat war, sig 
begärte de wille gå och see gården, de swarade sigh intet willia det göra för 
än Consist:m fått communica//on af protesten. Här på uplästes dheras protest 
copialiter insinuerad, af innehåld, at såsom dheras sterbhus tillförende prote
sterat och wrjst det sådan wärdering ingalunda lagl. kan skiee 1. på deras lag- 
farne hypothec, som hafwer till ägendomben en wärkelig praeference, och ther 
på genom twenne immissorialer försäkrade, hwar effter sterbhuset äger först 
der af betalt blifwa. 2. Kongl. Acad:n som en kärande anstår först sin prae- 
tention liqvidera medh secret. Mårten Nyman. Altså kan sterbhuset sigh annor- 
ledes i sin rätt begifra, in till des Acad. den anten utbetalar, eller saken uthi 
stadsens foro lagl. om praeferencen blifwer afgiord, medh mehra som samme 
protest innehåller. Här till swarade Prof. h:r Rudbeck som föllier: Hwadh 1. 
hypothechen widkommer, som dhe sigh påberopa wara dheras lagfarne, och 
hafwa till ägendomen en wärkeligh praeference, och ther på genom twenne im
missorialer försäkrade wara, förhåller sigh der medh fast annorlunda. Ty när 
Professorum rächningar effter M:r Boo blefwo slutne, och ibland deras änkior 
ochså sal. Ausii änkia erkände och såg sin skuld till Acad:n stijga så högt, att 
all dess ägendo[m]b måste gå till dess betalning, supplkerar hon som de andre 
till Acad. Cancellarii HögGrefl. Excell:ce och Consistorium att få niuta sin 
ägendcwwb så länge de lefde till godo, eller hafwa usum fructum der af och 
sedermehra sina små barn till uppehälle till dess de sigh sielfwe försörja kunde, 
fast ägendomen woro Academiens, hwilket den och förmedelst hög:t Hans Ex- 
cellices bref och resolution bewilliat och effterlåtit blef. Här uppå går icke 
deste mindre sädan be:te Ausii änkia och hemligit wijs Acad:n till förfång, 
handlar medh häradzhöfdingen Krook och emot försträkte penningar sätter
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honom sin fasta ägendomb i pant, den hon Iell ey områdde. Men då Krooken 
förnam att Acad:n hade en stor påst af henne att fordra, och hennes ägendomb 
wara såsom dess tacita hypotheca i anseende till Kongl. resolution, kom be:te 
Krook till mig då warande Rectorem, och frågade huru han sigh åthbära skulle, 
då iag swarade och warnade honom, att han skulle sökia sin betalning af rän- 
torne och hushyran, emädan änkian lefde, och intet förlåta sig på fasta egen
domen, som tilförende woro graverad och Acad:n tilhörande, det han och 
giorde, tagandes uthlagorne af begge praebenderne, så och hyran af gården, men 
sedermera söker han äntå, emädan han än lefde på rådstugun upbod åhr 1674. 
hwar emot Acad:n då 3:die upbodet skiedde, effter hon förr der om ey warit 
erkundigad, inkom solenniter protestando, hwilken laga protest stadzrätten om
sider effter lag och process attenderade, och be:te häradzhöfdinge hans ytter
mera begäran fullkombl. afslog, hwar igenom som hans föregångne upbod af 
sig .sielf föllo, och intet qwarstånd, än mindre immission eller undfången ägen
domb der på föllia kunde, eller fölgde. Altså lät häradzhöfdingen, seendes sak
sens ogörligheet aldeles der medh uphöra, blifwandes hans attenderade olage, 
emot laga protest, upbod elusoria. Ty 1. war sal. Ausii ägendomb medh public 
arrest belagd, och Acad:ns tacita hypotheca; 2. niuter hon såsom publici och 
fisci rätt hafwande praeferencen för alle privat creditorer. 3. War änkian i sin 
lijfztijdh och till dess barnen sigh sielfwe försörja kunde, genom Kongl. resolu
tion förskont för execution, Academiens rätt och förmon fullan icke deste 
mindre behållen och vindicerad. 4. Äger Acad:n såsom en pupill praeferencen.
5. Har häradzhöfdingen sielf då han lefde uthi denne immissoris begäran suc- 
cumberat. Hwadh nu liqvidation medh secret. Nyman beträffar, så wet V. Con- 
sist:m att då här omtaltes huru Acad:n skulle få underrättelse om sal. Ausii 
ägendombs beskaffenhet, slutit blef at erfwingarne skulle tilskrifwas, det de der 
om medh behörigh förklaring inkomma skulle, men det effterkommo de doch 
aldrigh, fast än de å nyo der om påminte blefwo. Hwarföre och emedan sterb- 
husetz creditorer alt fort och träget anhöllo i Consistio om sin betalning, och 
på det ingen i des rätt förfång skiee måtte, blef resolverat att anslås skulle 
till concursum creditorum, då alle medh sine skäl och förklaringer inkomma 
kunde.

Om foro att det här i Consistorio är competens, har Acad.ns fullmechtigh 
i sitt swar på Krokens erfwingars protest widlyffteligen remonstrerat, så wäl af 
Acadins privilegier och praeiudicatis, som och Acad. Cancellerers expres befal- 
ning, har och häradzhöfdingen sielf i slijkt måhl agerat i Consist. på Unonii 
sterbhus wägnar, åhr 1667 d. 20 April.

H:r Lundius: Ehuruwäl iagh i anledning af åthskillige commissioner, som 
migh af högre hand anförtrodde warit, weet att uthi slijke mål och så be
skaffade omständigheter, där städer sammanstött medh andre om preferencen 
till betalning af dheras ägendomb som städernes medel upburit och förslöst, 
commissorial rätter wordet förordnade föruthan annor anledning der till af 
Sweriges lagh, icke deste mindre emädan Prof. h:r Rudbeck i detta fallet alle- 
gerar Acadins privilegier och pr» judicata sampt Acad. Cancellarii muntelig. här 
giorde befallning till sådan process, der till medh nyttan här af till ingen af 
Professorerne kommer uthan blifwer public, dy anstår migh intet der emot att 
rättia; doch lijkwäl will iagh nu som altijdh tilförende wara i denne saken
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exempt, och intet hafwa der medh att beställa, och särdeles emädan iagh i 
när skyldskap är medh sal. Ausii sterbhuus.

II. Consulterades åter om det swar till Kongl. liqvidations Collegiumet afgå 
skulle och Secretarius författat och uplästes angående dhe af sal. Verelio up- 
burne 600 dr sölfrt och emedan alle icke eense woro om formuläret i ty 
somblige, nbl. h:r Rudbeck och h:r Norcopensis wille man icke skulle nämbna 
något om besparde medel, andre, att utsättias skulle, det Acad:n jämwäl det 
åhret då sal. Vereli/w upbar de 600 dr:ne, blifwit balancerad; fördenskuld 
skredo Consistoriales till voterande som föllier:

H. Qvaestor: Wij kunna på det sättet salvera både sal. Verelium och oss, 
att wij så skrifwa, det han på högl. CammarCollegii utwärkade tilstånd upburit 
på sin antiqvarii löön 600 dr sölf:t af Acad:ns medel, doch icke besparde, effter 
som Acad:n då blef balancerad, men att han widare ey något upburit.

H:r Peringer: Jagh kan intet see att det är någon annor beskaffenheet medh 
denne saken, än h:r Qvaestor säyer.

M:r Micrander: Jagh är enlig medh den form som h:r Räntemästaren nembt, 
och den är säker.

H:r Wulff: Jagh är eenig der medh, och tycker at det formulär som Secret:n 
upsatt kommer öfwerens medh h:r Räntemästarens förslag och kan så wäl pas
sera.

H:r Spole: Min mening är att man intet widare utlåter sigh än brefwet geer 
anledning, nbl. sal. Werelius fått på sin a[n]tiqvarii tienst af de Acad:ns medel 
som här flyta af den bewillningen, som åhr 1672. på herredagen skiedde af 
all almogen, och widare har han ey fådt.

H:r Norcopensis: Som iag finner förnämbste scopum i Kongl. liqvidations 
brefwet wara at fa wetta huru mycket och på hwadh tijdh sal. Verelius upburit 
på antiqvarii löningen, tycker migh bäst wara, at man brukar den ordformen, 
at sal. Verelius af de mentionerade medel i liqvidations brefwet har allenast fådt 
600 dr sölf:t. När wij bli tilsporde om något widare förklare wij oss widare.

H:r O. Rudbeck: Jagh har sagt min mening att brefwet så stylizeras att det 
icke contrarierar de documenter som finnes i sterbhuset.

H:r Lundius: Som desse medel intet äre komne från Acad:n utan der under 
i förmågo af Kongl. bref och privilegier fulkombl. höra, och Kongl. Liqvid. 
Commissions brefwet uthtryckeligen förmäler, att man inkommer här om medh 
noga uplysning som möyeligit skiee kan och samme medel kallas Acad:ns be
sparde, dy finner iagh min eedzplicht och sielfwa samwetet lijkmätigt förutan 
det som sidste gången slötz att det skulle simpliciter och ex fide refereras 
att man förblifwer widh det formulär, som h:r Räntemästaren månde wijdh han
den gifwa, och här medh öfwerensstämmer, uthan anseende till ens eller annans 
förklaring, emedan så medelst publicum kan så wida som giörligit är befrämias 
och andre conseqventier i längden förekommas. Förmodar och wisserligen att 
Acad:n till föllie af Kongl. resolutionen der widh här effter blir maintenerad.

D:r Skunck: För de skiäl som Prof. Lundius anbracht, blir iagh helt och 
hållet widh det formuläret som h:r Räntemästaren har projecterat.

Rector: Jagh är af samme mening.
H:r Norcopensis frågade om icke Kongl. Liqvidations Collegii bref måtte 

först communiceras medh sal. Verelii sterbhus erfwingar, före än som det afgår,
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emädan der i formales att Consist:m skall i Acad.ns rächningar och hoos 
wederbörande här om inqvirera? Det swarades af något hwar, i synnerheet 
h:r Lundio, M:r Micrandro, och h:r Qvaestore att medh wederbörande i Kongl. 
Commissions bref, förstås inge andre uthan de som hafwa Acad:ns räntor och 
rächningar om händer, h:r Rudbeck, h:r Norcopensis, h:r Spole och h:r Vulff 
woro af den mening att der under förstås och så sal. Verelii erfwingar och 
borde altså medh dem communiceras.

III. Uplästes Secret. projecterade bref till Rijksdrottzens Excell:ce om Prof. 
extraord. Norman, hwilket adproberades, och wart be:te h:r Norman en copie 
der af bewilliad.

Och såsom här widh inföll discours om extraordinarie staten, som skulle 
der medh ordinarie staten graveras, men icke kunna förandras, uthan medh 
Acad. Cancellerens Hög[g]refl. Excelkces minne och willie, altså slötz att in- 
spectores aerarii medh Qvaestore der om sammanträda och författa ett skriffte- 
ligit upsatz om Acad:ns staten och dess belöning, som sedan upwijses här i 
Consistorio och insinueras hoos Hans HögGrefl. Excell.ce till ratification.

IV. Berättade h:r Qvaestor hwadh passerat war i action emot M:r Erland 
Aurenium förleden onssdagh i consistorio ecclesiastico. Nbl. då han 1. anklagat 
honom för den ärerörige beskylning han kastat på Acad:n; wid lagmanstinget 
åhr 1679. hade M:r Aurenius sigh förklarat, först att det intet wordet rätt note
rat af den som satt widh protocollet, men när honom wijstes att Ringius begärt 
enkannerligen att det måtte inprotocolleras och han då icke sigh förklarat, 
lärer och den, som det extraderat, wäl förswara sin skrifft, honom swarat, om 
han så sagt, så hade han i sådant tumult intet wettat hwadh han sagt, men det 
aldrigh tänkt om Acad:n uthan om så warit, så hade han meent des hemman 
der med. 2. Hade han förklarat sigh på det h:r Qvaestor honom accuserat före 
att hafwa utwärkt emot sitt samwete en domb af h:r Axehielm twert emot den, 
som publicerades in för lagmans rätten, Acadrn till gravation, att han ey der af 
wiste, emädan han icke kunde förstå hwadh h:r Axehielm sitdande för rätten 
sade. Men då han förhölt huru han wäl wettat hwadh domb publicerad war, i ty 
han straxt gått till Prof. och underlagmannen h. Lundium och beswärat sigh 
der öfwer, och sädan åter skrytt af huru han fått en annan domb, hade han 
sagt, det må h:r Axehielm taga på sitt answar. Och sädan v. consist:m 
ecclesiasdcum öfwerwägat denne saken, och befunnit M:r Aurenii grofwa för
seende, hade det sigh så förklarat, att om V. Consistorium academicum icke 
wille af medynksamheet och i anseende der af att han är en prästman, uppå 
den förklaring han in för v. consist. ecclesiasdco giort, öfwersee medh honom 
och wara der medh nögd, så will consist:m ecclesiasticum remittera M:r Aure
nium till forum polidcum.

Här uppå discourerades om den orätte domen h:r Axehielm uthgifwit och 
tykte Consistoriales, att effter han är en gammal man, och här till medh äran 
lefwat, så woro wäl han kunde bli behållen, hwarföre Consist:m kunde nu inne
hålla medh brefwet, som resolvit afgå skulle till Kongl. HoffRätten här om. 
Men angående M:r Aurenium stannade Consist:m i denne mening:

Res. Consistorii ecclesiastici protocoll i denne sak utsökes, bch hufwudsaken 
drifwes först competenter till ända, sädan will Consist:m angående injurierne 
hafwa sigh sin rätt reserverad, att honom derföre sökia. I medier tijdh kan
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bref afgå till högwälb:e h:r landzhöfdingen att medh execution på den af M:r 
Erlands upwijste falske dom måtte anstå.

V. Uplästes Jean Dubbs insinuerade skrifft där i han 2.[=i] protesterar 
emot contrapartens olaga procedere, i det han sig widh dombenz afwachtande 
medh nya infall framhafwandes en attest af intet wärde, medh hwilka nye 
uptog och förmente skiäl Consistorium intet Achtes indulgera contraparten till 
saksens diladon inter post acta att framkomma 2. exciperar emot Pauli Lund- 
bergz attest, emädan den är (a) inter post acta upwijst, (ß) partijsk, effter han 
en rund tijdh legat i action medh dess principaler, och jämwäl ännu ligger, (y) 
Lundberg intet warit här i staden den tijden som contraparten föregifwer 
obligationen wara skiänkt af sal. Grubb, (ö) är Lundberg medh contraparten 
interesserad uthi sal. Grubbs uprättade testament, (e) är Lundberg allenast een, 
och gitter icke ensam lagl. probation erhålla, (£) bör contraparten penningarne 
till principalerne restituera effter den summan wijda öf:rgår tridie parten, 
såsom bewijses af sal. Grubbs uprättade inventario om des qwarlåtenskap, 
medh mehra som skrifften widlyffteligen innehåller.

Sädan denne protesten upläst war berättade Prof. h:r Lundius, att då han af 
sal. Jacob Grubb blef kallat at afhöra des testamente och yttersta willia hade 
bem:te Grubb warit wid sitt fulle förstånd, och alt wäl och noga om testamentz 
beskaffenheet h:r Professoren frågat, och då han der om wordet underrättadt, 
hade han straxt omständeligen utlåtet sigh, huru han wille ha sitt testamente, 
såsom det skriffteligen af wälb:te Professor medh h:r slotzfougden Samuel 
Stehn är författadt och nu uplästes. Sade och det att då han bliffwit tilfrågat, 
om han intet mer ärnade Prof. sal. Andr. Grubbs änkia [Kristina, f. Rud- 
beckius], än de 1000 dr, swarade han, hon har fådt nog tilförende. Res. De 
komma nästkommande onssdagh till muntelig Conference, i medier tijdh com- 
municeras Dubbs protest medh wederparten.

VI. Slötz att afgå skulle tacksäyelse bref till h:r Gyllenhoff och h:r Lindsköld 
och honom sändes 100 rdr för dess omak medh extraderandet af sidste Hans 
Kongl. [May:ts] allernådigst resolution för Academien att wara reductioa jäm
wäl af de praetenderade militiehemman exempt.

Consistorium majus d. 28 Sept.
närwarande Rectore Mir Petro Holm, h:r Lundio, h:r Rudbeck, h:r Nor- 

copense, h:r Spole, h:r Wulff, M:r Micrandro.
I. Uplästes landzsecreterarens Dijkmans bref af d. 26. huius tili Secret. Goe- 

diqg, där i han förmäler assessoren h:r Behmer inkommit medh förklaring 
emot Acad:ns begärte execution på hoffrättzdomen, men som den ey är suffi
cient, så har högw:bn h:r landzhöfdingen resolverat tili executions wärkstäl- 
lande, angående de tretusende och någre hundrade dr, som liqvide äro, be
gärandes till den ändan det Kongl. Acad:n måtte utspana och nämbna sterb- 
husetz befintlige godz, eller om löös ägendom, då execudonsordres skola blifwa 
expedierade.

Res. Acadms fogdar inhämpta här om kundskap medh allerforderligste och 
ingifwa en specificadon på hans godz, hwilken sädan öfwersändes till h:r landz
höfdingen, kunnandes då medh det samma af h:r landzhöfdingen begäras, att 
Acad:n måtte få execution på den andre oliqviderade summan, emädan han
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intet inkommit eller lära inkomma till liqviclation medh Acad:n der om, ehuru 
fatalia längesedan expirerat för honom.

II. Mölnaredrängens Olof Joenssons fader från Öster Fårentuna supplicerar 
om tilgifft på sonens böter. Res. Det kan intet för exempel skull skie, är och 
tilförende wordet resolverat, som och widare confirmeres, att böterne icke böra 
efftergifwas Consistorio till praeiudice.

III. Orgnistens son Christian Zelliwger supplicerar att fa orgnistelönen ifrån 
Philippi Jacobi tijdh. "Resolutio. Dhen är förr bewilliad Mag. Vallerio hwar wijdh 
Consist:m förblifwer, kunnandes be:te Zellinger ifrån denne terminen bli der 
medh accommoderad.

IV. Frågade Prof. Rudbeck huru skall bli medh Bibliotheket, at det som 
begynt är, må bli conserverat, effter som inge medel äre att fulborda bygg- 
ningen medh. Resolutio. Det beror till des wederbörande ankomma.

V. Uplästes David de Crois bref till Consistrm där i han supplicerar att fa 
bli Acad:ns språkmästare. Res. Honom swares, det Consistorium allaredo 
någorlunda gifwit en annan esperance der på.

VI. Lang Scanensis begärar testimonium hwilket bewilliades.
VII. Rannovii [Rönnowii] begära copie af Kongl. M:ttz bref för dem till 

Rijkzdrottzen. Res. Det kunna de fa.
VIII. H:r Sven Gunnorinus Ost.Gothus begär testimonium. Res. det be

williades.
IX. Inkallades Kylander, Tidelius, och Lars Johansson*; Consistorium tykte 

illa wara, det Hedraei änkia nu ingen fullmechtigh hafwer tilstädes, ey heller är 
hemma, at saken lagl. kan afgetagas. Jacobus Cursor inkom berättandes det, 
han warit till Hedraei änkia då citation till Odelium och Lars Jacobsson afgick, 
och tilsagt henne att ha någon fulmechtigh tilstädes till denne dagen, då hon 
swarat sigh talt medh stadzfiscalen der om, som lofwat att agera för henne. 
Magnus [Branzelius] Cursor berättade det han tilsagt be:te änkia i måndagz 
förr än hon reste bort, det hon måtte äntel. till onssdagen ha sin fullmechtigh 
uppe, och gifwa stadzfiscalen Thunwald fullmacht. Då hade hon swarat sigh det 
weta, säyandes honom komma skola. I går hade han talt medh bem:te fiscal 
så hade han sagt sigh ingen fulmacht fatt af henne, ey heller wetta om saksens 
beskaffenhet något. Men för än änkian bortrest hade hon skrifwit Prof. Arr- 
henius till. Sändes altså Cursor till Prof. Arrhenium att höra hwad änkian 
honom tilskrifwit, eller om i brefwet till honom fulmachten för fiscalen blif- 
wit öfwersänd. Cursor igenkom medh brefwet, hwilket uplästes, warandes intet 
där i förmält om fulmachten. Fiscalen efftersänd inkom, och sade sigh ingen 
fullmacht af henne undfått, allenast henne sändt sin pijga till sigh i går sedan 
hon bortrest, ehrkände sigh lofwat henne att willia agera å hennes wägnar och 
wara der till ännu redebogen, så frampt han får fullmachten. Hwarföre slötz 
att en express sändes till henne åth Stockholm och förmanar att skaffa sigh 
änteligen någon fullmechtigh till onssdagen, eller förseer fiscalen medh skriffte- 
ligh fullmacht, på det saken processen lijkmätigt måtte företagas. Sädan in
kallades Kylander, Larss Johansson och Tidelius, och tilsades att effter änkian 
medh ingen fulmechtigh inkoiiunit, saken till nästkommande onssdagh up- 
skiutes, hwar till de förmantes att wara tilstädes. Det de och lofwade.
* Lars Johansson Salman.
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[Samma dag.]
Consistorium minus straxt der effter närwarande Rectore M:r Petro Holm, 

h:r Lundio, h:r Norcopense, h:r Spole och h:r M. Micrandro.
I. Prof. h:r Wulff beswärade sigh öfwer bokföraren Henrich Curio, att han 

tagit en hund som stått i sal. Verelii gård, och sagt sal. Verelium skänkt sigh 
den samme; men som han det intet gitter bewijsa, och Prof. ment sigh hafwa 
jus 3iQoXuiTjoe<og till hunden emädan han kiöpt gården; altså begärte h:r 
Professoren han måtte få hunden igen, eller Curio tilhållas att lagl. bewijsa 
det sal. Verelius skiänkt honom hunden. Curio påstodh sigh fatt hunden af sal. 
Verelio, säyawdes wara omanerligit att då en wän gifwer den andre något, han 
då tager wittne der på. Prof. Wulff sade honom aldrig kunna bewijsa den blifwit 
honom förärat, men sigh hafwa jus priori tatis till honom, och arfwingarne 
lofwat honom hunden och sagt det han måtte bli widh gården, beropandes 
sigh på Prof. Spoles wittne. Prof. Spole sade sigh hafwa intet mehr att säya, 
än det han hört en gång, det erfwingarne sagt hunden böra bli widh gården, 
men sigh intet wetta, om Curio tilförende fått honom af sal. Verelio eller ey. 
Curio sade hunden blifwit honom sänd af erfwingarne. H:r Wulff frågade hwij 
han icke lät hämpta honom dädan straxt sal. Verelius war död. Curio sw:de 
sigh intet bort wara så inhuman, men hunden hade säntz honom genom sal. 
Verelii dräng, sade sigh och hafwa wittne der till. H:r Wulff begärte det han 
måtte säya nu hwadh för wittnen han har och låta dem upteknas. Curio teeg. 
Parterne afträdde, och effter de in för rätten wijste någon oenigheet, så fan 
Consistorium skäligt, det de måste hafwa någon åthwarning och tiltal derföre, 
som och skiedde sädan de åter inkallade blifwit, hwar på Curio förehöltz att 
säya om han har någre wittnen. Han sw:de att sal. Verelius något förr än han 
genom döden afledh, sagt det han i anseende till den långlige wänskapen dem 
emellan warit, och till åminnelse wille förära honom hunden, då Curio swarat, 
att han gärna hade hunden för hans skuld, men önskade att han måtte längre 
lefwa, än han; sädan på det icke skulle synas att han längtade effter hans dödh, 
wille han intet hämpta hunden dädan straxt, uthan erfwingarne altijdh sagt, det 
hunden står tilredz åth honom och löper intet bort. Lärer och Rymonius kunna 
bewittna det sal. Verelius gifwit honom hunden. Rymonius inkomb, swarade på 
tilfrågan, sig det ey wetta, uthan sin moster och syskonbarn kunna det bewittna, 
hwarföre slötz att de skole upstäm/aas förr än saken afgöras kan.

Consistorium majus d. 4 Octobr.
praesentibus Rectore M. Petro Holm, h:r Gartman, h:r O. Rudbeck, h:r 

Norcopense, h:r Arrhenio, h:r Spole, M. Columbo, M:r Micrandro, Secretario 
A. Goeding.

I. Inlefrerade Prof. Norcopensis stadz magistratens skrifftelige författade 
wärdering på Prof. sal. Ausii åker, som lades ad acta, och slötz att inspectores 
aerarii skole förhöra hwad för samme wärderingz författande Acad :n gifwa skall.

II. Hwadh som emellan beridaren Schaerer och des staldrängz änkia verserar, 
remitteras till inspectores aerarii, att liqvidera dem emellan.

III. Uplästes Larss Olsons i Örsta [o: Åsta] och Biörskog sochn suppliqve 
att få en liten del i åker och äng på det hemmanet han bebodt i 34 åhrs 
tijdh, och nu blifwer qwitt, effter han så länge tient, och är så gammal att
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han intet kan genom arbete skaffa sigh bröd, kunnandes brödren som hemma
net nu brukar med så mycket lindrigare uthlagor ansedd blifwa, och kan niuta 
litet huus öfwer hufwudh.

Res. Han remitteras till inspectores aerarii och h. Qvaestorem att utse medel 
till hans soulagement, kunnandes dhe sedan sådant referera till Consistorium. 
Bonden inkallad klagade att han hafft store beswär af åthskiilige inqvarte- 
ringer, begärte och att fa sielf tröska uth säden kunnandes rättaren hafwa en 
karl der tillij ka, hwilken Larss Olsson- sielf loff[w]ade sig willa hålla kåst och 
löna af den uthtröskade säden sampt swara för skiutzhålningen till nästkom
mande midfasto, hwilket honom bewilliades, skolandes rättaren taga säden i för- 
war.

IV. Uplästes cammarfiscalens Paul Aschli/?gz tacksäyelse bref, der i han och 
så begär det hans systerson Paul Eckerman måtte blifwa accommoderad medh 
stipendio. Sades att här om förr warit talt och resolverat, hwar widh Con- 
sist:m nu förblifwer.

V. Sade Rector stud. Leuthenium ankommit att swara för det af honom be- 
gångne lägersmål medh bondens dotter i S. Elcaris* sochn, men som dottren 
ey är tilstädes, uthan i Stockholm, altså kunde den saken nu ey företagas, 
uthan upskiutes 14 dagar till, emädan bonden sade sigh icke förr kunna skaffa 
hijt dotteren, hwar till Leuthenius förmantes att sig infinna och bonden hafwa 
sin dotter tilstädes. Kunde det skie till i dagh 8 dagar till woro så mycket bättre.

VI. Laurent. Wulff Vesman. begär testimonium ärnandes sig till Åbo. Prof. 
Columbus gaf honom gott wittnesbörd, hwarföre och emädan ingen elliest 
wiste något culpabelt medh honom, bewilliades honom testimonium.

VII. Inkom Sotens änkia [Anna Holstensdotter] emot Tybelium. Tybelius 
begärte bli skild widh henne. Änkian frågades om hon är eller warit hafwande? 
S:de ney. Tybelius frågades, om han ännu nekar till att hafwa belägrat henne? 
S:de ja. Änkian sade: I wetta sielf, I kunna icke medh gott samweet neka 
der till. Tybelius teg. Änkian sade widare: I weta at det skiedde emot min 
willia och det skref iag Eder och till. Tybelius teeg. Hustru Brijta Erichz- 
dotter inkallad upwijste en attest uthur Upsala rådhus protocoll, al d. 28. 
Aug. att hon aldrig warit dömd för något tiuf:erij, som henne förewitt blifwit, 
sädan frågades hon, hwad hon har att wittna. S:de intet mehr än att tridie- 
dagznatten då Tybelius lekte der, och iag om morgonen inkom, såg iag Tybe
lium liggia der, men intet weet iag om han då legat där en tima 2, eller 3. 
aflade eedh och bekände som föllier: När hon i julhelgen en gång qwäldes 
och gret der inne frågade brödren hwadh hon qwed öfwer seyandes, mån Erich 
skulle ha lofwat henne då? Jag sw:de iag wet intet hwad tal de hafft, mehra 
har iag intet att säya, föruthan det iag rätt nu sade honom legat i säng medh 
henne.

Tybelius frågades hwar hans påberopade wittnen äre? S:de sig inge hafwa 
uthan negativos testes, hwilka intet annat kunna om honom betyga än hwad 
ärligit är. Frågades hwar Öman är som han sigh påberopat. Swarade: Öman 
är här uthe, hwilken inropad aflade eedh och bewittnade: Litet effter juhl war 
iag med Tybelio hoos Sotens änkia om affton en stund och det bars ööl in

* Felskrivning för Ålands.
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till oss, och d l iag skulle gå bort wille iag ha Tybelium medh mig, effter 
han war drucken och lutade sig på bänken, stötte på honom och bad honom 
komma hem. Då kom änkan och sade, här står säng, I få liggia här qwar om 
i willien. Jag s:de ney, wij ha intet längre hem än wij kunna gå hem. Hwar 
på iag och gick hem och tog honom med mig, och han gick i sin och iag i 
min kammar. Änkian förehölt honom att Tybelius budit henne, då hon låg i 
sängen, godh natt, och sädan när han fölgt Öman hem, kommt åter igen till 
henne. Öman: Det wet iag intet af. Frågades om han wet något om att natt- 
horer woro där; Öman s:de sig dem ey sedt eller blif:it warse. Tybelius fråga
des om han gick tilbaka sädan han fölgt Öman hem? Tybeli/w; ney iag har förr 
refererat alt ihopa. Änkian förhölt honom, att pigan der om redeligen wittnat, 
sade och at då pigan sagt henne det han kom igen henne swurit och undrat på 
hwad han löpte effter, sade sig och hafwa mehr att seya.

Tybelius särskilt afhörd förmantes redeligen bekänna san#ingen, han nekade 
länge, sade först sig willia gå eed der på, men sädan nekade sig det giöra, utan 
underkasta sig Ven. Consistorii dom.

Här på inkallades Sotens änkia, och tilspordes hwadh hon har mer att säya. 
Hon berättade att Christihimmelsfårdzdag frågade Tybelius henne om hon war 
rädder, och då hon swarat sig icke det weta, honom sagt, det skall intet skada 
om iag giort 20 gånger. Hade och Tybelius offta tagit och kastat henne i säng, 
men henne tagit emot och bråtatz, och sagt at hennes åhr ey wore uthe. Sädan 
widh påsktijden hade han sagt åth henne att åhret wore uthe, och altså legat 
hoos henne. Tybelius teg och sade int?/. Dhe togo affträde och Consist:m up- 
sköt medh döma#de i den saken på 8 dagars tijdh, till att förnimma om Tybe
lius i medier tijdh will sig betänkia att bekänna sanningen.

VIII. Inkom sal. Hedraei änkias fullmechtige stadzfiscalen Johan Thunvald 
emot studiosum Kylandrum. Thunvalds fullmacht uplästes. Kylander beswärade 
sig öfwer uppehåll, och dilation i saken af actoris uthewarande. Här på up
lästes Tunwalds klageskrifft öf:r det tyranniska mord han klagar wara begått på 
sal. Hedraei son, medelst hwilket han icke 1 stygn eller 2, uthan fast flere dhen 
döde gifwit, jämwäl sedan han war död, honom marterat; begärar derföre han 
som en mandråpare må fa sin dom effter Gudz och werldzligh lagh.

Kylander aflade sin bekännelse som föllier: Hoos Ferners woro wij någre til- 
sammans om affton, och då iagh gick hem Academie# förbij och åth h:r 
Olofz [Telmans] gård, kom Hedraeus och frågade hwem iagh skrek på? Där 
iagh leil intet skrek, ey heller någonsin skrikit i min dag på gatan. Jagh s:de, 
iagh skriker intet, men hwem skriker I på? Han s:de, det skall du få see hwem 
iag skriker på, och hugger så till migh medh sin sabel i hufwudet och genom 
hatten att iagh har ett stort ärr der effter, iag får uth min wärja, der på sade 
han din speta achtar iagh intet, digh skall iagh hugga hufwudet af, och der medh 
högg han migh i kindbenet, hwar effter iagh ännu har ärr. Jagh bad honom 
låta wara migh, iagh hade aldrigh giort honom något eller kiändt honom, han 
sade diefwulen skall begrafwa digh och fara i min siäl och kropp, om icke iagh 
skall hugga neder digh, det han offta itererade och hoppade öfwer migh hållan
des twåhändes i sabbelen som en bödel. Jagh gick undan baklänges, och bad 
honom låta wara migh, han gick effter och högg 3 gånger åth migh, så att 
bågen på wärjan gick af och flög i gatan, i fingerne högg han migh och så
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att de lågo in i handen, seyandes iagh skall hugga halsen af digh, Lasse i Upsala 
är dödh. Och effter bågen war af wärjan gick iag på sida till Tidelium och bad 
honom få migh sin wärja att wärja mitt lijf medh. Jagh togh så af Tidelius, 
som icke sade ett ord, wärja», och hölt henne för migh, men han lopp på 
migh, och då fick han skadan. Jag kan intet wetta om han fått något förr, 
då han lopp på och sade, din speta achtar iagh intet. När det war skiedt, sade 
han, döden och diefwulen skall begrafwa digh, och hans kamerat Lasse* stodh 
och kastade steen, hwar af iagh fick ett stort hål i hufwudet. Kylander frågades 
huru Hedraeus fått så månge såår? Sw:de. Jag weet intet om han fick mer än 
ett sting, kan skie han fick flere, då han så öfwerdådeligen låpp uppå migh 
och hoppade öfwer migh medh sabbelen rätt som en bödel.

Larss Hedraei kamerat inkallad refererade: När wij komiwo mitt i backen 
hörde iag skrijkas neder widh hängebroen, så sade iag till Hedraeum, kom wille 
wij gå hem; han sw:de wij tala åth ingen menniskia, wij fa wäl gå i fridh. 
Wij mötte så desse kommandes den gränden ifrån broen; då sade Hedraeus, 
hwadh fan skriker I effter, Edre sacramenska hunswåttar, de sade hunsswåt 
igen; der medh fick han uth sin sabbel och gick på dem seyandes, fan skall 
begrafwa Eder, gick så på dem och de undan baklänges, huggiandes Hedraeus 
för lijfwet, och fullfölliandes dem till Prof. Steuchens gränd upåth orgnistens 
hörn. Jagh badh Hedraeus achta sigh och wara stilla, och då nappade dhe andre 
till stenar och kastade, fick och iagh ett kast i sijdan, hwarföre iag och gick 
min wägh och war intet tilstädes då dråpet skiedde. Lars frågades om Kylander 
och Tidelius hade så långt uthryme i gränden, att de kunde nappa till steen? 
S:de ja. Kylander nekade, bedyrandes sigh på att han ingen steen hade i sine 
händer, uthan han Larss kastatt steen. Kylander frågades hwar Hedraeus fick 
stinget? Swarade, widh orgnistens port, och om han fullit annorstädes, så hade 
han gått dijt sädan han blef stucken.

Kylander insinuerade en attest gifwin af Magno Vinge Kongl. Rådetz och 
Skattmästarens högwälb. h:r Steen Bielkes fougde, under dess signete dat. d. 24 
Aug. nästwekne där i han betygar det om Kylandri lijf, då han till honom kom, 
ingen espera[n]ce warit, hufwudet swullet som en stock, ögonen nästan osyn
lige för swulnad, blodh och sår, hatten söndersargat, fingrarne på högre handen 
twenne legat in i handen, och största möda warit at komma någon mat eller 
dryck i hans lijf.

Tidelii d. 31 Martii 1681 aflagde bekännelse uplästes, der widh Kylander 
frågades hwarföre de gått åth hängebroen? Sw:de: Effter som Tidelius gäster 
där bortföre. Frågades hwarföre han tagit Hedraei sabbel medh sigh. Kylander 
nekade sigh tagit honom. Kylander tillfrågades huru han fick tijdh att wända 
sigh om och draga uth wärjan? Sw:de: Jagh giorde det i största hastigheet, 
och nöden war på, iagh steg intet mehr än ett steegh på sijda. Kylander til- 
frågades, hwi han kastat ifrån sigh stokaten i åån? Sw:de: han war alt sönder, 
och iagh kastade bort den tillijka medh min wärja.

Tidelius frågades hwij de gått åstadh att see på Hedraeum, sädan han war 
död? Tidelius: det giorde wij att förnimma om det war säkert för Kylandro 
att wa[ra] i staden, sade sigh intet warit närmare än han såg honom ha hwij ta

Lars Johansson Salman.
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strumper. Larss Knutsson som Hedraei änkia i ett bref till Rectorem nembt 
till wittne och blifwit alfwarligen upstämbd genom Cursorem, war ey tilstädes, 
ey heller hemma, hwarföre upskiötz denne saak till i morgon.

IX. Uplästes Pauli Lundbergs swar på Consistorii till honom afgångne cita
tion, där i han undanbeder sigh personligen comparera i Consistorio att afläg- 
gia edeligit wittne om Prof. sal. And. Grubbs obligation.

Johan Dubb och Megalinus inkommo. Megalinus insinuerade Prof. Grubbs 
änkios [Kristina, f. Rudbeckius] swar på Johan Dubbs i sidste Consistorio 
inlagde protest, hwilken uplästes och wart communicerat medh Dubb att där 
på i näste Consistorio mundd. swara. [Fortsättningen på denna dags protokoll 
och början på nästa saknas och i marginalen står antecknat »NB. 1. folium är 
borta».]

[5 oktober.]
[Närvarande ...] h:r Gartman, h:r Rudbeck, h:r Arrhenio, h:r Norcopense, 

h:r Spole, M:r Micrandro, och Secret. A. Goeding.
I. Philipp Telott urmakare begär arrest på Petri Helgonii saker, som stå 

hoos Petri [Albogii] Cursoris änkia, emädan han är skyldigh honom en summa 
penningar.

Rector sade sig sändt Cursorem dijt och belagt dem medh arrest, men henne 
änkan sagt sig behålla sakerne till dess hon blifwer betalt för det han henne 
jämwäl skyldig är.

II. Effter som närwarande Consistoriales mycket klagade att någre mast 
altijdh absentera sig uthur Consistorio, och åthskillige saker der igenom blifwa 
upskutne och försummade, altså proponerade Rector sig till säkerheet och för- 
swar, om icke han måtte effter consdtudonerne förfara medh dem och exe- 
qvera böterne. Consist:m tykte det wara skäligt, börandes consdtudonerne 
stricte effterlefwas, och Rector i förmågo der af exeqvera af hwar och en som 
borto är sine sontica causa. Willia Rectores intet det giöra så böte de för dem 
som sig sålunda absentera.

III. Continuerades medh ransakningen om Hedraei dråp. Protocollen här om 
hålne uplästes, och der wid fan Consist:m nödigt att taga rumet der Hedraeus 
blifwit stucken, och där han säyes stannat, sampt där Kylander tagit wärjan af 
Tidelio, i ögnesichte. Lars* åter inkallad förmantes alfwarl. att föllia medh och 
bekänna redeligen hwadh sant är, såsom han det will swara för Gudh och icke 
medh någon osanning draga blodh öf:r sigh. Han sade sig berättat och ännu 
berätta willia, såsom han det medh eedh och tryggeligen in för Gudh swara 
will. Bekände sig kastat en steen från sig, och den tagit wid orgnistens balk, 
men wetande icke om han der medh träffade Kylandrum eller intet. Inkallades 
och så Kylander och Tidelius och befaltes gå medh och reent uth säya san
ningen om det de blifwa tilfrågade.

Prof. Rudbeck, h:r Spole och M:r Micrander gingo åstad, kommo igen och 
sade dem intet warit ensee i sine berättelser. Ty då Kylander och Tidelius 
blefwo tilfrågade hwar de begynte löpa, swarade Kylander här, hwilket war 
litet ofwan för orgnistens port åth Loccenii gård, litet där nedan om porten

* Lars Johansson Solman.
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sade Tidelius uppå Prof. Spoles frågan, Kylandrum där sammastädes tagit 
wärjan af sigh och stannat. Men Larss berättade Hedraeum förfölgt dem till 
hörnet på orgnistens gård mitt emot Steukens, och de andre lupit ett gott 
stycke upp i gränden, och kommit igen medh steenar, och då de begynt kasta 
steen, sigh förmant Hedraeum gå dädan, och achta sig, men honom intet skött 
om, uthan höggit mot stenarne. Då sade Larss, sig tänkt honom wara galen 
och derföre gått sin wäg. Men Kylander och Tidelius nekte Lasse fara medh 
någon sanning i sin berättelse, ty om iag sade Kylander kommit så långt neder, 
så hade iag kunnat komma undan. Larss Knutsson påberopad af Hedraei änkia 
till wittne, inkom, och i wederpartens närwaro förmantes säya om han wet 
något om dråpet. Han aflade eedh och sade sig intet wetta mehr der om, än 
han hört hoos h:r Olofz sägas då han warit där och bandat tunnor, att det 
stått ett farligit allarm, hwilket Lars Knutsson sädan sagt för henne igen, och 
bedt henne widare höra der effter sielf hoos h:r Olofz, så kunde hon få bätter 
beskied der om. Frågades om han hade mehr att säya? S:de ney. Frågades om 
han sagt för henne, att de kommit till Hedraeum igen sädan han war död och 
slagit honom? Eller om h:r Olof sagt för honom det? S:de ney.

Consistorium majus extraord. d. 7 Octobr/j
praesentibus Rectore M. Petro Holm, h:r Skyttz, h:r Gartman, h:r O. Rud- 

beck, h. Norcopense, h. Spole, M:r Columbo, h. Wulff, M:r Micrandro, h. 
Bilberg, h:r Peringer och Secret.

[Början på denna dags protokoll saknas. I marginalen står antecknat »NB. et 
folium är borta»]
och till att förekomma adelens oskick, fans rådeligst, att h:r Bibliothecarius 
går upp i Bibliotheket hwar onssdagh och lögerdagh och seer till huru de sigh 
åtbära, befinnes de medh sådant, så åthwarnas de först munteligen, och sädan 
genom ett anslag i Bibliotheket.

IV. Continuerades medh ransakningen om Hedraei dråpsak, och .sändes Prof. 
Rudbeck och M:r Columbus till Prof. sal. Scheffers änkia, at förnimma om hon 
hörde något af dråpet då det skiedde, hwilka igenkomne berättade det hon 
sagt sigh hört säyas: Nu seer iagh I tage till steen och dieknebullar så skall 
iagh wärre gå åth digh, iagh har skont digh här till, men nu skall iagh hugga 
hufwudet af digh och diefwulen skall begrafwa digh, men slå intet till hufwu- 
det. Meent och att dhe som giorde skadan, wäl hade kunnat komma undan 
och trott att Hedraeus fallit af steen slagen. Hade och sagt sigh intet annat 
hördt än de tagit stenarne uppe i gränden.

Upsala stadz rådhuus protocoll här om hållit af 1680, uplästes. Hwar på 
Lars* inkallad tillfrågades om han kunde märkia antingen Hedraeus föll af steen- 
slagen eller stinget, emädan han säyes af de på rådhuset förhörde edelige witt- 
nen att hafwa warit der hoos då Hedraeus blef skadder? Han bedyrade sigh 
det icke wetta effter Hedraei stodh, då han löpte ifrån honom, och sädan 
stalp, frågades om han hörde nämpnas dieknebullar? Sw:cje ney. Frågades om 
han hörde seyas kasta migh icke i hufwudet? Sw:de ney. Hade ey eller hört 
Hedraeum fått någre slängar sädan han stalp. Frågades hwij han lopp? Sw:de.

Lars Johansson Salman.
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Effter Hedraeus war så ifrigh på dem, och de begynte kasta steen så tänkte 
iagh han lärer giöra en diefwulsgierning. Frågades om han kan medh trygt 
samwete säya det de andre kunnat komma undan, då Hedraeus stannade widh 
orgnistens hörn, effter han både förr sagt, att Hedraeus intet achtade hwadh 
Larss förmante honom, den andre och så warit illa huggen i hufwudet och 
händerne? Larss swarade dem warit gott stycke uppe i gränden, och då wäl 
kunnat komma undan.

Thunvald, Kylander, Tidelius, Larss Jahansson och Gabriel stadztienarens 
förr edeligen aflagde wittnande uplästes, hwar hwidh Gabriel sade det stenarne 
kastades ifrån både sijdor, war elliest enigh medh det han förr bekänt. Kylan
der: om några slängiar hördes, så woro de han gaf migh. Gabriel: det kan iagh 
intet säya eller wetta, sade sigh tykt det han war bättre upp moth h:r Olofz 
då han hojade, och då han gaf det sidste hojande, sigh tykt honom warit 
neder widh jorden. Än berättade Gabriel Hedraeum alt sagt, fan skall begrafwa 
digh, iagh skall klyfwa hufwud, armar och been sönder på digh. Frågades om 
han hörde det höll upp något emellan det Hedraeus fick dhe andre slagen, 
och han hojade? Sw:de ja, fuller tykte iagh det höll litet upp, men det war 
intet stort. Gabriel affträdde. Bardberaren m:r Petter Trecow inkallad tillspor- 
des om han märkte några blånader på Hedraei kropp, antingen i hufwudet eller 
annorstädes? Sw:de sigh det ey minnas, men 7 såhr sade han honom hafft, 
hwar af twenne swarade mot hwarandra i bröstet och ryggen, doch sigh ey 
wetta om det war ett sting. H:r Olof Telman inkallad sade sigh i sin säng lig- 
giande tykt at det war litet som det uphörde medh sorlet då de kommo widh 
orgnistens hörn, sädan begynte stenar smälla och då tystnades åter, och gruf- 
weligen wrålades till då stenarne flöge rätt som af en oxe. Frågade om han 
hörde sädan någre slagh och bultningar. Sw:de ney. Han affträdde och rådhuus 
protocoll communicerades medh Hedraei änkios fullmechtige Thunvald, at det 
igenomsee, och där af uthdraga hwadh han finner nödigt för sin principalinnas 
sak at drifwa.

Consist. min. d. 7 Octobm
effter middagen h:r Rector, h:r Skyttz, h:r Arrhenius, h:r Peringer qvi acta 

notavit.
[L] Inkom kämnären Bengt Holm och beswärade sigh öfwer Sven Faxel, 

nbl. 1. Faxel reste bort i wåras, warandes migh skyldigh 277 dr, men dess 
syskonbarn Carl 86 dr hwar uppå iagh bekommit 30 dr men nu såsom dhe 
en wexel till Stockholm hade, lofwade dhe att betalat sammastädes till min 
broder, som doch ännu ey skiedt. Har iagh doch der effter drögt en månadt 
förr än iagh dijt neder till Faxels föräldrar skreef men fadren [Erland] sigh 
excuserat såsom menandes sigh longosedan desse pennin&zr hafwa betalt. Nu 
fick iag äntel. bref der ifrå» till myntemästaren [Daniel Faxel] att han skulle 
betala migh 252 dr dem iagh ey ännu bekommit. 2. Sädan Faxel sielf denne 
hösteterminen hijt kom, kom han in till migh, och sade sigh hafwa oxar fördt 
upp medh sigh, hwilka han anböd sigh willia läggia in sin för sigh [till?] 
åhrets kosthåld, drogo wij då äntel. uth och besågo oxarna och sluto oss 
emellan att iagh för tu par oxar skulle gifwa honom 156 dr och han migh 
för kosthållet 6 dr om wekan, trädde altså Faxel till disken och war där 4
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måltijder men sädan sade han wägen wara för lång att gå, och att han annor
städes kunde få disk å 5 dr williandes Kämpen gifwa honom 90 dr för paret 
oxarne, hwilket migh tykte illa wara att wårt slutne kiöp ey blef hållit, hälst 
effter iagh låtit andra oxar fara som iagh tilförende bestält hade, och synes altså 
att Kämpen welat giöra migh förkiöp. Carl Faxel swarade på sitt syskonbarns 
Faxels wägnar angående assignation till myntmäst. så kan den ey blifwa betalt 
förr än cammereren lefrerar assignationen ifrån sigh.

Cämnäraren swarade sigh haf:a representerat assigna//on, men intet fått be
talning, effter myntmäst:n sagt tijden ännu ey wara förfluten. Upwijstes brefwet 
som Faxels fader till cämnäraren skrifwit, och försäkrat honom att hans broder 
myntmästaren i Stockholm lärer honom uthan uppehåld betala. Angående 
oxarna sade Faxel att han wille låta honom få oxarna för samma kiöp som de 
accorderat. Camreraren sade sigh ey begära dem effter han af begynnelsen ey 
hållit contract, uthan klagade deröfwer att oxarne till twå ställen bortsålde blif- 
wit.

Kämpen inkom, och förhöltz honom att han giort förkiöp på oxarna. Käm
pen swarade sigh aldrig wist att oxarne tillförene warit till någon annan sålde, 
dem ey heller kiöpt och att han oxarne in till denne stunden ey sedt har. 
Faxel sade att han tillstält cämneraren en assignation på myntmäst:n, hwilken 
han tillbakas begärte, och lofwade då strax att willia betala penningarne. Cäm- 
nären frågades om han wille förtöfwa till dess h:r Gartman, såsom Faxels in
spector får tijdh att skrifwa myntemäst:n uthi Stockholm till, och förmana 
honom en betalning, baad och Rector att cämnären wille heller låta componera 
saken, emädan Faxel såsom en ung person kan uthi oförstånd hafwa giort 
hwadh som skiedt är. Acqviescerade cämnären änteligen der wedh att h:r 
Gartman för honom skrifwer till myntmästaren; men så framt han nu straxt 
ey skulle blifwa förnögd uthaf myntmäst. praetenderar han ifrån den tijden in- 
teresse för desse penningar.

II. Maria Larssdotter inkomb emot Acad. glassmästare Jordan Nielsson, kla
gandes att han slagit öfwer henne ett ämbar wattn, gifwit henne någre örfilar 
och medh ett stort spödh någre slagh. Jordan Nielsson nekade här till säyan- 
des henne mött hans hustru på torget medh skamlöös mun, och warit mechta 
otijdigh. Tilspordes om dhe hafwa någre witne? S:de ney.

Jordan Nielsson begärte honom tillåtas måtte först få hafwa henne för stadz- 
rätten.

"Resolutio. Effter de hafwa inge wittnen så skola de skaffa sigh dem till näste 
Consistorium om de gitta.

III. Hustru Anna Hanssdotter inkomb beswärandes sigh öfwer stallmäst:s 
Schsrers pijga, Ragnel Jöranssdotter, och drängen Erich Jahansson, att de slagit 
henne, då hon welat taga sitt låås igen som hennes sal. man länt stallmästa
ren, dragit henne i håret, tafftzkläde rifwit af henne och förklädet sönder, 
sampt slagit henne mycket. Drängen, sade hon, hållit hennes händer och Ragnel 
dragit henne i håret, slagit och rifwit henne. Ragnel sw:de sigh intet rört henne, 
uthan då hon welat taga låset af henne, så hade hon bijdt henne i tummen. 
Låset sade hon wara stallmästarens. Hust. Anna nekade der till seyandes hennes 
man hafft låset dijt, och det wara sitt. Dhe frågades om dhe hafwa wittnen 
tillstädes? Men effter de sw:de ney, förmantes de att skaffa dem upp till här 
näst, så frampt de wille hafwa uthslagh i saken.

1 3 - 7 3 4 2 2 8  SaUandtr
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Consist. minus d. 11. Octobm
närwarande Rectore M:o Pet. Holm, h:r Skyttz, h:r Gartman, h:r Peringer 

och Secret. A. Goeding.
I. Hustru Anna Hanssdotter och stallmästarens pijga Ragnel Jöransdotter 

sampt drängen Erich Johansson förekommo.
Erich och Ragnel nekade sigh slagit hust. Anna, men d l Erich welat taga 

låset af henne som hon togh olofwandes, hade hon bitit honom i tumman. 
Och då Ragnel sädan kommit honom till hielp, hade hon äfwen så bitit henne, 
och slitit särken sönder för henne. Ragnel sade det samma tilståendes sigh 
dragit mössan af henne, och i håret. Johans Johans kyrkiowachtarens änka 
hust:u Margreta Bengtzdotter af hust. Anna påberopad till wittne inkom. Hon 
aflade eedh och berättade som föllier: När iagh kom uth, så hörde iagh illa 
skrikas på stallgården rätt widh stalldören, och wiste iagh intet annat än hust:u 
Anna war tokot. Ragnel hölt henne i håret och wille ha upp kläderna på henne. 
Och då kom stallmästaren [Scherer] uth seyandes fy fy, släpp henne lät henne 
gå. Sädan släpte de henne, och då s:de hon, Gudh gifwe iag bijtit fingerne af 
henne, hon foor inte/ så litet illa medh migh. Ragnels särk wara söndersliten 
såg iag men intet då det skiedde.

Ropade och hust:o Anna we we öfwer stallmästaren och der medh lopp hon 
utföre åth backen. Mer hade hust:o Margreta ey at berätta.

Hust. Karin Anderssdotter Per Litens änkia inkom och effter aflagd wittnes 
eedh berättade at Ragnel höll hust. Anna medh den ena handen i håret och 
medh dhen andre krafsade hon neder widh kiortelen på henne, och Erich 
drängen höll hennes händer och hon skreek som hon warit befängder. Ragnel 
swept hennes hår om handen. Frågades om hon hört dem skälla hwar andra? 
S:de ney, uthan att stallmästaren kommit uth och sagt, släpp den horan, hon 
har stulit mer af migh förr, men mehr förstod iagh intet hwadh han sade. 
Frågades om de sågo förklädet sönder för hust. Aiwa. H. Margreta s:de sigh 
sedt Ragnel hafwa en slippa af hust:u Annas förkläde i handen, men intet 
sedt då hon rifwit sönder det, hust. Carin betygade det samma; Ragnel frågades 
om hon tilstår det hust. Anna förr fordrat af henne låset? Sw:de ja, men aldrigh 
af stallmäst:n. Hust:o Anna frågades hwem slagit henne, och medh hwadh; 
s:de iagh kan intet seya hwem slog migh, eller om de slogo migh, men de 
sparkade och sleete migh. Hust. Anna på tilfråga» sade sigh icke wetta om hon 
beet dem.

Ragnil wijste fram ärr der effter, och dränge» Erich ett hål i sin tuma.
Stallmästaren Hendrich Schaerer effterskickad inkom, och sade sigh intet 

annat wetta än det låset som hust. Anna tilgrijpit warit det han för 20 åhr 
sädan kiöpt neder i Westgötland och hafft för sin källare då han war på 
Läckiö, hafwandes ey heller hustru Anna någonsin krafft honom låset, uthan en 
gång kommit till Ragnil och begärt hon skulle bewijsa henne barmhärtigheet 
och låta henne fl ett låås. Men henne det intet fatt. Sade drängarne Mattis 
Matsson och Erich Olsson kunna bewijsa låset wara hans, de effterskickades, 
men sades sädan ey wara hemma.

Hustro Anna srde sig kiöpt låset då de hårda åhren woro af en bonde, och 
sig gifwit 5 mk derföre.

Stallmästaren sade det wara lögn, repeterandes det offta. Hwarföre Rector
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gaf honom en wederbörligh repriment, förehållandes ho»om Consist:m hafwa 
fog at beläggia honom medh böter, men emädan det woro nu den första gången 
och han till äfwentyrs ey warit tillföre nde för någon rätt, eller wiste hwadh 
sådant hade at betyda, kunde han nu bli förskont, men skolandes bli hårdare 
näpster om han widare igenkommer. Hust:o Anna frågades hwij hon icke gick 
till stallmästaren och begärte låset igen af honom? S:de iag torde intet effter 
iag war rädder han skulle slå mig, han *hade så giort förr. Hade och bed t 
Ragnil säya åth stallmäst:n der om, men henne det intet giort. Stallmäst:n 
s:de sigh wridit henne i näsan en gång för det hon kommit en gång i wintras 
och brukat stoor mun, men elliest aldrig slagit henne.

Effter drängarne som om låset wittna skulle ey woro hemma, altså blef åth 
saken ey widare giort. Stallmästaren och hust:u Anna förmantes att skaffa witt- 
nen tilstädes, så frampt de willia hafwa saken till ändskap och domb.

II. Frågades effter de bönderne i Rasbo, såsom Erich Mattsson, Per Matts
son, Erich Larsson (fleres nampn blefwo nu ey angifne effter ingen mintes 
eller wiste dem), som hafwa låtit summa hust. Margreta Jönsdotter för något 
arf de af henne pra?tendera effter des sal. man. Men de sades ey wara til
städes, hwarföre och emädan Rector sade sigh instämbt dem till denne dagen 
och stunden, bleflo de hwardera för utheblifwande belagde medh 3 mk sölfltz 
böte. Desse bönder hördes aldrig sädan äf, ey eller blefwo böterne af dem exe- 
querade.

Consistorium majus d. 11. Octobr/r
närwarande Rectore M. Petro Holm, D:r Pet. Rudbeck, h:r Skyttz, h:r Gart- 

man, h:r Lundio, h:r O. Rudbeck, h:r Norcopense, h:r Vulff, M:r Micrander 
(sie), h:r Bilberg, h:r Peringer och Secretario A. Goeding.

I. Discourerades om icke Cursores då de sammankalla till Consistorium, 
måtte lembna en trykt zedel i Professorum huus eller skrifwa på dören då 
Consistorium skall bli?

Res. Cursores kalla här effter som här till och det till onssdagar allena till 
klockan 1. uthan icke någon extraordinarie casus infaller; och widh begynnelsen 
af sessionibus böra Cursores förhöras huru de till Consist:m Professorerne 
bådat, och der de befinnas det rätteligen giort, så plichte den som borte är 
uthan sontica causa effter constitutiones. Blef och discourerat om disputation 
för en laga ursächt propter absentiam in Consistorio wara skall, sädan han den 
förrättat och dricker gästebud hemma, och slötz enhälleligen, att den för sontica 
causa icke må erkennas.

II. Proponerade Rector en conversum capuzin wara ankommen och begära 
stipend.

Res. Effter han intet är recommenderat och man ännu wäl mins hwadh icke 
longoseda» hände medh Francisco Maximiliano så anstår det intet Consistorio 
eller Acadrn att uthan widare förhör gifwa honom något.

[7 marginalen: D:r Per upkom.]
III. Inkomb Hedraei änkios fullmechtige Thunvald, så och Kylander, Tide- 

lius och Lars Thunvald begärte Consist:m wille taga i betänkande (1) att då 
Kylander och Tidelius warit uppe i gränden hade de kunnat komma undan, 
(2) då de kastat steen Hedraeum füllet och wrålat illa till (3) att sädan han
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blifwit dödh, de slagit honom många slängiar (4) att de kommit från broon 
och mött Hedraeum. Kylander nekade sig kommit der ifrån, så wäl som til 
alt det andre säyandes sig kommit från Acad:n, och wittnen brukat sådana 
formulair, att de tykt de kommo der ifrån och tykt att de giort det och det.

Hustru Anna Erichzdotter Zachriss Mattssons humblegårdz drängs hustru 
inkomb, som hade twettat Hedraei lijk, frågades om hon märkt någre blånader 
på Hedraei kropp? Sw:de ney det kunde iagh intet see, intet achtade iagh der 
effter, ey heller mins iagh det.

[/ marginalen: M. Micrander upkom.]
Då h:r Olofz [Telmans] på rådstugun giorde bekännelse uplästes, sade Lars 

Johansson [Salman] att h:r Olof måst hört galit, emädan inge örfilar gåfwos 
uth.

Kylander och Tideli/w frågades hwij de kom#zo tilbaka uthur gränden igen? 
Sw:de wij kommo intet tilbaka, och i gränden woro wij ey, icke heller, sade 
Kylander, hade iag någon steen i min hand, wij fingo intet undflycht ifrån det 
Hedraeus öfwerföll migh, till des han stalp; Lars mente honom det hafft.

Tidelius: I förfölgde oss hårt medh; der till nekade Larss.
Kylander frågades hwij han stuckit honom 7 såår? Sw:de han hoppade så på 

migh som han hade warit besatt. Honom förehöltz att han intet kunde så 
hoppa sädan han fått så månge sting, sw. han war så ifrig. Kylander frågades, 
att effter han wille gå så stilla, hwij han då skreek? Nekade sig skriat. Lasse: 
Ja wist siunge de, derföre sade Hedraeus, hwadh skrijka I effter Edra hunswåtar.

Hela protocollet om detta målet hållit uplästes uthi parternes närwaro, hwar 
på dhe affträdde. Och Consistim tykte nödigt till saksens uplyssning, att hustru 
Anna Erichsdotter måtte genom eedh tilhållas att säya det hon weet om Hed
raei såår. Tillij ka med parterne hon inkallad aflade eedh och tilspordes om han 
hade någon blånad? Hon sw:de, han hade på hwardera bröstet ett såår, ett på 
handen, och ett på armen, men ingen blånadt achtade iag effter. Frågades om 
det war mörkt då hon twettade lijket? Swarade ney. Hon tillij ka medh parterne 
affträdde, hwar uppå mycket blef pro et contra discourerat; skridandes Con- 
sistoriales omsider till voterande som föllier:

H:r Peringer: Jagh förstår denne sak intet annorledes än som h:r Lundius 
discourerar, finner honom intet gort det aldeles i nödwärn, men kunna dock 
ey till döden dömas.

H:r Bilberg: Jag må bekänna iag finner mig intet här uthinnan, uthan iag 
skiuter denne saken till dem, som bättre det förstå, effter han i sådan conster- 
naf/on så illa sielf marterad måst skridit till den defension.

M:r Micrander: Jagh är enigh i mitt betänkiande medh h:r Bilberg, men 
tycker lijkwäl, att huru mörk hon är, så är det lell wijst, att den som ännu 
lefwer och gerningen giort, och tilstår factum, är der till retader worden, 
igenom förskräckelige hotelser och undsäyelser till lijfwet, hwar på har fölgt 
hans kroppz stympande och förföllielse ett långt stycke på gatun neder åth, 
in till den ändan nödgades att wara betänkter om att wärja sig och sitt lijf 
undsättia; och såsom detta på en sida är klart, altså finner iag på annor sidan 
swårt att sluta, det han i fulkomligit nödwärn detta alt giort. Effter han hade 
det utryme att stiga tilbaka och taga wärjan af sin kamerat, kan dock der hoos 
ey wetta om samma uthrymme warit så stort, att han der under sedt sig säkert
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kunna komma undan, befarer derföre, att han deels af fruchtan, dels af harm- 
girigheet och förbistrande giort, hwadh som giort är. Kan altså intet finna fulle 
skiäl att döma honom till döden uthan lembnandet gerna de öfrige domare.

H:r Wulff: Ex actis finnes wäl att Hedraeus af öfivermodh har warit invasor, 
förfölgt Kylandrum, och blesserat honom i hufwudet, kindbenet och handen. 
Men emedan Kylander ifrån orgnistens hörn dref Hedraeum tilbaka igen, och 6 
eller 7 gånger repeterade ictus, kan iag intet annat see, än det är excessus 
inculpatae tulelae, som till öfwerrättens ompröfwande ankommer.

H:r Norcopensis: Att Kylander i förstone har warit i stoor nödh är nogsamt 
klart, men att han den nöden kunnat undslippa, uthan genom slijk hembd 
att döda sin wederpart, tyckes mig jämwäl wara klart, effter wittnews samman
stämmande, Kylandri egen bekännelse på en och annan ort, sampt alle om- 
sfåndigheter i sielfwe facto, och fördenskuld seer iag intet annat, än han är saker 
till döden.

H:r O. Rudbeck: Uthaf begge parternes relation sampt wittnens edelige be
kännelse är nogsampt klart at Hedraeus medh hugwärja gått på Kylandrum, ho
nom huggit och drifwit ett gott stycke, men der emot synes 1. af Kylandri 
och Tidelii så och wittnens bekännelse, att de kommit till att löpa och springa, 
och sedermehra, till att hämbnas, hemptat steen och Kylander ombytt wärjor, 
som dheras egen bekännelse är, så och wittnes, och en liten stund warit 
stilla, emellan den förste drabbningen och den andre, då twärt om Kylander 
drifwit Hedraeum, effter det af honom sielf utwijste rummet, 20 steeg, ehuru- 
wäl contrapartens relation wijsa på 60, och han lijkwäl honom i wijkningen 
gifwit 7 eller effter sin egen bekännelse flere sting medh en stingwärja mot 
en huggwärja, ty kan iag intet see, honom af nödwärn uthan till att hämpnas 
giort skadan, och altså intet kan frija honom från lijfzstraff.

H:r Lundius: Ehuruwäl jag i förstone månde effter begäran om detta mål 
discourera både pro et contra, hafwandes fram, hwad som Kylandrum i detta 
facto kunde gravera, så wäl som ifrån lijfzstraffet befrija, icke deste mindre 
emädan såsom iag nu mitt votum här utinnan gifwa måste, så befinner iag 
först, denne Hedraeum hafwa månge åhr tilbakas fört ett farligit lefwerne och 
wäsende, som allom mehr än nog bekant är och acta Consistorii i dhe åhr 
bort åth betyga, och att han warit en öfwerdådig menniskia, hwar emot 2. 
denne Kylander en stilla och sachtmodigh person, och elliest fört så mycket 
som till denne dagen witterligit är, ett skickeligit lefwerne, och 3. ex actis 
intet kan bewijsas honom i tankar warit någon denne gång att oförrätta eller 
öfwerfalla, uthan är 4. att handgripeligen och fuileligen uthwijsat, honom af 
Hedraeo öfwerfallen, och 5. medh farlige expressioner och hotelser till döden, 
som effter alles öfwerensstämmelse in actis utwijses, un[d]sagder, hwilka far
lige undsägelser han Hedr. och 6. märkeligen sökt i wärket ställa, i det hart 
medh en stor sabbel Kylandrum, som allenast en liten wärja hade, grufweli- 
g/en antastat och 7. honom till hans hufwud, kindbeen och hand sargat sampt 
fästet afhuggit, så att han änteligen måst Tidelii wärja sig till widare defension 
antaga, hwar igenom han 8. sökt drifwa denne lijfzfaran ifrån sigh, fast han 
sedermehr uthi räddhåga och consternation honom som döden ledh åthskillige 
sting gifwit, sigh der medh ifrån honom aldeles att befrija, dy kan iagh intet 
finna mitt samwete lijkmätigt honom som en sann willie dråpare ifrån lifwet
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att döma. Men lijkwäl för den excess han uthi denne tutel kunnat begångit, 
håller honom skyldig att plichta med mandzboot.

D. Per Rudbeck gick bort och lofwade skrifteligen willia författa sitt votum.
H:r Gartman: Jagh är i samma mening som h:r collega Lundius; men will 

lijkwäl seya mitt votum korteljgen i detta måhl; att Hedraei ändteliga propo
situm har warit Kylandro lijfwet att afhända, det är nogsamt bewijst och klart 
af actis. Det som af en och annan förmenes, det Kylander skulle kunnat sal- 
vera sigh medh flychten, befinner iagh icke fulleligen wara bewijst, så är och 
communis doctorum opinio här om denne, att en ärlig karl icke anstår altijdh 
att fly, jämwäl att det icke der medh ringa fahra är, medan en i flychten 
kan falla eller elliest få större skada, än der han stodo stilla. Att Kylandri 
upsåt skall hafwa warit änteligen döda Hedraeum, det lärer ey kunna af actis 
bewijsas, uthan hwad han har giort, det är giort till att afwärja den fahran från 
sigh hwar uthi han wistades, doch att han aldeles observerat moderamen in
culpatae tutelae i det han uthgifwit så många sting det finner iag intet, dy synes 
migh det han bör beläggas medh mansboot.

H:r Skyttz: Såsom de af h:r Professoren och collega Lundio framdragne skiäl 
nogsamt uthwijsa saksens beskaffenheet så mycket som möyeligit wara kan här 
wid att finna, ty gör iag, angående sielfwa Kylandri factum ett uthi omdöme 
medh ofwanbe:te h:r Professor och collega.

Cursor sändes till D:r Per Rudbeck, att hämpta dess votum, hwilken igen- 
komb det medh sigh bringandes, som lästes och sålunda lyder:

1. Exciperar iag migh nu som förr i sententierande medh sådane blodsaker; 
doch 2. bijwistar slijka och andre swåre sakers ransakande så mycket som mine 
ämbetes sysslor andra och kraffter tillåta. 3. Effter iag intet hafwer städse bij- 
wistat denne sakens uthförlige inqvisition, uthan allenast i begynnelsen för 2 
åhr sedan, som och nu dhenne yttersta session kan iagh migh icke till något 
säkert omdöme i detta måhl uthlåta; uthan 4. finner lijkwäl af dhet, migh af 
actis är föreläsit och sielfwer hört, att här uthinnan äre någre dubia och obscura 
för migh at banemannen må till lijfwet dömas, effter der äre månge indicia, 
at den synes hafwa måst bruka något nödwärn för de månge hoot, undsäyelser 
och expressioner som den döde på banemannen giort hafwer lemnandes 3. 
detta gärna under öfwerdomares dijudication, och 6. slutel. propter disciplinam 
publicam, och effter mycken blodh denne tijdh här in loco uthgudn är och 
detta homicidium synes mycket culposum wara, att ett sådant straff der på 
föllier som gierningen lijkmätigt är och androm till warnagel lända kan.

Rector: Jagh är enligh medh h:r Professor Lundio.

Sententia.
Aldenstund D. Andreas Hedraeus lång tijdh bort åth fördt et farligit och 

lasteljgit lefwerne som allom mehr än nogh bekant är och acta Consistorii 
åthskilljgestädes betyga, att han warit en öfwerdådigh menniskia, hwar emoth
2. denne Kylander en stilla och sachtmodigh person, fördt så mycket som wit- 
terligit är ett skickeligit lefwerne, och 3. ex actis intet bewijsas kan honom i 
tankar warit någon denne gång att oförrätta eller öfwerfalla, uthan är 4. hand- 
grijpeligen och fulleligen uthwijsat honom af Hedraeo blifwit öfwerfallen och
5. medh farlige expressioner och hotelser till döden, som effter alles öfwer-
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ensstämmelse in actis förnimmes, undsagder, hwilka gräselige undsäyelser han 
Hedraeus och 6. märkeligen sökt i wärket ställa, i det han med en stoor sabbel 
Kylandrum, som allenast en liten wärja hade, grufweligen antastat, och 7. ho
nom till hans hufwud kindbeen och hand sargat sampt fästet afhuggit, så att 
han ändteligen måst Tidelii wärja sigh till widare defension antaga, hwar igenom 
han 8. sökt drifwa denne lijfzfaran ifrån sigh, fast han sedermera uthi räddhoga 
och consternation honom som döden leedh åthskillige sting gifwit, sigh der 
medh aldeles från honom att befrija, dy kan Consistorium intet döma denne 
Kylandrum såsom en sann williodråpare ifrån lijfwet, men lijkwäl fuller honom 
skyldigh, att för den excess, han uthi denne tutel kunnat begångit, plichta 
medh mansboot.

När domen afsagd war, tackade Hedraei änkios fullmechtige Thunvald för 
rättwijs dom, önskandes det måtte V. Consist. medh slijke dråpsaker ey widare 
beswärat blifwa. Tackade och Kylander, och tillijka medh dhe andre affträdde.

IV. Uplästes protocollet hållit uthi Sotens änkios [Annas] sak medh 
Tybelio, hwar på insinuerades änkians författade och egenhändigt underskrefne 
suppliqve, der i hon ibland annat tilstår sigh warit hafwande och barnet förgåtz 
då det warit 7 weekor gammalt, nembl. andre dagh pingst begärandes det hon 
måtte fl niuta sin ähra såsom och bli mechtigh 50 dr kopp*r:nt som Tybelius 
henne skyldigh är.

Änkan inkom frågades om hon påstår det Tybelius lofwat henne ächtenskap? 
Sw:de ja. Tybelius inkallad tilspordes om han medh gott samweet kan neka 
sigh lofwat henne ächtenskapz troo och lofwen? Han sw:de sig det mycket wäl 
kunna giöra, och icke allenast till ächtenskapz lofwen, uthan och till att hafwa 
gifwit henne ringeste teckn där till. Parterne affträdde, och effter någon Con
ference här om, slötz at emädan här under verserar ächtenskapz handel, och 
änkian påstår sigh blifwit af honom under ächtenskapz troo belägrad, saken 
fördenskul remitteras till ven. consist:m ecclesiasticum.

V. Proponerade Rector Cursores begära, att emädan det orichtigt tilgår 
medh den hielp de af studenterne hafwa böra. Consistorium wille fördenskull 
laga att curatores nationum måtte der till tillhålla sine landzmän och att de 
penningarne för dem utfordra. Res. Consistorium blir wid det som wanligit är, 
och medh constitutionibus enligit.

Consist:m maius extraord. d. 19 Octobm
närwarande h:r Gartman i Rectoris ställe, h:r Spole, M:r Micrandro, och 

Secret. A. Goeding.
I. Förmälte h:r Gartman bref ankommit ifrån gouverneuren i Gäfle h:r Jöran 

Sperling, der i begäres att Acad:n måtte låta intaga sin kyrkiotijonde i Hälsinge
land innom den af Kongl. M:tt föresatte termin, hwar på skrifftelige ordres 
straxt afgått till tijondeskrifwaren Anders Carmen att der om beställa, men 
han nu inkommit berättandes huru omöyeligit det är at få tij onden der uppe 
in för jul, mindre till den tijden som Kongl. resolutionen innehåller. Hwar- 
före det nödigt syntz att låta skriffteligit swar och underrättelse der om afgå 
till wälb. h:r Sperling, hwilket af h:r Qvaestore författadt nu uplästes, och af- 
gick samme dagh medh posten till Stockholm. Vid. copieb.
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Consistorium majus d. 25. Octobri;
praesentibus Prorectore h:r Lundio, D:r Benzelio, h:r Gartman, h:r Rud- 

beckio, h:r Spole, h:r Wulff, h:r Bilberg, h:r Peringer och Secret.
I. Jacob [Josephi] Cursor inkallad tillspordes huru många han till Consisto

rium sanwzankalladt? S:de alle som äre i staden. H:r Lundius berättade Prof. 
Skyttz förmält sigh wara siuk. Prof. Micrander sades hafwa i dagh disputerat 
och fördenskuld begiära bli ensky Ilad.

II. Notificerade ProRector slottzbefallningzman Sam. Stheen insinuerat ett 
landzhöfdingens bref af d. 19. Octobri; 1682 medh innelycht Kongl. resolution 
dat. d. 19. Septembri; nästledne af innehåld, att ehuruwäl Kongl. M:tt hafwer 
genom revisions domen rättwijst förklarat att M:r Boo Cruzelii änkia skulle 
effter CammarRättens domb allenast igenbekomma hennes inbrachte ägen- 
domb, medh alle räntor och inkomster der af sedan den henne ifråntogz, will 
lijkwäl Kongl. M:tt änteligen af gunst och nåde unna och gifwa bem:te barn 
och barnebarn gården medh alle appertinentier i Upsala och sedan ett och ett 
halfft deras faders allodial frälse hemman Tiokstadh och Edeby uthi Danmarkz 
sochn Waxala häradh och Upland belägne. Men feudal godzen hemfalla effter 
deras wilkor Kongl. M:tt och Cronan och är iagh saker att-där Hans Kongl. 
M:tt woro berättadt om Academiens privilegier och H:s M:tt Drottningens 
Christinas bref som säyer sigh i Academiens saker intet hafwa frij disposition, 
att Hans Kongl. M:tt woro så nådigh och rättwijs att M:r Boos barn intet 
fingo niuta deras egendomb längre till godo, än andre som af Academiens 
medel woro Academien skyldige hwilka sitt änkestånd och till des barnen 
kunde försörja sigh, nöto en deel af sitt goda till dess uppehälle, men sedan 
måste det falla Academien till, såsom Hans Kongl. M:ttz resolution då för dem 
uthgafz. Der. till medh äro desse 2 i  hemman i Danmark intet hennes uthan 
Academiens, kiöpte medh Academiens penningar och derföre miste Frisen- 
dorph dem genom laga cammaredom åth hwilken M:r Boos änkia dem sålde 
när hon hörde att det intet war hennes hemman. Sädan lärer här effter både 
de som än skyldige äro, och andra som här effter skyldige blifwa antingen 
som hafwa medel om händer, såsom fogdar, eller de som bekomma öftrer, 
bruka samma ansökning, ty måtte Consistorium wäl betänkia sigh, hwadh de 
här utinnan willia giöra.

D:r Benzelius: Det löper intet betänkiande på Kongl. Maij:ttz bref. Samptl. 
de andre Consistoriales förklarade sigh, at intet wara nödigt något här om 
widare sökia, utha# acqviescera widh Kongl. Maij:tts resolution.

III. Uplästes en af insp. Berge Rommell insinuerad copie af Kongl. Cammar- 
Collegii resolution uppå general inspectorens edel och wälb. Niels Hägerflychtz 
memoriale, gifwin Stockholm d. 2 Septembri; 1682 af innehåld att bakungz- 
penningarne skole till Michaelis tijdh om åhret afläggias. Consulterades, huru 
man skall ärnå skyndesampt uthslag hoos Kongl. M:tt angående detta ärendet 
som i sommars allaredo insinuerades af Academiens deputerade hoos h:r Lind- 
skiöld och resolverades att D:r Skunck tillskrifwes med begäran han wille 
drifwa på uthslag der uthinnan. D:r Benzelius tykte man skulle recommendera 
detta wärket ochså hans högwyrdigheet Archiebiskoppen, hwilket och befans 
rådeligit och slötz att så skiee skulle och han genom bref der om anlitas. 
Här wijdh aflade h:r Prof. Spole berättelse huru han tillijka medh h:r D:r
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Skunck warit hoos h:r Lindskiöld, att offerera honom de penningar som Con- 
sist.m honom för dess hafde omak widh extraderandet af Kongl. M:ttz frij- 
kallelsebref för reduction bewilliat, då h:r Lindskiöld dem ingalunda emoth- 
taga welat, förklarandes sigh wara mehra Acad:n skyldigh, sampt skola sökia 
widh hwarjehanda tillfälle henne att betiena, och då de recommenderat honom 
det förr insinuerade wärket angående mantals och bakungzpenningarne, hade 
han beklagat sigh att han icke kunnat få tillfälle att ännu anmäla till Acad:ns 
bästa det hoos Hans Kongl. M:tt men gifwandes godh förtröstning, att om 
Acad:n det hoos Hans M:tt sökier, lärer Hans Kongl. Maij:tt i nåder sigh till 
Academiens wälfård der på förklara och resolvera.

Bokhållaren inkallades. ProRector kungiorde honom V. Consistorii sluth be
gärandes han wille hafwa någre dagar fördrag medh bakungzlängden till dess 
Acäd:n får uthslagh hoos Kongl. M:tt, hwar på Acadms ombudzmän i Stock
holm nu drifwa. Han klagade sigh, att der medh långt åth dröyes, och sigh 
ey kunna derföre wara responsabel, lofwade doch denne månaden att patien
tera, men williande i medier tijdh hoos de andre Acad:ae betiente bakungz
penningarne uptaga.

IV. Uplästes bookhållaren Berge Romels skrifft, där i han 1. klagar sigh 
öfwer fogdarne att dhe ännu icke inkommit medh sine fogderächningar för 
1681, undantagne Jacob Andersson och Jacob Ringius, begärandes att om räch- 
ningarne studza, sådant på dheras answar ankomma måtte, och af V. Consist. 
tilhållas sine rächningar skyndesambligen inlefrera. 2. Begär att fogdarne måtte 
giöra ett extract eller specification på alle de förmedlingar, som i dheras räch
ningar afföras, hwilket sädan i Consistorio öfwersees och underskrifwas kan, på 
det revisores sädan kunna hafwa alla verificarionerne wijdh handen, och så
lunda skyndesamare tillgå medh wärket.

Bokhållaren frågades om något hinder är medh mindre fogdarne till mis- 
somar tijden kunna inkomma medh sine rächningar. Sw:de det mycket wäl 
kunna skiee, mente att Mårten Klint blifwit något sinkader medh sine räch
ningar för en expense rächning skuld han upsatt på det han kostat på sigh widh 
tingen, och ännu icke blifwit ratiflcerader. H:r Lundius mente att Academien 
äfwen som andre härskap intet har behof att bestå sine fogdar något för rese- 
bekostnader till ting, effter de hafwa löhn och taga skiutz hoos Acad:ns bönder, 
hwar om kan effterhöras då Räntemästaren upkommer.

V. Uplästes och h:r Qvaestoris bref, der i han 1. begär V. Consistorii assis- 
tence att förmana fogdarna att inkomma i rättan tijdh medh sine rächningar 
effter Kongl. M:ttz behagh, Acad:ns constitutioner och auctorizerade fogde
ordning, hwar om han dem en och annan gång förmanat, men dem icke dess 
mehra det effterkommit. 2. Att bref till landzcammereraren afgå måtte medh 
copie af Kongl. M:ttz sidste allernådigste frijkallelse bref för Academien ifrån 
reduction jämwäl militie hemmanen angående, emädan en lista på de godz 
som reduceras skole, ankommit till befallningzman Rox, der på Acad:ns hem
man Sunnersta och ßroby upsatte blifwit, hwilket berättas för än hemmanen i 
jordeböckerne införes. H:r Räntemästaren upkom, frågades om fogdarne plägar 
bestås resepenningar då de resa 'till ting? S:de ney, uthan hwadh elliest de uth- 
gifwa för domar och resolutioner, hwarföre Consist:m förklarade sigh, att intet 
willia bestå Mårten Klint dess författade expense rächning. Sedan effter något
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öfwerläggiande om de af h:r Qvaestore och bokhållaren insinuerade puncter blef 
enhälleligen resol. 1. att fogdarna tilsäyas det, der de till missomaretijden om 
åhret ey inkomma medh sine fogderächningar skole de för förste månaden böta 
2 dr sölf:nt, för den andre månaden 4 dr sölf:nt, för den 3:die 8 och så con- 
seqventer, så att för hwar månadt ifrån den förste böterne fördubblas skole.
2. Att fogdarne medh det samma författa en specification på alle förmedlingar 
som i deras rächninger afföres, hwilken rådan här i Consistorio kan öfwersees 
och underskrifwas. 3. Skall bref afgå till högwälb. h:r landzhöfdingen Wrede 
så och landzcamereraren Träbohm, medh copie af Kongl. Maij:ttz allernådigste 
sidste frijkallelse bref för Academien at wara exempt reductionen jämwäl af 
m ilice hemm a ne«.

V [bis]. Mentionerade ProRector Svenonem Leuthenium warit hoos sigh och 
berättadt det han blifwit af h:r Prof. Gartman remitterad till consist:m eccle
siasticum emädan han under ächtenskapz lofwen belägrat bonde dottren i 
Ålandz sochn. D:r Per Rudbeck sade sigh instämbt honom till i dag 14 dag. 
till nbl. d. 8 Novembm, hwar widh Consist:m berodde.

VI. Insinuerades philos. facultatis Decani h:r Bilbergs förtekning på någre 
studiosis som disputera willia, nbl. Malmenius Suderm. de amicitia, Esberg de 
homine, Burman de apotheosi, Dionysius de invidia.

Consistorium majus d. 8. Novembr/r
närwarande ProRectore h:r Lundio, D:r Benzelio, h:r Skyttz, h:r Gartman, 

h:r Rudbeck, h:r Norcopense, h:r Spole, M:o Columbo, h:r Wulff, M:o Mic- 
randro, h:r Bilberg, h:r Peringer, h:r Arrhenio Qvaestore och Secretrn.

I. Uplästes h. D:r Skuncks och 2. Rectoris bref till h. ProRectorem af d.
3. huius, angående Acad.ns ärender som dem committerade blifwit att beställa 
om i Stockholm hwar uthi i bland annat Rector förmälar sigh måst inlösa Kongl. 
Cammarens bref till landzhöfdingen om godzens relaxation, det som wälb:ne 
landzhöfdingen lefrerat, som lofwat dagen effter der på swar. Sädan frågar och 
Rector om man skall de 100 rdr som h:r Lindskiöld förwägrade sigh emottaga, 
hans fru [Elisabet, f. Cronström] offerera, effter Academien behöfwer honom 
altijdh att tillijta. H:r Spole berättade sigh medh h:r D:r Skunck det welat 
giöra, men h:r Lindskiöld sagt, at om de giorde skulle de ey wara hans wänner. 
Altså fan Consist:m rådligst att intet widare det tilbiuda.

II. Uplästes Illustriss. Cancellarii recommendations bref af d. 30 OctobnV 
till Rectorem Magnificum för studioso Wallenio att widh promotion åthniuta 
det wilkor som en gratist plägar förunnas. Detta bref sade h:r ProRector sig 
communicerat medh Decano h:r Bilberg att der om i faculteten proponera. 
H. Bilberg berättade sig det i dag upläst för faculteten då de sig så förklarat, 
att ehuruwäl de gierna önskat fltt härutinnan hafwa frija händer, lijkwist effter
111. Cancell. allaredo så disponerat, måtte det fuller der widh förblifwa.

III. Insinuerades och uplästes gouverneurens h:r Sperlingz swar på Consist. 
till honom afgångne skrifwelse angående tijonde intäkten uppe i Hälsingeland, 
der i han begär att emädan han intet annorledes kan eller bör giöra, än pous- 
sera effecten af Kongl. Maij:ttz och dess Collegii ordres, och får der uthinnan 
intet dispensera till sitt eller någon annors behag Acad:n samme högstbe:te 
förordning wärkel. effterlefwa och fullgöra wille, förmäler der hoos sigh an-
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dragit på behörig ort de swårigheter som Acad:n widh handen gifwit och där 
Acad:ns kyrkioherberge blifwa exempte, lofwar han sådant tijdigt will ia com- 
municera. Res. Swar afgår at Acad. skall giöra hwadh någonsin möyeligit wara 
kan till underdånig effterlefnad af Hans Kongl. Maij:ttz förordning.

IV. Hustru Anna Holstensdotter [Soot] och Ericus Tybelius förekommo. 
Ven. consist. ecclesiastici dem emellan afsagde resolution, angående ächten- 
skapz lofwen och om de der till sammanbindas måtte, uplästes af innehåld.

Sädan uplästes en skrifft lijka lydande, den änkian lefrerat till h:r Pro- 
Rectorem i senaste Consist:o emot Tybelium. Hwar på Tybelius tillspordes 
om han ännu kan eller understår sigh neka till at hafwa belägrat henne, han 
swarade ja, enständigt nekandes sig det giort sampt påståendes det hans för
fattade och ProRectori lefrerade skrifft måtte upläsas. Tybelius tillfrågades 
om han då af slijk pertinacia nekar till hafwa legat i säng medh henne. S:de, 
der till har iag ey nekt, en natt eller 2 har iag legat där. Han förmantes 
widare att betänkia det han nu stodo inför Gudh och en sittiande rätt, det 
woro intet skiämt att liuga för Gudh, och emot samweet neka till det han giort. 
Och emädan honom förehöltz att det woro sådane omständigheeter i proto- 
collet, att om han dem sigh erhrindra kunde, skulle han billigt hafwa försyn 
förr att neka till lägersmålet, fördenskuld blef protocollet här om hållet för 
honom upläset, hwar widh han fuller neka wille till såsom 1. att det intet 
warit hans ord uthan änkians: Jag får intet tala medh Eder här, wij willia gå 
in i cammaren, hwilket änkian doch förehölt honom sagt och jämwäl in för 
rätten refererat. 2. Att intet hafwa tilstådt för rätten sigh legat skärtorsdagz- 
natten hoos änkian påståendes sig stadigt der till nekat. Men som honom af 
ProRectore wederbörligen blef till sinnes fört, att det intet woro leek eller 
tillåteligit att vocera acta publica in dubium, som af en eedzsworen man rätte
ligen consignerade äre, jämwäl af Qvaestore som en lång tijdh tillförende der 
medh Acad:n berömligen betient, kunnandes ochså Consist:m sigh wäl er- 
hindra, att så wordet sagt och förelupit in för rätten, som uthi actis anteknat 
finnes. Altså sade han sig intet tillägga någon menniskia nogot crimen, men 
mena att man kunnat sig misshöra. Honom swarades så intet skiedt wära, men 
om han sigh förtalt, det kunde en annan intet råda före. Tyb.: Ja, iag har 
aldrig stått tilförende för någon rätt, det kan lätteligen skie att iag migh för
talar, men att hafwa legat hoos änkian skärtorssdagznatten har iagh trägit nekat 
till, som iag och ännu giör.

Tybelius begärte än widare det hans skrifft måtte upläsas, som och skiedde, 
där i han widlyffteligen inwänder änkian af oförskiämdheet belugit honom, be
gärandes der ifrån befrias, sampt slutandes der medh, att han förmodar det 
Gudh som en allwijs Gudh är och en rättwijs domare lärer skaffa häruthinnan 
hwadh rätt och rättwijst är.

Änkian swarade Tybelium här uthi skrifwit twärt emot sitt samweet con- 
testerandes högeligen sigh icke ett ord sagt eller skrifwit för rätten osant uthan 
enfaldeligen och redeligen uptäkt altsammans, men Tybelium neka till alt och 
derföre wara så mycket argare. Tybelius frågades om han och ännu nekar sig 
legat hoos henne skärtorsdagznatt. Tyb.: ja, det har iag altijdh nekat till, och 
om min broder [Johannes] då welat hafwa tobak, som pijgan refererade, så 
hade han kunnat dragit på klinkebannet och gått in i hennes kammar. Änkian:
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Ney, han kunde intet det, ty i drogen in klinkebannet förr än i lade Eder, 
på det ingen skulle slippa in. Tybelius teeg. Änkian: Minnes I icke huru I 
hade migh mot en järwskodd kijsta, då I stötte migh, så att iag hade ondt der 
effter. Tyb.: Tijg, tijg, I hafwa warit nog oförskämd. Änkian, ney I som neka 
mot sanningen.

Sotens änkias pijga Margreta inkomb, tilspordes om hon weet något af det 
umgänge Tybelius hafft medh hennes matmoder. S:de ney. Frågades om hon 
sedt Tybelium där. Marg.: Ja, nog har iag sedt honom der, men intet wet iag 
något af lägersmålet. H:r ProRector: wet I intet om han legat ihop medh 
henne? Marg.: Ney, fuller såg iag honom gå in i hennes kammar, men aldrigh 
att han kommit så när. Hon medh parterne affträdde och blef något discoure- 
rat om denne pijgans uthsagu. Sedan fans nödigt at hon ännu en gång inkallas, 
och afhöres om hon intet wet at Tybelius war hoos änkian om skiärstors- 
dagznatten. Blef altså hon medh parterne inkallad, och tilspordes om hon 
intet wijste det Tybelius war hoos änkian skärtorsdagznatten? Marg.: fuller 
wiste iagh han war där om affton, men intet huru länge han blef qwar. H:r 
ProRector: Hörde I intet att det skramlade i kappan då han gick bort. 
Marg.: Nog hörde iagh det frasade i kappan om natten, men intet wiste iag 
om det war Tybelius. Frågades om den som kappan skramlade före gick bort 
eller kom dijt. Marg:ta, ney, den gick bort.

Tybelius förehöltz, att den andre pijgan äfwen berättat att det skramlat om 
natten i kappan. Tybelius: Jag bekänner iag war der en tima eller 2 om affton, 
men intet war iagh där så länge. Dhe befaltes afträda, hwar wijdh änkian be
gärte Tybelius måtte tillhållas att betala henne 80 dr koppwr:nt, som han är 
henne skyldig och hon högt betärfwar. Tybelius frågades om han tilstår den 
skulden? S:de ja, nbl. en del 60 dr för kost, men det andra intet. Änkian 
påstodh honom wara sigh så mycket skyldigh både för kost 60 dr och det 
andra för ööl och länte reda penningar, hwar till Tybelius nekade hwarföre 
änkian befaltes författa en giltigh rächning på sin fodran, och den upwijsa, så 
skulle hon bli hulpen till det som rättwijst är, de affträdde och effter något 
öfwerläggande om det dem emellan verserade lägersmål, stannade Consistorium 
widh fölliande interlocutorie domb.

Aldenstund Tybelius graveras medh swåre praesumtioner in actis, fördenskuld 
finner Consist:m skäligt, sampt lag och processen enligt, att Tybelius purgerar 
sig medh 12 manna eedh, hwilken han sidst i dag en månadt till praestera 
skall så frampt han förr ey gitter, eller elliest sig i saken ey begifwer.

V. Inkom Anders Carmen och begärte at antingen få tilstånd til afföra de 
6 t:r 1 f:r 2. k:r spannemål, som församblingarne uthi Bålnäs probsterije i hans 
tijdh tagit förmycket i wijn och bygningzsädh, eller skrifftelige ordres att 
samme spannemål nu afkorta emädan de upfördt honom af bokhållaren till 
gravation i rächningarne. "Resolutio. Consist:m finner sigh icke tilstå att effter- 
gifwa bem:te spannemål, skolandes Carmen få skriffteligh befalning at den 
afföra och så göra wederbörligen sitt embete.

VI. Qvaestor begärat, att emädan Prof. Micrander låtit upbiuda sal. Bringii 
gård och lärer innan kort taga der på fasta, Consistorium fördenskuld wille 
vigilera där uthi till Acad:ns bästa. Resolutio. Det skall skie warandes til- 
förende så resolverat.
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VII. Ericus Boman medh sin hustru Karin Johanssdotter inkom. Ericus 
Boman tilfrågades om han icke wordet dömder at lefrera pijgan Brijta [Chris- 
toffersdotter] sine skriffter igen, och hwij han det ey effterkommit, honom 
fuller sänt henne 2 zedlar men henne begära en obligation på 93 dr, som han 
tagit af henne, och lefrerat Somens hustru. Pijgans skrifft uplästes, der i hon 
förmäler huru Boman förlidit åhr henne medh sin fattige ägendom till sigh 
bedragit, och att hon 1. länt honom 3 sölfskedar att pantsättia, dem han nu 
förlorat, 2. honom kastat henne uth igenom dören då hon kräfde igen bem:te 
skedar, och borttagit i hennes kijsta 3 obligationer, den ene på 94 dr kop- 
pannt som hon har af hans swärmoder, hwilka Boman bekänt sig tagit, men 
hon den ey ännu igenbekommit, 3. har hon och länt Boman 10 dr, hwilka 
då hon igenkräfft hade han kastat hennes kijsta och henne uth igenom dören 
medh hugg och slag, begär altså Consist. hielp, och att Bomans sochn måtte 
arresteras till hennes förnöyande.

Ericus Boman s:de sig lofwat at betala henne i nästkommande jul skedarne.
2. Inga obligationer wara som han hafft af henne och hon fodrar, uthan en räcIl

ning på någre pertzedlar. Brijta frågades om det war obligationer eller räch- 
ningar? Sw:de den ena wara en räkning på någre och niotijo dr som hon nu 
igenkräfwer, de andre twå sade hon Boman budit sig igen, men sig intet welat 
taga dem effter hon intet fått igen den tredie medh, som hon behöfft upwijsa 
på Cammaren. Boman bedyrade sig högeligen på, att intet hafwa tagit den rek- 
ningen af henne, uthan sin swärmoder wetta af henne, hwilken i dag det för 
honom bekänt.

Bomans hustru inkallad förehöltz, det hennes man bekänt att hennes mohr 
wet hwar den rächningen är, frågades om hon och det weet. Hon tilstodh det 
samma, seyandes sin mohr wetta berätta, att de lära finnas hoos Rugmans, be
dyrade sigh intet sedt den rächningen, uthan allena de 2 som Boman sändt 
henne. Brijta: Det war för 10 weckor sedan som han togh den räkningen 
tillijka medh de andre 2 ifrån migh.

Frågades om Somens änkia underskrifwit räkningen? S:de ja. Frågades när 
hon war sidst på Kammaren der medh? S:de 8 dagar i går. Sädan fråg:s när 
hon wijste rächningen på Cammaren? S:de för 3 åhr sädan, och att Rugman 
då tagit henne. Fråg:des huru Boman då kunnat få henne? Sw:de ja, iag hade 
2 st., 1 fick Bergen, och en hade iagh qwar, som Boman tagit. De togo aff- 
träde, och effter pijgan intet kunde så förklara sig, lofwade ProRector sigh 
willia förhöra hoos borgmest. Berg, huru medh denne hennes rächning sam
manhänger. I medlertijdh slås arrest på de medel, som Boman kan få af sine 
sochner, till Brijtas betalning. Boman förplichtade sigh willia betala henne till 
den tijden som i domen förmält är.

VIII. Berättade Qvaestor Jacob Ringium begära Acad:n wille skrifia landz- 
höfdingen i Örebro h:r LillieCrona till, om execution på Lindesåhs boerne för 
den ränta de hafft borta för Academien. Resolutio. Det skall sees effter i 
domen om Acad:n är tildömde skadestånd och expenser, befinnes det, så afgår 
bref till bem:te landzhöfdingen der om.

IX. Berättade Qvsstor landzhöfdingen i Kopparberget h:r Duvalt wara skyl
dig för spannemål han i fiol handlade af Acad:n 4000 dr widh pass, frågade 
effter han skall nu sluta sine rächningar om han må låta tilstå medh desse
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penningar till fölliande åhret. "Resolutio. Han skrifwer honom till ännu en gång 
om betalning, kunnades ochså 14 dagar medh rächningarnes förfärdigande 
dröya.

X. Uplästes h:r Qvaestoris författade skrifft, där i han begärar 1. att Rector 
Magnificus påminnas måtte at utwärka det instrumentet som Kongl. Cammaren 
seyes giort, angående reductionen som blifwit Acad:n intenderad. Rector har 
i sitt till h:r ProRectorem ankomne bref, förmält, att han samme instrument 
allaredo utlöst och till h:r landzhöfdingen lefrerat. 2. få den ämbetetz åker som 
effter Prof. Steuchen löös blir. H:r Norcopensis påminte att der om lärer 
wist förr wara proponerat och resolverat, hwar effter kunde sees.

Res. Om ingen annan resolution förr, angående denne åker är fallen, hwar 
effter Secretin seer, skall han den bekomma fram för någon annan.

XI. Frågade ProRector Magnus [Branzelius] Cursor hwad Rox swarade då 
han bar landzhöfdingens bref till honom att exeqvera för Acad:n uppå Behmers 
godz? S:de: han swarade så, att iag gör det intet, effter iag kommit förr i wid- 
lyfftigheet derföre, förr än de sielf skaffa sig wettenskap der om. Res. Bref 
och notification der om afgår till landzhöfdingen, dock kan Roxen ännu en gång 
genom 2 af Acad:ns medel beskickas och befrågas om han executionen mtet 
wärkställa will.

XII. Nielss Olsson bonde i Sunnerstadh inkom frågades huru länge han 
warit på hemma[ne]t? Sw:de, det war ett åhr nu i fastan. Frågades hwadh han 
giort för den frijheet han hafft. S:de sig täkt, och satt upp en ny stugu. 
H:r Bilberg sade honom det intet än giort, honom warit siuk sädan han kom 
der på, ingen dräng eller hielp hafft. Bonden klagade sig blifwit betungat medh 
så månge skuttzningar af häradzfogden sädan hemmanet blef arresterat. Honom 
förehöltz huru han intet kan swara derföre at han har frijheet och intet har 
hielp att förbättra hemm[an]et. H:r Bilberg begärte det måtte synas huru han 
förbättrat hemmanet, protesterandes att han nu omburit det i 2 åhr, och effter 
det är intet reparerat, lärer han ännu kanskie på 2 åhr intet få någon frucht 
der af, det torde kanske ändå intet stort dåga, hwarföre han begärte få ett så 
gott hemman igen som det h:r Prof. Spole har och honom bort. Res:o. Hem
manet skall synas, hwar på Consist:m widare will sigh på h:r Bilbergz begäran 
förklara.

XIII. Uplästes Joh. Dubbs skrifft, där i han i föllie af sine principalers 
honom gifne instruction anhåller, att der någon uthaf högt [ärade] h:r Profes- 
sorerne weet sig i skyldskap, slächtzförbund eller swågerskap medh contra
parten h:o Christina [Grubb, f.] Rudbeckia wara interesserad, den samma widh 
actoris företagande wille absentera sigh.

XIV. Frågade Bibliothecarius h:r Skiittz, 1. på hwad sätt och igenom hwem, 
Bibliothekz byggnaden skall befordras till ända, 2. om någonsin rächning är 
giord för inkiöpte materialier, böcker och annat der till, är det intet skiedt 
begärer han V. Consist:m wille skaffa det till någon richtigheet, förr seer han 
sigh intet kunna taga sigh något der af.

3. Om icke woro nödigt, effter inventeringen på böckerne är författadt, att 
inventera noga materialierne på Bibliotheks bygnaden, att man föruth kan giöra 
anstalt om bygningen.

4. Effter taket på gamble Bibliotheket är dll brädwärket aldeles förderfwat.
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begär han wetta hwem bör restituera de bräden som äre uppå sal. Verelii 
befalning uthur Bibliotheks winden en och annan gång uthtagne.

3. Om någon har kunskap om Coijetz böcker att de äre hijtskänkte eller ey.
6. Att de böcker sal. Verelius testementerat till Bibliotheket måtte in

komma.
7. Berättas at i sal. Verelii tijdh skall wara kiöpt ett exemplar af Prof. Rud- 

beckii book Atlantica till Bibliotheket, men den finnes intet där.
8. Een catalogus på böcker är funnen på golfwet i nedre Bibliotheket och 

bak uthi en lista på åthskillige saker, der af allenast ett litet st. finnes, begär 
wetta om någon har kundskap hwar det öfriga tagit wägen.

9. Effter det finnes toma book former, men pergamentet är borte, hwem 
bör swara före att det pergamentet är bortsålt, och de derföre gifne penningar.

10. Effter Prof. Rudbeck för 3 weckor widh pass, tog på sigh at låta täckia 
bielkarne i nya Bibliotheks muren, ty will iag wara frij för antal.

11. Effter här är decretum giort, at ingen får läna böcker uthur Bibliotheket, 
uthan allena Prof. ty frågas om och Adjuncti fa det samma giöra.

12. Att ingen må få tryckia något uthan det blir af hwar och ens facultatis 
Decano censerat.

Res. Consistorium will gifwa sitt betänkande der om det förste som skiee 
kan.

Anno 1682 d. 15. Novembm
uthi Consist. majori woro tilstädes Rector M:r Petrus Holm, h:r Skyttz, 

h:r Gartman, h:r Lundius, h:r Rudbeck, h:r Arrhenius, h:r Norcopensis, h:r 
Spole, h:r Wulff, M:r Micrander, h:r Bilberg, h:r Peringer qvi acta notavit 
aegroto Secretario.

I. Proponerade Rector sigh hafwa talt medh Erchebiskopen uthi Stockholm, 
hwilken sagt sigh för H:s Maij:tt hafwa framdragit Acad:ns ährender, och 
elliest h:r Lindsköld sagt Acad:ns skriffter wara så wijda komne, at de ligga 
allareda på Hans Maij:ttz bord. H:r Billingsköld och tycht wara mycket lijk- 
mätigt att Professores för sine egne personer befrijas för mantalspenningar.

II. Proponerade Rector, att effter Academien esomofftast behöfwer att an- 
lijta h:r Billingsköld, om man då icke kunde efftergifwa de böter som hans son 
[d: styvson, Arvid Juringius, adlad Billingsköld] för någon tijdh sedan är fälter 
till att betala. H:r Arrheniw giorde någon inwändning här uthinnan, då Rector 
swarade sigh hafwa för böternes betalande caverat, och så frampt Consistim 
denne hans proposition willia aggreera, woro han redebogen att skaffa betal
ningen.

H:r Arrhenius sade att Academie och stadz wachten tillförende fått sin till
hörige deel af alle de böter som dem bort tillfalla, derföre wardt slutit att de 
böter som den unge Billingsköld är fälter till, honom remitteras uthi så måtto 
att om tertius skulle hafwa något att fordra så skall sådant refunderas af hwars 
och ens Professors löhn per qvota.

II [= 111]. Prof. Arrhenius giorde sin ursächt för det att han warit så länge 
uthi Stockholm, hwilket honom förorsakat derigenom att han måst lefrera ifrån 
sigh Collegii Antiq. böcker till Archivum, såsom Secret. Hadörphii bref sådant 
af honom fordrat.
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IV. Rector refererade att han uthi Stockholm hade uthur CammarCollegio 
uthlöst ett bref stält till landzhöfdingen hwaruthinnan arresten på Academiens 
hemman blifwer relaxerat. Brefwet uplästes. Och som där uthinnan en stoor 
deel Academiens arresterade hemman woro uthlätne, ty resolv. att å nyo 
skulle giöras en fulkomblig lista på alle de arresterade hemman, hwilken Aca
démie bookhållaren, som i morgon reser till Stockholm måtte taga medh sigh 
och uthi Cammaren här om sollicitera.

V. Begärte Skyttz att fa swar på de propositioner som han uthi förledne 
Consistorio hade ingifwet, frågade och der hoos hwem som böör honom ad
jungeras till inspectionen öfwer typographien? Swarades att nu denne terminen 
war h:r Arrhenius, och constitueras en annan nästkommande jultijdh.

VI. Inkom Dubben och dess wederpart, då alle de Professores som uthi 
skyldskap woro medh Prof. Grubs änkia [Kristina, f. Rudbeckius], togo aff- 
träden, emädan Dubb dllförende häremot protesterat, nembl. h:r Lundius, h:r 
Rudbeck, M. Micrander.

Dubb: Då iagh war sidste gången d. 4. Octobr/V här uthi Consistorio, och 
å begge sijdor saken wore uthagerad, blef migh förundt, att fa swara på den in
laga som Prof. Grubs änkia af d. 23. Sept. hade ingifwit. Swarade som föllier 
nembl. till den förste puncten: Jagh har stricte hållit migh till den effterrät- 
telse som Consistorium migh gifwit d. 8 Julii, att iag skulle migh infinna till 
saksens fullförande till den 6 Septembm.

Till den andra: Sal. Grubs änkia har ännu intet producerat något laga wittne, 
mycket mindre något wittne till öfwerflöd.

Till den 3:die: Det skall wara Mag.fico och Ven. Consist:o kunnigt att iag 
ey sökt saken uthdraga, uthan meer pulserat på sluuth. Jag disputerar allenast 
pro impetranda obligatione, emädan sal. Grubs änkia ey gitter ett laga fång 
uthwijsa, och är qvaestio intet om hon rätteligen fått igen obligationen, uthan är 
qvaestio om hon intet bör gifwa igen det hon intet rätteligen kan bewijsa sigh 
jure hafwa bekommit. Det är infördt uthi arf-collegio som en uthstående skuld, 
och fördenskull arfwingarne dess betalning igen fordra. Sedermera upwijste 
Dubb emot Lundberg, på hwilkens wittne tilförende warit beropat, en attest 
af Olaus Brodin h:r Clas Flemmings secreterare som betygade att Lundberg 
ligger i strijdh med sin moder och moster, och woro incapabel till att gifwas 
honom någon troo, att förebringa sitt wittne uthi någon saak.

Rector sade att testimonium privatum uthi detta måhlet ey kan eller böör 
gälla, uthan hade Dubb om Lundbergs persson bort taga ett attestatum af 
Cammarsrätten uthi Stockholm.

Res:v. altså, att effter Dubb ey fulkomnat Consistorii sluuth af d. 4. Octo- 
bm att skaffa sig af rätten i Stockholm ett attestatum och att Lun[d]berg där 
samma städes edeligen afhöres, derföre han ännu widare här om sökier, ty 
före kan saken här ey afdömas.

Dubb lofwade sigh willia medh det aldra första här om anhålla, och skrifwa 
sine principaler i Stockholm till att dhe uppå Lundbergs examinerande urgera.

VII. Decanus facult. philosoph. proponerade att effter tijden nu snart är 
widh handen, på hwilken promotion bör gå för sigh, och ännu månge gradual 
disputationer stå tillbakas, hwilka ey annat kunna än hållas på extraordinarie
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dagar, derföre begärte han det samptl. Professores uthi tijdh wille uphöra medh 
dheras publiqve lectioner, på det att candidaterne fa samme tijmar att läsa på. 
Res. Effter Consist. ey är plenum, begåår Decanus sådant hoos dhem Profes
sores som borte äro.

VIII. Prof. Arrhenius ingaf sin protest emot h:r Norcopensis, och blef bewil- 
liat att skrifften skulle fa upläsas, men ea lege att ingen munteligh twist der af 
blifir, uthan kan sådant, om det behöfwes, en annan gång skriffteligen beswaras.

IX. Matthias Ekelund OstroGoth. disput. exercitii gra//a öfwer dictum Peri
andri |A8X.éXT|00 J tä v .

Consist:m majus d. 22. November/
närwarande Rectore M. Petro Holm, D:r Benzelio, h:r Skyttz, h:r Gartman, 

h:r Lundio, h:r Rudbeckio, h:r Arrhenio, h:r Norcopense, h:r Spole, M:r Mic- 
randro, h:r Bilberg, h:r Peringer, h:r Arrhenio Qvaestore och Secret. A. Goe- 
ding.

I. Begärte Secretin till aeta föras måtte, det han nu som offta tillförende 
anhåller och påminer det protocollet måtte upläsas, willjandes i widrigit fall 
och der det ey skeer, wara der före uthan answar, och att ingen måtte få tala 
på protocollet. 84solutio. Det war ingen där emot, finnandes Consist:m det 
rätt och skiäligt.

II. Uplästes 111. Cancell. recommendation af d. 4. Sept. för studioso Erico 
Hernelio, at niuta widh första vacance stipendium regium. 'Resolutio. Han re
mitteras till faeult. som wanligit är.

III. Anmälte Rector stud. Johannem Drefling Ost.Goth. Ericum Spongium, 
Bergi um Gotoburg., Georg Bank [0: Barck] nobilem, twenne de Gerdessens 
begära testimonia.

H:r Qvaestor sade sigh hafft inspection öfwer Drefling och fadren willia sända 
honom till Lunds Acad:n sade stält sigh flijtigt och ärbart. Spongium sade 
Rector sigh känna, Banken [0: Barck] ochså som uthrest är. De Gerdessens 
fodra allenast attestatum om det de blifwit deponerade 1675.

Resolutio. Det bewillias dem kunnandes efftersees när de Gerdesseens blif
wit deponerade.

IV. Rector proponerade Jonam Schevelium OstGothum som warit siuk alt 
sädan pingst och är elliest fattigh begära hielp af cassa studiosorum. Resolu
tio. Effter han länge tient Consist. medh skrifwande, är siuk och fattigh, altså 
bewilliades honom 8 dr sölf:tt.

V. Berättade Rector apothekaren warit hoos sigh och klagat öfwer qwack- 
salwaren som hijtkommit, att han pra?judicerar honom, begärandes han må bli 
maindnerad widh Kongl. honom nådigst förunte privilegier.

Consistoriales tykte owanligit, att qwacksalwaren intet angifwit sigh hoos 
Rectorem, hwar medh afgår af Acad:ns privilegier som intet bör tålas. H:r 
Rudbeck sade faeulteten ey heller fått communica/zon der af.

Res. Det communiceras medh stadz magistraten att det emot Acad:n och 
apothekaren är, att en sådan här må wara, hwarföre han och förbiudes genom 
slottzbefallningzman att få stå uthe medh sine medicamenter.

VI. Refererade Rector, någre hoos sig warit och angifwit sig hafwa af stud.

1 6 -7 3 4 2 2 8  Sallandtr
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Petro Helgonio penningar att fordra, begärandes att effter han dem owitterligen 
och oförnögde bortrest åth Stockholm, han altså måtte hijtstämmas och til- 
hållas at betala. Res:o. Citabitur.

VII. Proponerade Rector Prof. sal. Ausii son Canutum Ausium begära något 
af arrendet för sin sal. faders åcker som hoos h:r Gartman innestår och icke 
wordet arresterat, hälst emädan af dess sal. faders ägendomb lärer öfwer wara 
sädan creditorerne betalte blifwit. H:r Prof. Rudbeck sade sigh jämfört räch- 
ningarne och befunnit det af sal. Ausii ägendomb lärer för sterbhuset bli be
hållit sädan alla creditorne fått sin betalning, widh pass 1500 dr.

Och emädan här widh inföll discours om denne sakens afgiörande, begärte 
h:r Lundius hans votum måtte bli fört ad acta. Nbl. att Acad:n hoos Hans 
Kongl. Maijrtt i underdånighet anhåller att någon på Chronones wägnar förord
nas måtte, som Acad:n i detta och andre Acad:n angående måhl assisterar, 
emädan i sådant publict och Chronans verserande interesse det wanligt plägar 
wara, och Acad:n elliest ingen önskelig effect torde winna, fast hon der på 
stora expenser och omkostnader allaredo giort och än widare giörandes wordo. 
Tyckiandes för det öfrige det Consist:m för hwarjehanda conseqventier skuld 
intet uptager denna Ausii ensidige begäran, emädan Consist:m intet weet rätta 
sammanhanget och hwadh erfwingarne af hwar annan hafwa att pra?tendera och 
fordra.

Consistorium bijföll detta. Hwarföre h:r Prof. Rudbeck lofwade willia för 
Ausio cavera att han måtte få af h:r Gartman 150 dr koppar:t.

VIII. Klagade Rector att Petri [Albogii] Cursors änka, som gått i caution 
för sin son Petro, wara mycket trög at willia betala, brukandes otijdigh mun 
då hon der om ansökes. Resolutio. Man låter execution henne öf:rgå i anled
ning af Kongl. stadgan, grijpandes först till det löse, och sädan der det ey 
tillräcker, då till fasta egendomen.

IX. Sade Rector Prof. h:r Rudbeck beswära sigh öfwer det stijm och owä- 
sende på läktarne i kyrkian stå plägar, begärandes Consist:m wille wara om- 
tänkt om något expedient till behörigt förekommande der af.

H:r Rudbeck: Migh tycker det skulle wäl låta giöra sigh, om hwart och ett 
landskap blefwe sine wisse bänkiar der uppe på läktarne adsignerade, och 
praeceptorerne togo sine disciplar medh sigh och stodo hoos dem i kyrkian, 
kunnandes och en af Professorne hwar sin söndagh gå dijt upp, att hafwa på 
dem upseende och angifwa dem som stijma.

H:r Skyttz: Intet går iag dijt, det må spödgubben giöra. H:r Micrander: 
Om någon Professor skall gå dijt upp, så måtte han fuller hafwa någon wacht- 
dräng medh sigh, som kan taga fast på dem som stijma. H:r Rudbeck: Ja, 
det kunde skiee. H:r Micrander: Det woro wäl man kunde finna något expe
dient här uthi, men nog tror iag att intet alle praeceptorer föllia sine disciplar 
altijdh i kyrkan; ty det tör hända de sittia hemma och läsa, och låta sina 
disciplar gå i kyrkian, och om någon skulle det förehålla dem, så swara de, 
att de intet altijdh kunna gå dijt uthan behöfwa dhe stunderne ibland studera, 
töra och säya at Professorerne giöra det samma.

H:r Rudbeck: Det är sant, ty iag kommer ibland i kyrkian och finner ingen 
af Professoribus i kyrkian.

H:r Skyttz: Ja, non omnes sunt sancti qvi calcant limina templi. Det tör 
mången giöra Gudi större och bättre tienst hemma, än den som under skeen-
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heeligheet går i kyrkian. Jagh är mine kyrkiodagar på landet, hwar i gode herrar 
äro, det weet intet iagh.

Rector begärte Consistorium wille sigh uthlåta om något medel till att före
komma ungdomens owäsende i kyrkian medh.

H:r Lundius: Jagh för min person tycker oförgrijpeligen, att inspectores kalla 
sina landskap tilsammans och förmana så hwar och en för sigh, som dem, hwilka 
disciplar hafwa wederbörl. och alfwarl. till stillheet och sedigheet besynnerligst 
i kyrkian widh exemplart straff, der någon där medh skulle beträdas. Consisto
rium bijföll det samma, slutandes att så skee måtte, och att en Cursor hwar 
söndagh går up på lächtarne och seer till hwem som stijmar, den han sädan 
hoos Rectorem wederbörligen straxt angifwer.

X. Företogs inspectorum aerarii och Qvaestoris skriffteligen författade ransak- 
ning om böndernes inkombne beswär, lydandes tillijka medh Consistorii bij- 
fogade resolutioner widh hwar och en punct som föllier.

Befall ni ngzmans Jacob Ring[iu]s befall.
1. Upwijstes en specification på dhe dagzwärke som af bönderne giorde äro 

widh Hälgebolsta i Åker sochn då det brukas af rättarelaget, hwarföre bestås 
för 1 ökedagzwärke en dr kopp*r:nt och ett drängdagzwärke 18 ör kopp*r:nt. 
Res:o. Det ratificeras.

2. Een besichtning på Öhr i Tillinge sochn, at alla husen der på äre förderf- 
wade, här på desidereras en fulkombligh specification på alla husen så i man 
som stallgården, det befalningzmannen böör draga sorg före att inskaffa.

2 [bis]. Uplästes en suppliqve att gifwas der på frijheet som upskiöts till 
dess man får weeta om åboen will der längre förblifwa.

Res:o. Det skall så skiee.
3. Oluf Bengtson Jerpe i Stocholm begärer 50 eller 60 t:r spannemål för 

6£dr tunnan. Räntemästaren budit honom för det prijs som om Thomass- 
messa slutes medh andra, detta bewillies. Res:o. Consistorium blijr widh det 
kiöp som om Thomassmässetijden slutes medh andra.

4. Uplästes en husesyns längd hållen af befallningzmannen Jacob Ringius 
i Malma på det hemmanet Anders Olsson emottogh förleden wåhr, - denna 
Anders Olsson är dödh blifwen och änkian begärer Academien will taga helff- 
ten af denna åhrswäxt, men war mäst sådt af förre åboen Johan Michelsson. 
Detta tyktes wara billigt, effter hon änteligen behöfwer någon hielp der hem
manet skall kunna uprättas, och remitteras till V. Consistorium. Res:o. Det är 
skiäligt.

5. Talte h:r Räntemästaren om Oluf Olssons änkia i Wallskogh; uplästes och 
det sluth som om husen i Walskogh på en giord ransakning i Consistorio 
fallit är, att Oluf intet hade någon öfwerbygnat, doch war honom, Oluf, bewil- 
liat een wreeth och 2 st. huus. Nu begärer änkian fa en bodh och wreeth 
som hennes man lofwat war, detta tyktes billigt doch remitteras till V. Con
sistorium.

Res:o. Det ratificeras.

Befallningzm. Jacob Anderssons [Hambrasi] befall..
1. Uplästes Pelle Perssons supplique i Sund, där i han begärer lindring på 

penningarne för sin olycka han hafft på rogsäden och sina ökar. Effter intet
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befallningzm. är tilstädes, som weeth huru mycket han skyldigh är, dy upskiöcs 
detta till dess befallningzman gifwer op hwadh han skyldigh är. Res:o. Det är 
rätt.

2. Uplästes mölnarens Bengt Erssons supplique at fa någon hielp af sin styf- 
dotter, för det han emottagit qwarnen i Wattholmen mäst oduglig effter m. 
Anders Persson, detta tyktes heelt skiäligt och lembnas at besichtigas af h:r 
Prof. Norcopense som dijt reeser. Det han begärer fa hemmanet, lembnas 
till h:r Prof. Norcopensis, widh dess reesa dijt, ransakning, huru medh hemma
net är beskaffat.

4 [3 werhoppat\ Berättade h:r Räntemästaren det en skattebonde i Staby 
sochn som har en deel uthi Kulla af en uthiord och den andre delen Aca- 
demiebonden i Kulla, denne skattebonden har låtit inspectoren Pälls uthugga 
sin skogzdeel som lyder till den uthiorden, och att åboerne sielfwe deelt skogen 
sin emellan. Detta tyktes böra införas i häradzprotocoll, om skogsdeelningen. 
Res:o. Deelningen måtte lagl. förrättas nästkommande wåhr.

5. Torparen eller kohlaren Hindrich Gier, som boor på Kulla ägor widh 
Stenringen, begärer få blifwa skattlagd under Academieii, biuder 1 *8 smör. 
Detta remitteras till V. Consistorium och efftersökes om denne blifwer hem
manet till skade.

Res:o. Det beror till des man får behörigh underrättelse om riddare synen 
som wederparten sigh påberopar wara hållen.

6. Berättade h:r Räntemästaren att pastor [Lars Hontherus] i Alunda har 
sine fåboder mitt i Kulla ägor, och fått kunskap af en gammal bonde som 
berättadt att en fougde hafft där för lång tijdh en sågh, och lofwat då pastori
1 Alunda hafft sin boskap der, sedan har samma fougde blifwit dödh, och kyrk- 
herden behållet detta till fääboder. Res:o. Bref och notification här om skall 
afgå till kyrkioheerden i Alunda, att han sigh der öfwer förklara må.

7. Taltes om bonden Pär Ersson i Åhrby, som altijdh warit siuklig och lijdit 
mycken olycka på sine creatur, nu wara satter från hemmanet och all hans 
ägendom tagen till Academiens betalning, begärer få 1 par öker och 1 koo,
2 stycke får, 1 sugga, effter han tagit sigh ett annat hemman, detta tyktes 
skäligit och remitteras till V. Consistorium. Bonden inkallad beklagade ynke- 
ligen sin olycka han hafft i det han medh sitt folk och barn warit siuk i 6 
åhrs tijdh och hans creatur dödt bort det ene effter det andra, bidiandes öd- 
miukeligen att få något till hielp af det som exeqverat blifwit.

Res:o. Aldenstund han är siuklig och motgång hafft, fördenskuld bewilliar 
Consistorium honom af medynkan ofwanteknade creatur till hielp i des älän- 
dige tillstånd.

Befallningzm. Anders Winters befallning.
1. Uplästes företagen Acad. rättarens Swän Andersons i Skillesta och Ding- 

tuna supplique som innehölt att han åthskilligt och mycket beswär i krigz- 
tijden uthstådt, begärer altså få något tillhielp i sin ålderdom, effter han af- 
stådt hemmanet; tyktes skiäligt han hielpes medh 2 t:r spannemål åhrligen, och 
får sedan betalning för det brödh han emot qvittence till Kongl. Maij:ttz 
behof lefrerat hafwer, så wäl som de andre bönderne som der på fått qvitence.

Här widh påminte h:r Lundius att caute omgås medh förmedlingarnes be-
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williande och restanternes tillgiffter sampc åthskillige gravationer af staten, 
effter sådant intet anstår uthan tilstånd af högre hand.

Res:o. Consistorium finner sigh icke tilstå att bewillia honom åhrligen 2 
t:r spanne mål, men till afskedh och för des uthståndne beswär bekommer han 
2 tunnor spannemål.

2. Uplästes mölnarens Herman Hermanssons supplique där i han berättar 
sigh till 500 dr reparerat på hemmanet och qwarnen, begär förmedling på 
ärendet som är 20 t:r spannemål åhrl. effter 3 par stenar, och att behålla säden 
som den gäller i näste stadh, effter han intet kan föra den till Bärget. Detta 
tyktes intet kunna förmedlas, uthan lijkwäl få betala qwarntullen för något bil
ligare prijs än den gäller widh Kopparbärget, sampt af fougden ransakas huru 
han lagat, och då hielpes medh något i penningar allenast 1 åhr. Fougdens ran- 
sakning här om inkom som innehåller att han mycket reparerat, ty tyktes han 
hielpas medh 130 dr kopjwrrnt i afbe tal ning på uthlagorne.

H:r Räntemästaren sade honom sålunda som förmält är reparerat.
Res:o. Consistorium förblifwer widh det medh honom uprättade contract och 

giorde afsked, det han måtte först upwijsa, förr än här uthinnan slutas kan.
H:r Räntemästaren mente ey något skriffteligit contract medh honom giordt 

wara.
3. Uplästes Lars Olssons för detta Academies rättares i Ålsta supplique, där 

i han begärer något sigh till uppehälle i sin ålderdom, emädan han är afsatt, 
och skyldigh 313 dr 13 öre koppzrrnt och 63 t:r 3 1/4 f:r spannemål, der till 
all hans ägendom är arresterad, som doch ringa förslår till restens betalning. 
Bewillies honom af den arresterade booskapen 1 koo, ett stoo, och 2 stycken 
faår, sampt 1 t:na spannemål åhrligen.

Res:o. Ben koo bewillias honom, men intet att niuta åhrligen någon 
spannemål.

4. Uplästes kyrkioherdens i Simtuna attest om Enderstad hemmanetz ringa 
lägenheet, där i han begärer för åboen förmedling, der hemmanet skall kunna 
bära sigh. Åboen bewittnas wara flijtigh, och skyldigh ungefehr 40 t:r spanne
mål och 90 dr kopptfrnt, tyktes kunna få tillgifft på 20 t:r spannemål och 43 
dr koppv?r:nt sampt åhrligen förmedlas 4 f:r spannemåhl, effter åboen knapt 
lärer kunna betala den öfrige resten.

Res:o. Förmedlingen ratificerar Consistorium men resten må så länge stå.
3. Uplästes åboens i Biuggesta supplique at faå förmedling på samma hem

man, har förmedling, doch bör ransakas huru här medh warit och hwadh till
ägor detta hemmanet har i ett och annat.

Res:o. Consistorium blir der widh at ransakningen skall der om anställas.
6. Uplästes några bönders klagemål att dhe warit pantade förr herredagz- 

penningarne, som dhe böra wara fri) före. (får om sökes högwälborne h:r 
landzhöfdingen i Wessmanland.

Res:o. Det bör så skiee.
7. Uplästes en ransakning eller attest at Academie bönder i Nore och Sällie 

by lijda stoor skada af wattn som på dheras ängiar upstijger, af orsak at h:r 
Ankerström bygdt ett bruuk i Tierp och stängt wattnet att det så upstijger. 
Här om bör ransakas, och sädan sökias booth.

Res:o. Det är rätt.



2 4 6 1682:22 november

8. Staden som wärderat Ausii egendomb, bör ihogkommas; i förslagswijs 
nämpnes 100 dr. Res:o. Det ratificeras.

9. Carlsten synes böra hafwa 6 rdr af Academien för sitt omak och den 
carta han giort på twistige ägorne emellan Ekelunda och Alebeck.

Res:o. Det ratificeras.
XI. Företogz och så Bibliothecariens i förra Consistorio majori insinuerade 

puncter, att beswaras, förklaraades Consistrm sigh der öfwer som föllier.
Till den 1. puncten: att inspectores aerarii skola der om hafwa behörigh om

sorg.
Ad 2. Om Bibliotheks rächningames richtigheet skall inqvireras af h:r Prof. 

Spole och h:r Prof. Bilberg, kunnandes ochså bokhållaren der widh wara.
Ad 3. Det fans skäligi t; skolandes af inspectoribus aerarii medh det forde- 

ligste författas; hwar till sattes måndagen.
Ad 4. Den som dem uthtagit bör dem betala.
Ad 5. H:r Prof. Rudbeck sade det wara ett herbarium vivum som h:r 

Coyet uppå hans trägne anhållande skänkt dem hijt, beståendes af 30 volumi
nibus ungefär, dem wara hoos sigh, emädan han låter de deri warande herbas 
afrijtas till sitt opus botanicum han under händerna hafwer.

H:r Bibliothec. begär om bref der på finnes, han måtte medh det forde- 
ligste få see.

H:r Rudbeck sade sigh intet annat minnas än ett bref woro här, men de andre 
sade sigh det aldrigh sedt.

Ad 6. Prof. h:r Rudbeck sade honom testementerat Thomas Saga och sitt 
Lexicon Gothicum, lofwandes lefrera Sagan straxt till Bibliotheket, men Lexi- 
con så snart det först blijr afskrifwit, emädan man tänker det att aftryckia. 
H:r Skyttz begärte det måtte intet tryckias förr än det blir censerat.

Ad 7. H:r Skyttz: Det är klagan wärdt, att penningar gifwes för böcker som 
intet inkomma i Bibliotheket.

H:r Rudbeck: Min Attlantica står upförd på Bibliotheks registret och stått 
hoos migh ibland de andre Bibliotheks böckerne alt sädan hon blef inbunden; 
såde sigh i alle stycker wijst sigh ärligare än han will hafwa något borte 
för Academien eller Bibliotheket.

Ad 8. H:r Prof. Rudbeck sade sigh intet wetta der af mer än, att han som 
en dröm mins af sal. Loccenio eller Laurentino wara berättat, att sochnerne här 
omkring fatt der af mässehakar. Dhe andre Consistoriales wiste här af intet.

Ad 9. Något hwar af Consistorialibus, såsom D:r Benzelius, h:r Skyttz, h:r 
Arrhenius, M:r Micrander, h:r Qv«stor, M. Columbus i Carl Pers [Wallins] 
tijdh, men intet sädan, men h:r Spole af Laurentin betygade sigh då de warit 
studenter kiöpt pergamenter uthur Bibliotheket och gifwit 20 öre arket.

H:r Skyttz sade sig willia sökia sin antecessorem derföre, och den som medh 
honom warit der i interesserad; mente der medh h:r Prof. Rudbeck, hwilken 
han sade warit en gång uppe i Bibliotheket sädan h:r Verelius dödh war, då 
nyklarna bordt lefreras i Consistorium, och ingen gått dijt, uthan i någre Pro
fessorers närwaro.

H:r Rudbeck sade om han kunde bewijsa något wara då bortkommit när 
han war där, skulle han derföre wara responsabel, sade sig warit där att see 
effter om de böcker där funnos som af sal. Verelii sterbhuus fordrades genom
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h:r Hadorphium, och vice Bibliothecarien warit medh der hoos; hade och 
gref. Lillia och des praeceptor Sierman warit där medh samma gång.

H:r Lundius: Det tyckes wara skäligt att h:r Skyttz går på sine antecessores 
eller deras sterbhuus. Consistorium hölt medh h:r Lundio, slutandes att deras, 
som warit Bibliothecarii, sterbhuus för h:r Skyttz, derföre sökies.

Ad 10. H:r Prof. Rudbeck lofwade det skee skola och sigh allaredo der om 
sagt timberkarlarna till.

Ad 11. Consist:m tykte det wara skäligt effter de äre Docentes.
Ad 12. Consist. fan det skäligt, warandes sålunda tillförende resolverat.
Ad 13. Frågade Bibliothecarius om bref som kommit ifrån 111. Cancellario, 

om de böcker som stå hemma hoos h:r Prof. Rudbeck, och höra Bibliotheket 
till, sade sigh willia wara alt answar exempt, om det skeer någon skada medh 
dhem, antingen genom wådeeld, eller annan händelse, begärte få see brefwet 
om något woro ankommit. Honom swarades det wara här i Consistio upläst, 
och kunna upsökas och honom wijsas.

XII. Anmälte Rector tijden nu infalla att eligera novum Rectorem. Consisto
rium önskade h:r Prof. Norcopensi mycken lycka och wälsignelse! Här widh 
begärte h:r Arrhenius, att h:r Norcopensis under sitt rectorat intet måtte be
fatta sig medh den fodran som giörs uthi sal. Verelii sterbhuus widare än som 
en part eller fullmechtigh, men icke som en domare tillijka; sade sigh och 
willia wara lagl. uhrsechtad om han absenterar sigh uthur Consistorio emädan 
han icke kunde tiltro sigh at blifwa rätt handterad af Rectore, effter han sielf 
warandes Rector blifwit oförskylt hårt handterad, och hade h:r Norcopensis 
såsom en assessor icke hafft försyn det at giöra, mycket mindre såsom Rector. 
Skulle ochså Consist.m intet willia deferera hans enskyllan i detta mål, will han 
förbehålla sigh att på högre ort giöra sin lagl. excus. H:r Norcopensis: H:r 
collega må icke tänkia att iag annorlunda befattar migh medh den saken än som 
nu sagt är; men effter iagh intet kan hålla Consistorium uthan assessoribus, 
så beder iag h:r collega wille sätta alt privat å sijda så länge och icke undfalla 
migh i Consistorio.

H. Lundius: Jag säyer det att för de store insolentier skuld, emällan h:r 
Arrhenium och h:r Norcopensem i sidste Consistorio passerade, man wäl 
kunde hafwa orsak förswarligl. absentera sigh från Consistorio.

H:r Norcopensis begärte de wille nu sådant låta fara, det är nogh oreda 
ändå, har några ord kunnat falla så är sällan at twå träta en wåller det; widare 
yrkiandes at ingen måtte få absentera sig ifrån Consist:o medh förwändning af 
slijke skäl, börandes ingen i anseende till privat owänskap undfalla publico.

H:r Benzelius: När iag blir sökter om böter som glunkas för det iag warit 
borta, så wet iagh hwadh iag will swara der till.

H:r Norcopensis: Jag begärer V. Consist:m wille hindra att icke h:r Docto- 
ren och flere måtte få undraga sigh emädan deras närwaro jempte de andras 
lärer behöfwas.

Consistorium minus d. 23. Novembrw 
närwarande Rectore M. Petro Holm, h:r Gartman, [h:r Arrhenius], h:r 

Peringer och Secret. A. G.
I. Förekom stud. Nicolaus Salin utskickad af sin matmoder sal. D. Hofvenii
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änkia men warandes intet medh någon fullmacht försedd klagandes öfwer stud. 
Samuel Rosing att han uptagit af tullstugun en sillfierding, som skiepparen 
Anders Persson Rundwijk där upsatt, och af Prosperio i Stockholm blifwit 
medh bem:te skeppare öfwersänd till doctrirvzan. Rosing swarade sigh tagit 
sillfierdingen, men intet wist det skulle wara doctrinnans, uthan effter han ochså 
hade en fierding som jämwäl upsatt war af Birhalssen i tullstugun, och tull- 
nären intet wiste hwars den war, altså sigh tagit honom och sagt det war hans, 
hälst emädan intet märke där på anteknat war, sade sigh budit doctrinnan 
fierdingen igen, men henne intet welat den emottaga, effter han tagit något sill 
där uthur. H:r Gartman: I ha giort mycket obilligt att i togo fierdingen, effter 
der intet stodh Edert nampn uppå. Rosing: Min syster skref migh till, att 
der på stodh intet nampn, och der till medh war ingen som kiändes wedh 
honom. Skepparen sade migh ochså, att om iag kändes wedh honom så kunde 
iagh taga honom. Skepparen tilstodh detta, men på tilfrågan sw:de sigh inge 
saker af Rosing emothtagit. Rosing: Han mente at min fierding kommit oför- 
warandes på hans båt. Fråg:des hwij han togh den fierdingen som war sänd på 
en båt, när han wiste det hans fierding war sänd med jachten. Rosing: Skep
paren sade at han sielf intet annat wiste, än den blifwit förbytt effter Birhals- 
sens jacht låg näst in till Anders Perssons bååt i Stockholm och kunde altså 
snart missläggias. Anders Persson nekade sigh så hafwa sagt, uthan när han fick 
weta af Anders Ersson att Rosing tagit fierdingen sigh sålunda sagt: Kännes han 
wedh honom så må så wara. Anders Persson sade och att Rosing i tullstugun 
sagt dett hans sillfierding kostat 6 dr men Rosing tilstodh sig så sagt. Salin 
sade doctrinnans kostar 12 dr. Frågades hwij han tullade för en fierding?

H:r Arrhenius upkom ursechtade sigh för opassligheet skuld att han så seent 
kom.

Rosing upwijste sin systers bref der på att hon sändh medh jachten honom 
1 f:r sill tillhanda som kostat 6 dr. Brefwet tog han igen och effter någon dis- 
cours här om, stannade Consisr.m ther widh att Rosing förnöyer doctrinnan och 
gifwer henne en fierding jämgodh sill igen, eller upfyller denne samme fier
dingen, om doct:n så åthnöyes.

II. Wachtmästaren inkomb medh wachtdräwgarne Erich Larsson, Pär Matts
son, Per Pe[r]sson, Per Ersson, Olof Olsson, klagandes på stud. Michaéle Gåse, 
Achatio Gåse Roslagiis, och Joanne Simming Uplando, att de för någon tijdh 
sädan på Oxetorget ropat och skrijat, och då de fatt see wachten, hade de lupit 
undan åth h:r Anders Encopianders gård, hwarest wachten hinte dem, då 
Michael sagt åth wachtmästaren, kom iag är ärlig wessgöte och drick en kanna 
ööl medh oss. Per Mattzson sade at en af dem sagt, ja 4 ändå om så wore. 
Studenten s:de sigh intet det ringeste oliud giort, eller i ondt upsåth uthgått, 
allenast de litet qwädit kl. 10. Fråg:s hwij de då lupit, de nekade sig lupit, 
uthan elliest gått undan.

Michael särskilt afhörd berättade: då wij gingo från Läymans källare emellan 
9 och 10 (wachten sade det skiedt emellan 10 och 11. och kl. slagit 11 straxt 
de skildes widh dem) och uppåth Oxtorget, då begynte Simmingen på att qwäda 
en leek, och wände igen då han kom till Bibliotheket, där fick han see wach
ten, seyande, see sådan hoop der kommer, bediandes oss gå undan up i grän
den. Han gick så fort undan, och iagh effter. När då wachten hinte oss, frå-
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gade de hwij wij trallade och skreeko? Wij swarade, wij skrijka intet uthan 
qwäda litet. Sin broder Achatium sade han ey warit medh, uthan kommit effter.

Simmingen inkallad refererade: då wij kommo ifrån Leymans änkia emellan 
9 och 10 eller 10 och 11, iag wet ey grant hwadh klockan war, (fråg:des om de 
drucko mycket? s:de 2 känner ööl) och gingo åth Oxetorget, begynte wij där 
qwäda, och när wij finge see folk komma widh h:r Olofz [Telmans], sade iagh, 
det tör bli något tumult af, wille wij gå undan i gränden, men i intet ondt 
upsåth gingo wij uth. Fråg:s om Achatius war medh? S:de ja han gick effter 
migh. Fråg:s om Achatius qwädde? S:de ney. Wachtmäst. sade dem qwätt 
alle tree, och där det icke warit måneskijn, hade wachten intet dristat sigh fram, 
effter som de intet annat kunde höra först, än det warit en heel hoop, så 
skreeko de.

Achatius sade, at då de kommo af källaren där de druckit 2 känner ööl, 
wiste intet hwadh klockan war då de gingo dädan och kommit på Oxtorget 
Michael och Simming begynt qwäda, men icke sigh som efftergick, hwar på 
han wille framhafwa wittne«. Wachtmäst:n sade en af dem tilbudit sigh 12 
örstyck. Michael nekade där till, säyandes wachtmästaren tagit mutor af en 
annan som heter Winter, och hade både hafft wärjan uthe, slagit i gatan och 
skrekit, men wachtmästaren honom intet angifwit. Wachtmäst. s:de det aldrigh 
skola bewijsas.

Jahan Olsson som de påberopade sigh till wittne inkallad sade, att de intet 
skrijkit, uthan trallat litet, den ena blifwit effter på källaren och kommit effter.

Ben gåsse Johan Michelsson, som de och sigh påberopade, inkallad sade sig 
intet annat hört, än de på lustigheet högt trallat.

Wachten fråg:des om de kunna tilläggia Achatio at hafwa skrijkit. S:de sig 
det ey wist giöra kunna. Simmingen och Michael frijkallade ochså Achatium 
för trallande. Fråg:des hwadh kl. war? Wachten sade emellan 10 och 11. De 
sw:de det kan wäl wara. Achatius: intet annat tror iagh än klockan war 10.

Sentent. 1. Michael och Achatius Gåse sampt Joannes Simming böte effter 
placatet för otidigt drickande på källaren öf:r tijden 12 mk sölf:nt hwardera.
2. Michael Gåse och Joannes Semming för oliud på gatun 12 mk sölfwer:tt 
hwardera.

Tilsades och Michael Gåse att bewijsa sitt angifwande på wachtmästaren at 
hafwa tagit mutor där han gitter. Han swarade sigh det hört af twenne stu
denter Laurent. Gaddelio och Harpqvist, som berättat det han tagit wärjan af 
Winter för det han skrijat och slagit i gatan, men tagit af honom 10 mk 
mutor och gett honom igen wärjan. Böterne att erläggia föruntes på h. Gart- 
mans påminnande dem respit till tijsdagen, warandes arresterade till dess de 
dem praesterat.

III. Angaf och wachten stud. Haqvinum Anundium som inkom, att han 
samma affton tillijka medh en annan illa ropat och trallat. Anundius nekade i 
begynnelsen sigh skrijket, seyandes att; en gåsse Petr. Wadmark* warit medh 
honom som blifwit rädd för wachten och derföre lupit; men sädan tillstodh 
han at de sungit högt. Wachten sade dem illa skrijat och klockan då warit 
emellan 11 och 12.

Felskrivning för Wammar k.
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Sententia. Haqvinus Anundius böter för oliud på gatan 12 mk sölf:t skolan
des War[n]mark då han tillstädes kommer och så sin domb undfå.

Böterne lofwade dhe erläggia straxt.

Consistorium minus d. 29 Novembr/j.
Närwarande Rectore M. Pet. Holm, h:r Gartman, h:r Peringer och Secret.
I. Förekommo åther h. Anna Hanssdotter emot stallmästarens pijga Ragnel 

[Jöransdotter] och drängen Erich [Johansson]. Frågades om de ha nu wittnen 
tilstädes? S:e ney.

H. Anna sade sigh ey kunna få något wittne som betygar det låset wara 
hennes. Ragnel s:de stallmästaren icke rättare weta än det är hans, honom ey 
heller ha något wittne, som det säkert betyga kan. De påberopade drängarne 
kunna fuller säya at de sedt låset hoos stallmästaren, men icke wist wetta om 
det är hans.

Parterne frågades om de altså intet wille förlijkas; hwar om de affrrädandes 
sig kunde betänkia.

Något der effter inkommo de förklarandes sigh sålunda wara föreente at 
h:o Anna behåller låset, och hwadh injurier å begge sijdor kunnat förelöpa, 
dem tilgifwa dhe hwar andra, skolandes der på aldrigh mehra tahla. Consist:m 
begärte de wille der medh taga hwar annan i hand, hwilket dee och giorde, 
warandes sålunda förlijkte.

II. Petrus Warnmarck som tillijka medh Anundio blef af wachten angifwin 
att hafwa ropat på gatan inkom. Warnmarck tillstodh sigh sungit och der uthi 
illa giort, lofwade så aldrigh mer skola giöra.

Sententia. Pet. Warnmarck böter för giort oliudh på gatan 12 mk sölf:t. 
Kan han intet praestera böterne incarcereras han i 2 dygn. Warnmarck lofwade 
sättia pant för böterne, begärandes dilation till måndagen, som honom och för- 
untes.

III. Inkomb Michel Gåse som i sidste Consistio angaf wachtmästaren Per 
Persson att hafwa tagit mutor, så och Pet. Winter och wachtmästaren. Gåsen 
framtedde 3 attester der på, en gifwin af Petro Wintaero, som gifwit wacht
mästaren 10 mk för wärjan, den andre gifwin af Andrea Morin, den 3:die af 
Andrea Storm. De uplästes, hwar på wachtmästaren tillstodh sigh tagit wärjan 
af Wintaero, för det han skrijket och hafft henne blottad, sampt tagit derföre 
10 mk af honom dagen effter. Per Mattsson hade och warit medh wachtmäs
taren samme gång och tillstodh detta samma seyandes sigh wara deelachtigh 
här af medh wachtmästaren, bidiandes begge om tilgifft och förlåtelse, emädan 
detta warit den första gången, skulle och blij den sidste.

Wintaerus, angående den af honom föröfiade excess, hade intet at säya emot 
wachtmästarens berättelse, men begärte slippa böta, effter han förlijktz medh 
wachtmästaren. Dhe affträdde och Consistim stannade widh fölljande sluth.

Petrus Wintaerus böter för giort oliudh på gatan 12 mk sölfit, warandes 
wärjan förfallen till Rectorem. Hwadh wachtmästarens medh Per Mattssons sak 
beträffar, så remitteras den till Consistim majus. Wintaerus begärte dilation till 
måndagen hwilket honom föruntes, skolandes straxt lefrera från sig wärjan.

IV. Insinuerades h. Arrhenii ursächteskrifft att han intet hinder eller orkar 
denna gången wara tilstädes i Consistio.
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Consistorium förklarade sigh att han borde då förordna någon annan i sitt 
ställe.

Hans skrifft lades ad acta till widare betänkiande.

Consistorium majus d. 29 Novembr/r
närwarande Rectore M. Petro Holm, h. Skyttz, h. Gartman, h. Lundio, h. Ol. 

Rudbeckio, h. Norcopense, h. Spole, M: Columbo, h. Wulff.
I. Uplästes protocollet hållit i sidste Consist:o hwar widh då om böndernes 

beswär reciterades. H. Prof. Rudbeck badh annoteras, att orsaken hwarföre in
spectores aerarii och Qvaestor gottfunnit att efftergifwa på böndernes skuld, så 
är att hemmanen äre så skattlagde, att bönderne omöyeligen kunna praestera 
uthlagorne, ja sw årligen dhe ordinarie, hwarföre dhe bönderne som goda äre, 
häffta uthi rest, hwilka effter de see sigh ey betala kunna, eller medh uth
lagorne utkomma, öfwergifwa dhe hemmanen och beflijta sigh intet om at 
häfda och bruka dem rätt, så att på sidstone sålunda Acad:n lärer antingen inge 
bönder fa, eller blij fördiupat i en ohörligh balance och hemmanen förderf- 
wade, ty k te man skulle, att förekomma sådant sökia Kongl. Maij:tt om rester- 
nes tillgifft hoos bönd ren, så att de hemman, som för högt skattlagde äre, måtte 
förmedlas, såsom Chronan jämwäl giör medh sine reducerade hemman.

Widh upläsandet af Consistorii swar på h. Bibliothecariens insinuerade 
puncter sade h. Arrhenius: Effter och Chronan fodrar en Thomas Saga och iag 
intet weet om det är den samma, därföre borde den wijsas i Kongl. Archivo, 
och secret. Runell som henne utlänt, jämwäl h. Hadorph, som emottogh henne, 
att dhe kunna säya om det är Archivi exemplar eller intet.

H. Skyttz: Jagh hör som offtast klagas, så af min hh. collega, som andre, 
at dhe intet få betiena sigh af en hoop böcker, som säyes wara kiöpte till 
Bibliotheket och vice Bibliothec. tillspord har gifwit till swars att en stoor deel 
af dhem äre fuller för någre åhr tilbaka kiöpte, men äre ännu aldrig inkombne 
på Bibliotheket.

Ytterligare sade h. Skyttz, att för det crimen falsi här begås, och att falska 
bref afgå, så och att det blijr propalerat, hwadh som i Consist. säyes och bör 
wara tyst, kan han intet förtroo sine ringe vota här i Consistorio, uthan will 
ther ifrån sigh absentera, hälst emädan h. Prof. Lundius i sidste Consistorio 
sade sigh förnummit att öfwer ens mans disk blifwit talt på den domb som af- 
sades i Kylandri dråpsaak.

Här till swarade h. Lundius att hwadh han då sade både om det efftertal 
han hört för sitt voto uthi Kylandri, så och för någre åhr sedan i Laurentini 
sak, jämwäl och hwadh som under hans rectorat passerat, honom angående och 
alt till acta kommit är, det wille han hafwa sigh allena förbehållit att tahla på, 
och sielf der i wara målsman, men att ingen annan det wara må, skolandes 
och låta wara sigh angeläget att sökia fl i rätta harftrådan om det som blifwit 
talt på hans betänkiande i Kylandri dråpsak, ehuruwäl han wid sitt lijf kan be
tyga sigh rätteligen där uthi talt, dess uthan och andre doctores juris så wäl 
som, hoos oss Loccenius, så skrifwa och discourera.

II. Anmälte Rector Sotens änkia [Anna] medh sin wederpart wara här och 
begära ett änteligit sluth.

Parterne inkommo. Tybelius frågades om han intet kan gå eedh? Sw:de ney.
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iagh har förr förklarat migh att iagh intet ä* bekant medh 12 st. i heela saken, 
sade sigh provocerat til sine disksäller. Honom swarades att om han kan få 
så månge af disksällerne till wittne medh sigh, så kunde han hafwa fram dhem. 
Han teegh.

Tybelius frågades om han will afwachta den tijden som honom är förelagd 
att gå eedh eller höra definitivam sententiam? Han swarade den tijden icke 
wara sigh nyttigh, och sigh intet sökia effter wittne, emädan han intet är 
medh 12 bekant, begärte uthslag i saken.

Han fråg:des om han då will taga saken på sig, han måtte elliest wara be- 
kymbrad om at skaffa sigh wittnen. Han begärte utslag. Dhe afträdde och 
Consistorium blef widh dhen honom föresatte tijden, på det han icke måtte 
sädan klaga tijden blifwet sigh för kort.

III. Berättade Rector att consist:m ecclesiasticum winlagt sigh om att Leuthe- 
nius måtte ächta bonde dottren han belägrat, men honom icke welat der till 
sigh intala låta.

Caplan i Tibble h. Erich [Westius], som af Elian Michelsson ombuden war, 
att tahla för honom i saken, Elian Michelsson medh dess hustru Barbro Lars- 
dotter i Ålandz sochn och Ålandzby så och Leuthenius inkommo.

H. Erich på Elias Michelssons wägnar begärte att effter Leuthenius intet stått
1 v. consistorio ecclesiast. att öfwertala till att uprätta dottren och henne ächta, 
han då måtte få sin domb i Consist. acad., sade dottren warit ung och enfaldigh 
och af Leuthenio öfwertalter. Leuthenius sade feel wara på både sijdor, hennes 
ja warit så gott som hans.

H. Erich: han har tilstådt i consist. ecclesiastico sigh sagt åth henne att hon 
intet måtte wara rädder för något, han skulle swara för alt som effterkommo 
och han giorde. Leuthenius sade sig så sagt, men intet lofwat henne ächten- 
skapz lofwen.

H. Erich: Fadren har lofwat honom att underhålla honom widh Acad.n i
2 eller 3 åhr så frampt han will ächta henne. Detta tilstodh Elian sigh tilsagt 
honom.

Leuthenio, särskilt inkallad, förehöltz hwadh synd han begångit i det han 
bedragit en ärligh mans dotter, han måtte betänkia hwadh för farligit straff han 
blijr fålter till om han henne intet ächtar, han borde taga i consideration de 
wilkor som Elian Michelsson honom tilsagt, williandes och Consistorium be- 
wijsa honom all den benägenheet det kan, så frampt han wille låta öf:rtala sigh 
till ächtenskap. Han tackade Consist:o för sitt goda rådh och lofwen, önskandes 
att han kunde rätta sigh der effter, men som han intet lofwat henne ächtenskap, 
kunde han intet få det i sitt hierta. Honom förehöltz än wijdare i hwadh olägen- 
heet han kommandes warder där han detta Consistorii wälmente rådh ey emot- 
tager, hans wälfård spelade här under. Honom gafz respit att gå uth litet och 
betänkia sigh. Sädan inkallades han åter igen, och frågades om han intet ännu 
kunnat besinna sin wälfård? Han swarade att hans föräldrar gierna wille hafwa 
honom till präst om V. Consist:m wille hielpa honom der till här uppe, der det 
icke kunde skiee der nedre, för denne händelsen skull, så wille han sigh der 
till intala låta. Wille och wara försäkrad om Elian Michelssons tillsäyelse, att här 
widh Acad:n honom underhålla. Consistorium i gemeen så och hwar och en i 
synnerheet lofwade willia hielpa honom i hwadh som giörligit wara kunde.
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Fadren Elian Michelsson inkallad tillspordes om han icke will hålla honom 
widh Academien någre åhr at studera? Han tillijka medh hustrun swarade sigh 
gierna det giöra skola, effter sin yttersta förmågo så länge han hade lust att 
wara wid Acad:n. Der på togh Leuthenius Elian Michelsson och des hustro 
i hand, lofwandes willia ächta dottren och warandes de sålunda å begge sijdor 
wäl förlijkte. Consist:m önskade dhem lycka och wälsignelse, förmanandes dem 
att inbördes älska och ähra hwar andra.

IV. Uplästes Illustr. Cancellarii recommendation af d. 8 Aug. 1682. för stud. 
Johanne Bergman att niuta stipendium duplex regium widh första vacance.

V. Uplästes Hans Kongl. Maij:ttz remiss af d. 1. Junii till Consistorium för 
Lars Perssons son, Erlandro att widh förste lägenheet och ypning accommoderas 
medh stipendio regio.

VL Uplästes befall :s Anders Winters författade expense rächning på 197 
dr 20 ör. Res:o. Han ratificeras. Conf. sup. p. 49:2.

VII. Mårten Klints expence rächning på 100 dr hwilken ratificerades, undan- 
tagne de 20 dr koppar:nt som för hästeleyo i den 7 puncten anteknade woro.

VIII. Uplästes h. Qvaestoris memorial lydandes medh Consistori bijfogade 
sluth der på som föllier:

1. Behagade V:do Consistorio något determinera om detta åhrs spannemåls- 
handel, så wäl i anseende till prijset som kiöpmännen effter som nu här i Upsala 
några nya kiöpmän sigh tillbiuda, jempte dhe gamble, såsom rådmannen Johan 
Thomasson och cämbnären Bengt Holm, som begära hwar sin post.

H. Räntemästaren frågades hwadh det blir för spannemål Academien far? 
Sw:de mäst blandsädh, kunnandes intet säya att Acad. får något reent korn.

Res:o. Räntemästaren giör sin bästa flijt, kunnandes begära 7 dr t:n, men 
intet sällia honom under 6 dr.

Här wijdh frågade h. Räntemästaren om Acad:n widare skall handla medh 
landzhöfdingen i Kopparberget högwälb:ne h. Duwalt, eller låta bönderne, som 
warit wahne at föra upp sin afradz spannemål till honom sielfwa lösa den 
samme för det prijs som hon wijdh Kopparberget gäller, efftersom bönderne 
hällre giöra det, och der om mycket supplicera, föregifwandes åthskillige swå- 
righeeter, som dhe widh den handlen utstå måste. Res:o. Willia bönderne gifwa 
så mycket för spannemålen som hon widh Berget kostar, så måge dhe sielfwe 
lösan, slippandes sålunda föran till Lodwijka.

Slöts och på Qvaestoris påminnelse att till inspectoren [Karl Henriksson] 
widh Strömsholm som i fiol handlade af Academien Muncketorpz kyrkiohär- 
bergzspanmålen, sällies ochså i åhr den där fallande tijonde.

2. Begärer iagh tiensd. någon annan måtte i åhr förresa till Stockholm, att 
der antingen allena eller tillijka medh migh accordera och sluta medh kiöp
männen, effter som i åhr synes blifwa en mycket swår handel, aldenstund 
åhrswäxten blifwit både liten och mycket slödh.

Res:o. H. Räntemästaren handlar nu som tilförende, kunnandes gifwa Con- 
sist. der om raport.

3. Beder iagh måtte föras till acta, att iag nu sludt min casse räkning för 
1681 åhrs medel och inkompster, öch den lefrerat till bokhållaren, att i rättan 
tijdh effter Kongl. consdtudones förfärdiga och inlefrera samma åhrs book och 
räknipgar.
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4. Will iag wara frij för alt answar, om Hans Kongl. Maij:tt wår allernådigste 
Herre och Konung onådigt uptager, att inga vidimerade copier föllia af Aca- 
demiens verificationer, effter Kongl. ordres, effter som iagh förlidit åhr gifwit 
fogdarne befalning at tillijka medh dheras original verificationer, der af inlefrera 
jämbwäl vidimerade copier, och iag afcopierade mine, att det icke måtte kosta 
publico, och Hans Kongl. Maij:tt ännu ingen annan förklaring här öfwer giort 
eller gifwit.

Res:o. Bref afgår till hans höggrefl. Excelkce Kongl. Drottzen här om, då en 
copie af det förra brefwet kan medföllia.

5. Efftersom den stoore balance och skuld Acad. ståår uthi, seer illa uth, 
och migh faller swårt att uthaf förra åhrs räkningar immerfort transportera dhen 
in i mine, woro, kan skee, gott, V. Consistorium medh flijt tillsågo, om, och 
på hwadh sätt Acad:n utur sådan skuld komma måtte, antingen genom rabate- 
rande eller betalning. Det förra torde låta sigh giöra genom richtigh liqvida- 
tion medh dem som betient sigh af någon Acad:s lägenheet, sampt extra
ordinarie staten, hwilken näpligen lärer kunna praetendera något mehra, än som 
der fallit, och des balance således afgå. Det senare låter sigh giöra 1. om Acad:n 
slipper alle extraordinarie gravationer, och infordrar alt hwadh hon har till att 
fordra hoos andra, först hoos sielfwe Majestetet, sädan hoos privat personer 
såsom h. Behmer och andra, hwar till kunde komma alt hwadh extraordinarie 
staten och andre effter ofwan sagde liqvidationer torde finnas skyldige att 
refundera, som och dhe sexhundrade dr s:nt sal. h:r Verelius upburit af Acade- 
miens medel för sin antiqvarii tienst, och dhe mehr än nijehundrade dr s:nt, 
som Academiens fogden sal. Jahan Andersson mala fide hafwer borta för 
Acad:n derföre någon änteligen bör swara. 2. Låter det senare sigh giöra till en 
deel på det sättet, att man så lagar att Acad:n kan och må af alle sine lägen
heter hafwa sin tilbörlige nytta och inkompst, och den icke på hwariehanda 
sätt hindras eller förminskas, serdeles att hon af alle sine huus och wattn åhrl. 
flr sin richtige hyra och inkompst, och Upsala qwarn, som är ett capitalt 
wärk, ställes i det skick, att hon uthan hinder må gifwa den tull hon förr 
kastat af sigh, stundom in emot femhundrade tunnor, der hon nu sädan 1672 
aldrigh mehr än en gång kunnat gifwa fyrahundrade tunnor men någre gånger 
intet hint fyllest trehundrade tunnor, men iag lijkwist tror hon skulle kunna 
bringas till högre tull, om man nedan för qwarnhuset giorde ett stort hiul, 
som kastade wattnet genom rennor upp i damen igen, när litet watn woro. 
Och lembnar iagh alt detta V. Consistorii mogna öfwerwägande och wärkstäl- 
lande, medh hwadh man widare kan gifwa widh handen, eller V. Consist:m 
sielf uptänkia.

H. Skyttz klagade sigh at han intet fått mala där uthan måst föra sin mäld 
här ifrån på landet, och då någon kommer at mala, så är det offta det skall 
lagas där nedre, därföre de stå och bijda.

H. Räntemästaren sade att dhe som twetta byke pläga stundom draga up 
dambolet, och släppa bort wattnet i rännorne.

Res:o. H. Prof. Spole och h. Bilberg tillijka med h. Skyttz och Gartman 
förordnas att här om inqvirera.

IX. Berättade Rector om framledne bokhållarens Johan Staffssons Biörkrotz 
dotter widh Wattholmen Christina Jahansdotter wara under ächtenskapz lofwen
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belägrad af en stud. Andrea Georgii Normandro, begärandes på honom citation 
effter han bortrest. Res:o. Det skall skiee, börandes hon ha försorg att citation 
framkommer, till effter 20 dagen sätties stämbningen.

Consistorium majus d. 2 Decembm 1682
närwarande woro Rector M. Petrus Holm, h. Gartman, h. Lundius, h. Arr- 

henius, h. Norcopensis, h. Spole, M. Columbus, h. Wulff, M. Micrander, h. 
Peringer notavit acta.

I. Proponerade Rector att han hade en h. Bilbergs skrifft angående ett 
praebende hemman. H. Norcopensis sade att effter det woro nu som extraord. 
dagh borde man taga dhe wichtigare saker före, och lembna detta till en 
annan ordinarie dagh.

II. Om Bergii sak androg Rector, och fan Consist:m nödigt, att alla dhe som 
uthi denne saken interesserade äre till en wiss tijdh instämmas, och saken lag
ligen afgiöres, hälst effter åthskillige hederlige män ifrån Stockholm sigh öfwer 
Bergii föröfwade insolence beklagat, hwilke kiöpmän nästkommande disting 
böra fa communication här om.

H. Micrander: Bergius borde beläggias medh arrest.
H. Lundius: Han Bergius har intet heller comparerat på den dagen som han 

warit stämbder.
Inkallades Bergius och förehölt honom Rector sigh hafwa föredragit hans 

saak, och Consist:ii gottfinnande der om, derföre att han håller sigh till laga 
tijdh i beredskap.

III. Proponerade Rector om Sundelius som warit angifwin att han om en 
stoor bönedagh under afftonsången hade låtit bära sin kista på jachten. Effter 
wittnen ey woro tilstädes, sadhe h. Lundius, hwij skulle man ey bruka samma 
process här som annorstädes, att man lagligen citerar wittnen, wara på hwadh 
ort dhe willia, och att dhe edeligen här afgiöras. Och så wijda Sund[el]ius 
will hafwa testes pro sua parte, bör han sielf draga försorg at dhe på stämb- 
ning sigh infinna.

IV. Påminte Rector om dhem som begära stipendia att inspectores wille 
hafwa dem i minne, besynnerligen dhem som hafwa både Hans Maij:ttz och 
RijkzDrottzens recommendation för sigh.

H. Arrhenius: Effter Decanus facult. phil. intet är nu tillstädes, kan man här 
om ey denne gången handla, uthan lärer facultas medh det första här om 
komma öf:reens.

V. Rector sade att h. Rudbeck har warit hoos sigh och redderat rationem 
absentiae suae, nembl. att han hade en liqvidation för sigh i dagh att afgiöra, 
och ey heller kunde wara tillstädes, effter uthi Consistorio skall företagas Prof. 
Grubs änkias [Christina, f. Rudbeckius] saak, hwidh hwilkens afgiörande han 
för skylskap skull ey kunde sig infinna.

VI. Företogz Dubbens saak, då affträdde h. Lundius och h. Micrander såsom 
uthi skylskap medh professorskan [Grubb, f.] Rudbeckia, och uplästes alla 
parternes inlagor.

Dubb inkallades, och begärte Rector att han wille framwijSa det breef som 
Profess. Grubbs änkia till dess moder skrifwit, på hwilket han uthi sin skrifft 
sigh påberopat, hwilket han framgaf såsom det war daterat d. 22 Martii 1681.
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och det uplästes, hwaruthinnan professorskan skrifwer sigh fått igen obliga
tionen af sal. Jacob Grubb 3 dagar förr än han genom döden afleedh, den 
hon och då straxt skall hafwa upbränt.

Uplästes Bengt Holms bref dat. Upsala d. 20 Decembr/V 1681. hwaruthin
nan han refererar sigh warit skickat till professorskan Rudbeckia tillijka medh 
påstmästaren [Bergwall], och professorskan dem swarat, angående obligatio
nen, att hon den sönderrifwit; hwar af Dubb införa wille, att professorskan uthi 
detta måhlet är tweetaligh.

Uplästes Stockholms Cämnärs domb af d. 20 Julii 1681. emellan Lundberg 
kiärande, och Grubbs arfwingar såsom och Dubbs och Arvid Gustafsons swa- 
rande, hwar af Dubb införa wille att Lun[d]berg ligger i process medh Dubbs 
principaler. Dubb begärte att Consistorium wille låta honom uthi denne saken 
fåå en definitive domb.

Uplästes Jacob Grubbs breef till Christina Rudbeckia af A:o 1680. hwilket 
Megalinus framwijste, och Jacob Grubb, angående den skuld honom emellan 
och Professoren Grubb, således sigh förklarar, att han sigh så ärthee skall, 
som Professorens Grubbs bewijste wälgierningar förskylt hafwa.

Dubb och Megalinus togo affträde.
Woro h. Gartman och Wulff skickade till h. Lundius att förnimma om h. 

Lundius kunde igenkiänna sigh talt dhe ord som uthi protocollet ståå införde, 
nembl. då han påmint Jacob Grubb att betänkia professorskan Rudbeckia uthi 
sitt testamente, han då swarat henne fått nogh tillförende. Hwilke Professorer 
igenkomne berättade att då h. Lundius igenomläste hwadh om honom uthi 
protocollet war infördt, sagt sigh mycket mehra taalt om denne saken än som 
här om woro infördt, men om han brukat det ordet tillförende, som i proto
collet fins, det kunde han sigh icke påminna, doch wille han icke protocollet 
disputera, uthan där så woro skedt kunde det wara samma mening. Sade och 
sigh hört att han sal. Grubb af summan tillförende rabbaterat och afslagit. 
Elliest war sal. Grubb något swår i förstone att willia betänkia änkian i testa
mentet.

Rector frågade om man på desse inkomne documenter kan skrijda till änte- 
ligit sluth, förr än upfylt är den condition sluten i Consistio majori d. 4 Octo
bris num. IX. och där han rätt minnes, uthi sidst hållne Consistio om denne 
saak, nembl. att Dubb skaffar fulkombligh attest ifrån sine principaler, eller som 
senare protocollet förmäler uthaf magistraten, att Lundberg ligger i action 
medh sal. Grubbs arfwingar; och där det icke woro, att Consistorium då skrif
wer magistraten till i Stockholm att Lundberg där sin attest beswärjer.

H. Peringeri Effter som Consistorium en gång har fallit där uppå att Lund
berg beswärjer sin attest, är lijkmätigt at sådant effterkommes förr än uthi 
denne wiktige saken något sluth fälles.

H. Wulff: Emädan saken fullkombligen är till ända agerat, begge parterne och 
hafft utryme nogh att widh handen skaffa sine wittnen, Dubb ochså på sine 
principalers wägnar bewijst medh en Cämnärs attest ifrån Stockholm att Lund
berg legat medh dem i action, som per appellationem är gången till rådstugun, 
så seer iag intet hindra, att ju saken effter inkombne skäl lagligen kan af- 
dömmas.

H. Columbus: Att denne saken så långt har gått uth, tycker migh icke heller
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aldeles wäl, men lijkwäl effter som V. Consist. tillförene tyckes hafwa effter- 
iåtit att andraga detta wittnet, torde wara gott icke betaga wederbörande något 
uthryme det samma att producera.

H. Spole: Jagh skulle önska att det denne gången kommo till sluth, men som 
Consistorium har behagat fordra Lundberg till eedh så frampt han icke är i 
action medh wederparten, doch så att det måtte skiee innan julehälgen.

H. Norcopensis: Effter såsom Dubb intet ännu har kunnat wijst att Lund
berg och hans principaler nu för tijden haf:a någon action sin emellan, hwar 
uppå Consistorium mäst reflecterar i sin fattade resolution deröfwer, synes 
migh att man genast kan skrijda där till och låta wittnet aflägga sin eedh om 
det gitter. I medlertijdh uphörer man medh uthslagh i så wichtigh saak.

H. Arrhenius: Emädan sal. Prof. Grubs effterlefwerska redan i sommar har 
refererat sigh på wittnen, och henne uthaf Ven. Consistorio uthryme gifwetz 
till Septembm månadt dhem att frambringia, och wederparternes fullmechtige 
fått tillsäyelse om sluth i saken, är thet en oförswarligh försummelse att icke 
hafwa alt sedan förskaffat dem fram. Hwadh Lun[d]bergs påberopade attest 
angår att han den må beswärja, tycker migh honom det ey böra tillåtas, 
1. fördenskuld att han warit sterbhusetz wederpart i dhenne samma testaments 
saak. 2. Synes samma attest där han skulle beswärjas föga kunna komma sal. 
Profess:s effterlefwerska till fromma, både derföre att han ey warit här på orten 
då obligationen säyes wara ingifwen, som och för den skulld, att han siélf 
föregifwer, som iag rätt mins sigh obekant wara qvo modo obligationen till 
änkian woro kommen. 3. Bör han intet admitteras i denne saak till eedh emoth 
gütige skäl, nämbl. det som h. Lundius nu på stunden sielf har gifwit wid 
handen igenom hh. deputatos Consist:ii som till honom warit. Hwar af klart 
är att denne obligations igengifwande stiger långt öfwer det qvantum som testa
tor hafft i sin macht effter lagh att bortgifwa, emädan sal. Grubb och funnitz 
swår i lijfztijden på sitt yttersta att bewillia professorskan det i testamentet 
han henne belofwat. Dess uthan har och h. Lundius här in loco betygat, dhe 
godhe män som warit öfwer testamentet, warit i början sorgfältige der om att 
medh det måtte icke mehr bortgifwas än effter lag tillåteligit war. Har och sal. 
testator af obligationen en godh deel rabatterat, och testamentet uthaf domare i 
Stockholm stridande parter emellan, lagligit ährkient, uthan att inbegrijpa den 
summan som och obligationen innehåller. Och emädan så månge skiäl äro för 
mons. Dubb och hans principaler, tyckes migh oförgripeligen nu kunna och 
böra uthan längre upskof dömas i saken; icke kunnandes see hwadh nytta 
professorskan tillwäxer af denne attest om han beswuren blifwer, så för de förr 
andragne skiäl, som och för det, at det blir allenast ens mans wittnesbörd, 
effter hwüken man ey lärer kunna änkian den twistige post effter lagh til- 
dömma. Jagh begärar tiensd. att detta mitt votum widh sakens afdömmande 
måtte blifwa attenderat, der iag icke kunde wara tilstädes.

Medan h. Arrhenius sade sitt votum berättade Prof. Wulff att h. Lundius 
sielf sagt ey af nöden wara sin declaration uthi denne saak att attendera, effter 
han sigh för swågerskapet absenterat, och dhe nogh grund äntå hafwa sin domb 
lagligen uppå att stödia.

H. Gartman: Jagh will korteligen migh uthlåta öfwer den proponerade qvaes- 
tion. Hälst hade iagh sedt, där så skee kunnat, at emädan denne saak är uth-
1 7 - 7 3 4 2 2 8  SaUandtr
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agerat, parterne uphördt medh allegationer af flere skiäl och documenter, men 
nu där medh kommo till sluuth, att man där medh upskiuter för det som af 
Lundberg reqvireras, det finner iagh icke nödigt, emädan nogsamt kunnogt är, 
så wäl af den upwiste Cämnärs domb, som elliest annan berättelse att han 
ligger i disput och rättegångs process medh sal. Grubbs arfwingar. Och där än 
skönt woro att han skulle kunna sin attest beswäria, finner iagh icke att sal. 
Professor Grubbs änkias sak derigenom skulle kunna blifwa hulpen, effter som 
han sielf bekänt uthi sitt breef, sigh icke weeta under hwadh wilkor änkian 
igenfått obligationen, så är han och allenast een, hwars wittnesbörd till denne 
saksens bewijsning icke förslår.

H. Rector: denne upwijste Cämnärs domen bewijsar allenast strijdigheet 
war i t emellan Lundberg och sal. Grubbs sterbhuus och icke nu för tijden wara, 
det doch är in qvaestione, derföre seer iagh ey annat än ofwanrörde Consistorie 
sluth förr fullkomnas än man skrijder till doms.

Res:o Consiståi: Att ett bref afgår till borgmästaren Tegner i Stockholm, 
medh begäran att effter här på orten till en wichtigh saaks afdömmande reqvi
reras Lundbergs wittne, sådant magistraten wille låta honom afläggia. Dubb 
anhålles och att han och befordrar saken i Stockholm och ey widare dröyer, 
effter honom offta tillförende detta pålagt är.

Megalinus befalles att han nu straxt uthan upskof reeser till Stockholm och 
fordrar Lundbergs redelige afhörande, så frampt icke några legitimae excep
tiones emot Lundberg kunde wara.

Consistorium minus d. 2 Decembm
effter middagen, närwarande Rectore M; Petro Holm, h. Gartman, h. 

Peringer och Secret. A. Goeding.
I. Förekom Prof. h. Carolus Lundius anklagandes pijgan Ingri Larssdotter 

att hon 6 weckor för Michelssmässotijden wordet af honom medh 6 mk 
kopp*r:nt städzlad att tiena för 40 dr kopj*zr:nt i löön om åhret, men henne 
sigh i tiensten ey infunnit, uthan taget sigh annorstädes tienst hoos en bonde 
på landet. Hwarföre när en wälb:te h. Profess, pijga blifwit henne warse i hos- 
pitalskyrkian, och det tilkänna gifwit, hade han låtit genom bodh till Rec
torem taga fast och fångzla henne om afftonen, effter hon war en löös person 
och elliest dierf och oförskiämd, hafwandes och swarat h. Professorens pijga 
då hon henne tilsport, hwij hon icke kommit i tiensten hoos Professoren, att 
h. Professorens hustru woro så onder, hon torde intet dijt.

Pijgan Ingri Larssdotter swarade sigh blifwit af h. Professorens hustru medh 
6 mk kopptfrmt städzlad, som h. Professoren berättat, men intet förr än 3 
weckor för Michelssmessetijden.

H. Professoren sade det warit 6 weckor för den tijden och sigh det fulle- 
ligen betyga kunna, ehuruwäl det kunde wara lijka mycket, efftersom hon 
uthur tiensten hoos sin förre huusbonde löös gifwin war och altså lät städia 
sigh. H. Lundius frågade hwem som henne tubbat. Ingri: Jag kan det intet 
säya, Gudh nåde migh iagh weet intet hwem iag skall nämbna. Hon greet 
badh och tilböd sigh att willia komma ännu i tiensten, bekännandes omsijder 
att Bromsens Lissbeta Anders Litens syster henne tubbat, och straxt hon kom-
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mit medh städzlepenningarne sagt: Gudh nlde dig där står du aldrigh uth, ty 
det är mycket hårt folk, står du uth så är det wäl, men står du intet uth så 
Gudh nåde digh. Sädan nembde hon och Johan Wolgemotz hustru, som hon 
sade hotat sigh och sagt, Gudh nåde digh du far annat folk för digh i åhr, 
än där du har warit.

H. Lundius: det må du försäkra digh på, elliest hade iagh illa läsit min book, 
intet skall du blifwa migh på näsan som du giort där du har warit. Den som 
hoos migh denar redeligen och är ödmiuk och intet stoor i munnen, så lönar 
iagh wäl. Intet skole mine pijgor gå så paltige som du. H. Lundius förbehölt 
sigh att wederbörligen sökia dem som Ingri nampngifwit och henne tubbat, 
begärandes att pijgan nu måtte fa sin fördente domb.

Parterne affträdde stannandes Consistrm i effterfölliande domb.
Alldenstund pijgan Ingri Larsdotter sielf tillstådt sigh blifwit lagl. städzlat 

medh 6 mk kopp*r:nt att tiena för 40 dr om åhret, men hon sigh ey i tiensten 
instält, uthan af andre förförder hållit sigh undan och tagit tienst annorstädes, 
fördenskull plichtar hon effter Kongl. förordning medh 40 dr kopp^rnt som 
henne i löhn lofwade blifwit och h. Professoren nu till de fattige förärar, sampt 
gifwa städzlepenningarne tilbaka.

För det öfrige söker h. Professoren competenter dem som henne tubbat.
II. Cursor inkallad frågades om Svebilius, som angifwitz att hafwa oför

rättat och öfwerfallit Peter Salström på gatan, är tillstädes? Cursor swarade 
ney seyandes sigh skrifwit på hans döör det han skulle komma till Consis
torium effter han intet fan honom hemma, men det sädan wara uthstrukit 
och honom bortrest till Bälinge som broderen bekänt.

Peter Salström förekom, beswärandes sigh öfwer honom Georg Svebilio och 
Langelio, att de förleden Andersmässo affton kommit ifrån Nye broen löpandes 
upp åth torget ropandes töfwa, hwilket han giort, och då de kommit till honom 
hade Svebilius sagt, hwadh ropar du muschot öfwer du din swinehunder. Jagh 
sade, mons:r Svebilius, iag har ingen ting giort, lät migh wara till fredz, där 
medh sprongo de begge både Svebilius och Langelius migh i håret, och slogo 
migh örfilar, iagh badh dem låta migh wara, dhe wille ha kull migh, men iagh 
stretade emot alt till Salmans Forselles källare luckor, hwarest war halt att 
iag altså föll kull, der på sparkade de migh begge medh fötterne i ögonen 
och annorstädes, iag badh fa undslippa. Svebilius sade hwar är Roxens Anders 
kammeraten din? Jagh swarade det syns hwadh kammerater iagh har, om iagh 
hade några så lupo de intet ifrån migh. De sade, hwij sätter du upp råcken din 
då? Svebilius: han har ingen möda före han känner migh, släppandes altså 
Svebilius migh der med, men Langelius slog och sparkade ändå. Petter wijste 
upp 4 blånader i ansichtet och ett blod rist i ögat och en städes huden afskrub- 
batt; där på kom wachten, hwar wijdh Svebilius sade: gack din wägh din huns- 
fotter, din skiälm, din swinhund. Wachten togh så i Svebilius och Langelius, 
men Svebilius lopp äntå till migh sperkade och badh migh löpa min wägh, 
öknämbnandes migh alt fort. Een drogh uth wärjan half, men det weet iag 
intet wist hwem af dem war, säyandes om du intet löper så skall iag sticka 
wärjan i digh. Sädan gick iagh till Johan Holm på gamble torget bultandes där 
på porten, när pijgan lätt upp porten så kommer Svebilius allena effter migh.
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och då iag sade att han måtte intet troo det skulle blij där widh, iagh måtte 
niuta förswar under mitt husbondefolk, han swarade du skall wetta iagh har 
ochså gott husbondefolk.

Langelius sade sigh ogilla denne relation till des han den bewijser. Somt är 
sant, sade han, men mycket osant. 1. ogillar iagh det han säyer oss både farit 
honom i håret. 2 ropade han på torget. 3. hade han kammerater, ty den ene 
gick iempte honom och den andre å snedd för honom. 4 war det ey sant att 
wij drogo honom omkull. 5. gaf iagh honom på min deel intet mehr än en 
örfijl till det högsta. 6. af någon sparkning wet iagh intet. Salström: det är syn 
för sagu. Langelius: Han har kunnat bli blå effter en örfijl, berättade att då de 
kommo på nya broen sågo de en hoop på nya torget som skreko hunswått, 
der medh sade Göran hwem skrijka i hunsswått på, de skreko ändå en gång. 
Jagh tykte så det war Roxens Anders och gick till och togh honom i näsan 
effter han stälte sigh så fåss och wille intet säya sigh ropat på oss, frågade hwij 
han skreek på folk. Petter togh migh i axlen igen och i håret, hwarföre togh 
iagh honom i håret igen och sade åth honom, du skall intet ropa mehr på 
folk. Petter nekade sigh tagit honoih i håret uthan stretat emoth, att han intet 
måtte falla omkull.

Wachtmästaren inkallad berättade Svebilius sperkat Petter och stött honom 
på munnen medh handen och sigh gått emellan. Svebilius sagt, woro wäl giort 
skulle iagh ränna wärjan i digh din swijnehunder.

Olof och Lasse wachtdrängen inkommo och berättade det samma.
Res:o. Svebilius skall citeras till confrontation medh Langelio.
Langelius belädes så länge medh arrest.
Petter sade sigh skola bortresa på sitt husbonde folkz ärende, och skall an- 

gifwa sigh då han kommer hem igen, protesterandes för det öfrige på tijdz- 
spillan och expenser och skada för sigh och sitt huusbondefolk.

Consistoriom majus d. 6 Decembnj
praesentibus Rectore M. Petro Holm, h. Skyttz, h. Lundio, h. Ol. Rudbeck, 

h. Arrhenio.
I. Uplästes protocollet hållit i sidste Consistorio majori, hwar widh h. Rud

beck sade att de böcker som han har hoos sigh äre af honom qwitterade och 
införde på Bibliotheks registret, tillstodh sigh hafwa några böcker som nyligen 
och desse sidste åhren äre upkiöpte och intet warit uppe i Bibliotheket, dem 
hwar och en som dem begärar hoos honom, far bruka.

H. Skyttz: Jag håller det skiäligt at ingen book må brukas af någon förr än 
den har warit i Bibliotheket, såsom hoos sin rätta ägare.

Då h. Schyttz taal om crimine falsi och propalation uplästes, sade han sigh 
intet beskylt Secreteraren för crimine falsi, uthan in genere tal t där om, nbl. 
swårt wara att wij sittia i Consistorio, då crimen falsi begås i det wij beskylles 
falskt döma, och falska bref afgå.

H. Lundius sade sigh aldrigh nämbt falska bref eller udåtit sigh i sådane 
termer som h. -Skyttz säyer om brefwet och annat, uthan där något bref af- 
gått som emot acta sträfwat, där om borde inqvireras. Här widh discourerades 
att det woro oformeligit, det widh föregående Consistorii protocolls upläsande
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skulle uthi nästpåfölliande Consistorii actis åter en commentarius där på giöras, 
emädan det woro nogh att där uthi ändrades effter hwar och ens påminnelse, 
uthan att sådant måtte komma uthi det senare protocollet. Men hade någon 
der widh yttermera att säya, det han till acta hafwa wille, det kunde sålunda 
anteknas i effterfölliande Consist:ii protocoll.

II. Förmäl te h. Arrhenius sigh fatt ett bref ifrån h. Hadorph till H:s Magnif:s 
och V. Consistorium, det han begärte måtte upläsas. Rector swarade sigh willia 
det sädan företaga och först see till om det woro Consist:o tilskrifwit eller 
Rectori allena. H. Arrhenius meente det angick ochså Consist.

H. Arrhenius sade sigh undra på att den skrifft som på sal. Verelii sterb- 
huus erfwingars wägnar i somars inlades, war då underskrifwen af h:r Profess. 
Norcopense och h:r Spole allenast, men sedermehra blifwit ochså af h. Rud- 
beckiö underskrifwin.

H. Rudbeck sw:de sigh då lofwat at underskrifwa henne, som han och straxt 
der på giort.

III. Rector anmälte tijden nu infalla, hwilken Tybelio är förelagd eedgång, 
Tybelium och begärt änteligit sluuth i saken. Tybelius medh Sotens änkia 
[Anna] inkom. Tybelius frågades om han kan prestera eeden? Sw:de sigh i 
sidste Consist:o der på förklarat, ey heller der effter sökt. De frågades om dhe 
sins emellan liqviderat? Tybelius swarade det snart wara liqviderat, emädan det 
är intet mehr än 10 dr difference, hwar på hon kan få migh en förteckning, 
änteligen utlät han sigh att om han gifwit henne annat så kan han och gifwa 
henne dem med, nbl. 73 dr hwar på han berättade sigh betalt för henne en 
assignation från Georg Boman på 60 dr, de andre 13 lofwade han gifwa henne 
till.

Sententia. Aldenstund Ericus Tybelius intet kan prestera den eedh honom 
till föresagd tijdh pålagd blif:t fördenskuld fålles han till saken effter det 15. 
cap. Stadzl. plichtar han 1. medh 40 mk böter. 2. och relegeras publice på ett 
åhr. 3 för det öfrige remitteras både han och hon till behörigt forum att stå 
sin kyrkioskrifft, börandes hon ey widare under Acad:n hägnas.

Honom föruntes 8 dagars tijdh att betala änkan penningarne, och böterne 
böra de skaffa sigh giltigh caution före, eller gå i arrest. Slöt? och att näst
kommande söndagh otta dagar till skall relegation upslås. Han begärte dilation 
till des han fingo tala medh sin broder [Johannes], hwilket honom tillsades. 
Wachtmästaren sändes till brödren att förhöra om han will gå i caution för sin 
broder, kom igen och berättade brödren det lofwat.

IV. Uplästes h. Prof. Bilbergs insinuerade skrifft, där i han begär bli hand- 
hafd widh Hans Excellxe H. Rijkzdrottzens rättmätige betänkande öfwer Prof. 
prebende hemman dat. Stockholm d. 20. [månadens namn utlämnat] 1682, 
emedan hwadh Hans Höggrefwelige Excellxes sidste sluuth i Consist:o angåår, 
har någon bracht hans höggl. Excellxe till den expression, hwarest om detta 
då warit wijdh handen, näpligh Hans Excellxe en sådan begäran bijfallit. Har 
och Sunnerstadh effter Konung Carl den IX underhåldz ordning dat. Stock
holm d. 15 Martii 1393. Professori astronomis och Säfia geometris af ålder 
tillkommit, som och bewijsligit är, att ingen Profess, astronomis, Säfwia till 
dato possiderat. Beder altså att h. Prof. Spole hafwer sigh denne hans Excellxes
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skrifftelige befallning till effterrättelse, och affträda det honom ey tillkommer, 
tagandes emoth Sunnerstadh. Och der V. Consistorium icke skulle förmå 
honom hans rätt maintenera, begär han allenast en skriffteligh resol.

H. Spole: Ehuruwäl iagh ingen litern contesterar medh Profess. Bilberg här- 
utinnan, uthan fulkombligen rättar migh så effter V. Consistorii åthskillige con- 
clusioner, som hans Excellxes Kongl. Drottzens och Acad:e Cancellarii egen 
gifne resol. i hålne Consistio, då denne twistigheet ochså war kommen i con- 
sideration och han sielf dem närwarandes uthtydde. Altså beder iagh tienstl. 
att V. Consistorium wille ställa Prof. Bilberg sådant till sinnes att han migh 
låter oturberat blifwa i min possession och yttermehra sedan. Will V. Con
sistorium medh något honom på annat sätt ihugkomma, för det at det hemma
net skall wara ruinerat, som han förebär, som af Rijkzdrottzen blef honom till
ägnat, står i V. Consistorii behagh, men iagh blijr widh min laglige possession, 
och om iagh deruthinnan emot all förmodan skulle bli inqvieterad, hoppas iagh 
Vn. Consistorium håller migh under sitt hägn, hwar och icke, nödgas iagh migh 
på högre ställe beklaga.

H. Spole affträdde. Rector begärte, V. Consistorium wille förklara sigh på 
h. Bilbergs begäran.

H. Lundius mente man effter noga inhämtad underrättelse om alt som i 
denne sak woro passerat, hwar för sigh sitt votum författa skulle som han i 
längden wille och kunde förswara, fråga#des om alle protocoll och här till 
hörande documenter widh handen woro.

H. Norcopensis påminte man borde ochså hafwa det protocollet som höltz 
i RijkzDrottzens närwaro. Altså slötz att denne saken företages en särdeles 
dag, då alle protocollen i denne saaken kunna hafwas widh handen. Detta blef 
h. Spole inkallad kungiort, hwar på han begärte att ther widh intet honom 
måtte förnär skee.

V. Insinuerades en bondeänkios, hustru Karin Fastensdotters i Boda och 
Lundby sochn supplique, där i hon begär 1. någon efftergifft på den rest hon 
medh sin sal. man under krigztijden häfftat uthi, bestijgandes effter h. Ränte- 
mästarens upsattz till 24 t:r spanl. och 87 dr 14 öre kopptfrint, få och 2. någon 
spanmål till sitt uppehälle löös, effter fogden all spannemålen för henne låtit 
uthtröska, och innom sitt låås förwarat til skuldens afbetalning. 3. at hon måtte 
få bli widh hemmanet emot wanlige uthlagor medh mehra som samma skrifft 
innehåller. Res:o. På resten kan henne ingen efftergifft bewillias, men af den 
arresterade spanmålen får hon 2 t:r spanmål löse, den hon af föliande åhrs 
wäxt igen betala skall, kunnandes fogden förnimma om hon är capabel at be
hörigt förestå hemmanet.

VI. Insinuerade Rector en copie af 111. Cancellarii recommendation för stud. 
Paulo Caroli [Woschelio] pastoris son i Kongzbacka, att niuta stipendium 
regium. H. Spole berättade honom warit från Academien 1 é åhr.

Consistim frågade hwar originalet är emädan det är skrifwit Consistio till. 
Rector sade honom sielf hafwa det och intet willia släppat.

Resio. Hans begäran kan intet uptagas förr än han upwijser originalet.
VII. Anmälte h. Rudbeck Ericum Odelium willia disputera de magnetismis 

rerum et magnetica curatione morborum.
VIII. Uplästes Q vse storis memorial lydandes medh bijfogade Consist. resolu

tion som föllier:
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1. In Novembri är qwarnspannemålen här i Upsala såld, hwete för 14. dr 
rågh 10 dr malt och blandsädh 9. dr s:nt tunnan; frågas nu hwadh prijs V. 
Consist:m behagar sätta på samme spannemål i denne månaden nembl. 
Decembri.

Res:o. Det blir widh samma prijs som warit förre månaden.
2. V. Consistorium wille determinera något om prijset på Helsinge och 

Wessmanlandz spannemålen, effter som tijden lijder, och ju längre man dröyer, 
ju större äf:entyr är det. Hwadh kiöpmännernes mening här om är, synes af 
dheras bref här bijfogat, nembl. att dhe intet mehr gifwa willia än 10 dr tunnan 
som förlidit åhr. Här widh uplästes Fredrich Hanssons bref i Kopparberget af 
d. 2 Decembm där i han medh sine interessenter begär at få förblifwa widh 
det prijs och tijdh med betalningen som förlidit åhr, emädan säden i åhr 
blifwit mycket slöd, och kornet som fallit mästedels förderfwat är af frosten, 
och utbiudes på torget för 9 dr tn. Räntemästaren berättade sigh fått bref 
från cappelan h. Uno Petraeo i Kopparberget som skrifwit att spannemålen där 
kiöpes för 9 dr t:n på torget. Res:o. Man kan begära 12, willia de icke det 
gifwa sälljes hon för 11.

3. Måste i lijka måtto sättias prijs på kyrkoherbergz spannemålen här i 
Upland, effter som den snart bör uthtagas och dessinnan slutas medh kiöp- 
männen.

Res:o. Räntemästaren gör sitt bästa at få 7 dr öfwerhufwudet t:n.
4. Måste sättas prijs på qwarntullen widh Wattholm, Ulfwa och Ekeby qwar- 

nar, att den kan uthsällias i rättan tijdh. Förlidit åhr är den såld effter Con
sistorii sluth för otta dr tunnan rågh och 7 dr tunnan blandsädh.

Res. Rågen sällies för 9. dr t:n och blandsäden för 8 dr.
5. Begäres V. Consistorii resolution att i Rasbo eller annorstädes få hugga en 

eek till trällbottnar åth qwarnerna här i Upsala, effter som dhe behöfwas, och 
inge är i förrådh.

Res:o. Acad:n har samma rätt som en anna« frälse man och får altså hugga.
IX. H. Arrhenius begärte widare h. Hadorphii breef måtte upläsas. Rector 

sw:de det intet behöfwas, emädan han sågo det wara sigh allena tillskrifwit, 
omsijder effter en och annan af Consistorialibus påstodh det måtte skee, up
lästes det och war af sådant innehåld som föllier.

Effter min hemkomst af landet in Octobri blef migh communicerat ett bref 
uthi Rectoris och Consistorii nampn ankommit d. 29. Junii, angående de 
böcker, papper och medel, som af sal. Verelii sterbhuus iagh så hoos h:s 
höggrefl. Excell. H. R.Drottzen som sedermera Kongl. Cantzliet hafwer påmint 
att infordras böra, på det att dhe widh arfwetz delande icke förkomma måtte, 
hwar om Consistorium sigh nogh under förra Rectore bemödt, men nu i detta 
sitt bref för drögzmålet af drögzmålet, införer några beskyllningar på h. Arr- 
henium och migh af en sterbhuus fullmechtiges skrifft tagne, hwilken Consisto
rium synes gilla, effter det har tagit all sin grund af bemälte skrifft. Så emädan 
den är migh communicerat at förklara migh på, och Profess. Arrhenius som icke 
mindre är i samma skrifft belastat, nekar sigh den förr afwist, ehuruwäl der 
under står Rector och Senatus academicus, så kan iagh wäl jnärkia att medh 
samme bref icke alt rätt är tillgångit; hwarföre kan iagh icke underlåta h. Rec
tori på det migh till last föres, swara och bidia, att han det jempte Consistorii 
och sterbhuus fullmechtiges breef lägger ad acta, att då the läsas, må och mitt
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der jempte finnas. 1. Hwadh sielfwa Consistorii breef anlangar, troor iagh nep- 
ligh att det in pleno är beslutet så afgå, nembl. att införa wederparternes nya 
beskylning på förra Rectore, och intet förklara af förra actis hwadh honom rätt 
eller orätt tillwites, hwarföre deras lastande synes bijfall gifwas. 2. Icke bordt 
heller om migh införa hwadh dheras beskyllningar warit, men twert om, der 
detta bref hade opartijskt warit, så skulle det öfwersändt förre Rectoris acta 
effter Kongl. Cantzlie Collegii begäran, och wederdelomännens skrifft der 
hoos, lempnandes sedan altsammans uthi bem:te Collegii omdöme, hwilket 
effter det icke är skiedt, håller iagh detta bref för partijskt, uthan Consistorii 
weetskap hijtgångit, och Rectorem anten wara fixerat det så afskicka eller icke 
öfwerwägat först hwadh ondsko och forgifft der under lågh, troendes ändigh 
att den concipist som har stält arfwingarnes bref, lärer och wara faar till detta, 
hwilket iagh till Rectoris efftertänkande hemställer; såsom och huru rimligit 
det är så låta sigh draga, att anbringa andras criminationer på migh sin nästa 
och sin redelige antecessorem, som allena har sökt öfwerheetenes befallningar 
effterlefwa. 3. Hwadh dhe nu migh tillmäla, nembl. att tillagt arfwingarne 
swåra och oförtiente beskyllningar, som skola sigh bättre utwijsa af medhgifne 
copier, hwilka dhe föregifwa än icke till dem ankompne wara, ty hafwer nu 
strax en af erfwingarne förfogat sigh till Stockholm der att blifwa samma copier 
mechtigh etc. som medh mehra i brefwet införes, der till är mitt swar således. 
1. Jagh har dem aldrigh några swåra beskyllningar tillagt, uthan det som sant 
är upsatt, och Chronan tillkommer infordrat, ty sedan iagh medh åthskillige 
breef hade påmint Rectorem att inskaffa sakerne innan arfwingarne åthskildes, 
swarade han migh omsijder in majo, att arfwingarne hade inlagt emot detta 
och Consistorium ett hårdt bref, hållandes denne fordran obewijst, begäran
des att denne fordringen skulle medh skiäl bewijsas; husetz owänner och miss
gynnare sådant först anbracht, som dhe aldrigh skola kunna bestå etc. och myc
ket mehra som dhe emoth denne Chronans fordran anfördt hafwa. När iagh 
det hörde kunde iagh wäl märkia att hissaren hafwer warit framme, som anten 
wille giöra den fordran till osanning, och altså sielf taga dhe fordrade saker 
under sigh, eller elliest skämma tå warande Rectorem och migh som dem 
fordrade, ty lät iagh strax afcopiera alla reverser som här funnes till samma 
fordran, insinuerades den uthi Kongl. Cantzlij Collegii hand, och begärte des 
nådige betänkiande här öfwer. Desse copier säyer nu Secret:n warit öfwerskic- 
kade medh bem:te Kongl. Collegii breef och Rector säyer sigh den uthi Con
sistorio medh samme bref insinuerat; hafwa nu arfwingarne, eller deras full- 
mechtige den icke sedt, så woro icke min brist, uthan Consistorii eller deras 
egen försummelse. Hafwa dhe och sedt bem:te copier, som iag änteligh troor, 
så updichta de sigh andra copier åstunda, än reda inkompne äre, hwar medh 
dhe icke gravera migh, men bem:te Collegii breef, som dhe så fundigt uth- 
tyda, bara at lasta migh, winna tijden, och upputza saken, som wore ett farligit 
criminale, att igenfordra några Chronones böcker af Verelii sterbhuus, eller 
äska att effter honom skulle göras räkenskap för upburne medel, som effter 
sahl. Celsium och Schefferum skiedt är, wrängandes således meningen af Kongl. 
Collegii breef, att anten uttrötta den som fordrar, och träta sigh ifrån restitu
tion, eller låta see huru dhe äro män till att upfinna skiäl, att utwingla sterb-
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huset ifrån det answar som Kongl. Collegium pålägger. Men som iagh troor 
att bem:te Collegium förr hafwer kunnat skrifwa breef uthan så illplichtigt för
tydande, så lärer det bäst weeta sigh här uthi förklara, och är altså osant att 
iagh sterbhuset medh andra fordringar eller skriffter graverat, mindre iagh an- 
gifwaren der uthi felat, som de oskäligen förtyda, effter som dhe nu i sin 
skrifft tilstå, att fordringen till alla sina delar äre i gode mäns händer, det 
arfwingarne i sitt bref in Aprili icke hafwa tillstå welat. Hwarföre behagar nu 
Rector, som detta bref (h. Arrhenio och migh till gravatio») af deras skrifwit 
hafwer, dem förehålla sin obetänksamheet, och låta migh blifwa, som icke uthi 
min egen, men Chronones saak talt hafwer, äfwen som iagh af Scheffero och 
Celsio hafwer infordrat utlänte böcker och qwarblefne papper, det dhe god- 
willigt lefrerat. Och effter de nu tilstå att fordringen är i gode mäns händer, 
så wille och Rector den infordra, och till Archivum öfwersända, hafwa de sedan 
emdt migh, för det iag har tordtz angifwa dhe saker, så hafwa de Iagh och 
rätta för sigh, sannerligh iagh seer gierna att dhe som hafwa något ondt emot 
migh wille den uppenbarligh framdraga, att iagh far säya dem igen deras feel, 
och huru oförtient dhe migh angrijpa, som wäl hade kunnat tiga stilla, men 
warit der igenom min Konungz otrogna tienare, som hade migh till swårt an- 
swar kunnat komma. Och undrar migh intet högre, än sådana män låta bruka 
sigh emot h. Arrhenium och migh, som iagh har hafft all godh wänskap medh, 
och aldrig någon owänskap, särdeles i en saak som icke är min uthan Chro
nones, och de tilstå i goda mäns händer wara. Hwarföre dhe medh det minsta 
kunde afkomma, då the låta dhe goda mäns händer tillställa Chronan det Chro- 
nan och Hans Kongl. M:tt tillkommer, och för det öfrige låta sin nästa otag- 
lat, som medh dhem intet har giöra, så kunde dhe sielfwe lefwa i samwetz- 
roo, tå dhe sin nästa icke beswära. Hwilket iagh icke har underlåta kunnat att 
bidia h. Rectorem låta jempte deras och Rectoris bref förwaras.

Här på sade Rector sigh nu så snart icke kunna swara der på, effter han 
och icke har det brefwet som afgångit är ifrån Consistorio widh handen, sade 
brefwet så lyda som Consist:m resolverat.

H. Norcopensis lofwade sigh inkomma medh behörigh declaration uthi 
saken, badh V. Consist:m wille så länge låta bero medh swar der på, sade or
saken hwij de intet förr kommit medh förklaringen warit, att de wäntat effter 
CancelieCollegii breefz allegerade documenter hwar om en af erfwingarne 
supplicerat.

H. Lundius: Är något i Hadorphii bref som graverar Consistorium så will 
iag ingen part hafwa der af, som och icke wetta af det bref som i Consistorii 
nampn afgått, där det icke är conformt medh Consistorii actis och resolution, 
hwar om bör inqvireras. Mitt votum där om lärer och finnas i protocollet.

X. Continuerades medh upläsningen aff inspectorum aerarii och Qvaestoris 
ransakning om böndernes beswär, förklarandes sigh der öfwer Consistorium 
såsom widh hwar punct föllier:

10. Johan Pädersson i Ottesta supplique om tillgifft på sin rest, effter hem
manet intet kan draga-åhrlige räntan, och bonden är lijkwäl en godh och fli- 
tigh bonde, altså är och skäligt att dllgifwa all hans rest. Res:o. Det är förr 
resolverat, at ingen rest efftergifwes.
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11. Onsslunda Mattz Bertilsson effter dhe skiäl som finnes i hans supplique 
tillgifs honom af hans rest 20 t:r spannemål effter bonden är snäll och flijtigh. 
Res:o. Negat:r.

12. Tarby bönderne hafwa mycket wäl bygt sine gårdar, och lagat om både 
åker och äng förswarligit, men för stoor misswäxt, och andre stoore swår- 
heter i desse krigztijder ähre begge hemmanen kompne i stoor skuld, altså är 
skiäligit att på gamble skulden tillgifwes, för gamble Päder Erichsson 85 t:r 
spannemål och för unge Päder Erichsson 65 t:r spanl. Res:o. Negatur.

13. Johan Erichsson i Fransåker är skäligt att han niuter den förra förmed
lingen ännu till behageligh tijdh. Res:o. Det blir der widh.

14. För Mattz Olofsson i Skiörsta är och skäligit at hans rest blifwer afförd 
effter som på hemmanet är alt för stoor ränta. Res:o. Negat»r.

15. Cronofogden Erich Warg som medh stoort beswär upkräfft allmogens 
rest till Academiens betalning, så att des assignation på 1600 dr sölf:nt nu 
blifwer betalt, bör derföre ihugkommas och syns intet mindre kunna gifwas 
än 20 rdr eller plåtar, hälst effter som Acad:n lofwat honow något för sitt 
omak. Res:o. 100 dr koppart består Consistim honom.

16. H. Henrich Byrelius meriterar tiltal för dhe gravationer han kastat på 
Acad:n och Consist:m under actionen angående pantåker sampt dhe excesser 
han förorsakat Acad:n. Res:o. Consistorium will lagligen uthföra den saken 
medh honom..

17. Lembnas till V. Consistorii behagh, om Roxen får ett par tunnor hwete 
eller något för det han så höfligen handterat reductions wäsendet.

Här widh berättade h. Prof. Rudbeck sigh warit hoos befall. Rox och frågat 
om han will adsistera Acad:n medh execudon i Behmers saak, då bem:te Rox 
swarat sigh allaredo arresterat dhe af Academien uptecknade hemman, så och 
8 andre dess uthan, som han sedermera förnummit komma Behmers erfwingar 
till.

Res:o. Han bekommer så derföre, som för det beswär han hafft för Aca
demien i Behmers saak 2 t:r hwete.

A:o 1682 d. 20 Novembm företogz mölnarens Bengt Erichssons i Watt
holmen supplique och fans gott.

1. Att honom till qwarnehuset bewillies så mycket timber som af nöden 
giörs, der om befallningzmannen widare förnimma skall, och noga tilsee, att 
alt hwadh som brukas kan af det gamble, det blifwer jämwäl till husetz upp
rättande anwändt.

Res:o. Det är skiäligt.
2. Får Perssons gård uthi Wattholmen kan mölnaren intet bekomma, så 

länge den andre giör sina uthlagor richtigt och häfdar gården wäl, der icke 
bonden medh gode kunde låta sigh ther till öfwertala. Begge warda och till
sagde om enigheet sin emellan, och emellan dheras barn och folk, emädan uthaf 
detta största oredan dem emellan upwuxen är.

Res:o. Consistorium håller det skäligt.
3. Hwadh bråder eller annat, som honom bestås skall, widkommer, så skall 

det författas i contractet som nu snart medh honom upråttas skall. Res:o. 
Det ratificeras.
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4. Mölnarens inlefrerade rächning I 59 dr kopptfrrnt för omkostnad på dam
men, kännes godh och richtigh. Res:o. Det ratificeras.

5. Den prsetension som han uppå sin styfdotter hafwer i anseende till den 
qwarneredskap som lågh förderfwad och ofärd igh effter hans antecessorem och 
denne mölnaren måst förkättra, der om söker han henne för rätta, eller genom 
gode män, det bästa han gitter. Res:o. Der är rätt.

6. Sågeqwarnen kan betros antingen mölnaren eller någon annan lijkwist 
effter inventering för billigh afgifft, åt hmins tone ett bräde uthur stocken. Och 
ehwem som henne emottager, den tillhålles at hålla henne widh macht, och 
täckia immerfort medh sågebackar. Res:o. Det fans skäligt.

7. Academiens wattn uthi strömmen dllbiudes först åth inspectoren Höök 
som det härtilldagz häfdat hafwer, och förnimmes hoos honom om han will 
arrendet förbättra som skäligit wara kan, hwar och icke, kommer theras tilbud 
i betänkande som ifrån Stockholm willia der hafwa en kopperhammar uprät- 
tadh. H. Qvaestor berättade Höken icke warit så obewågen att gifwa arrendet. 
Res:o. Strömen tilbiudes först Hööken kunnandes man i arrende derföre be
gära 300 dr, men att ett skriffteligit och omständeligl. författat contract medh 
honom uprättas.

8. Befallning:ns Anders Winters expense räkning å 36 dr 22 öre för Sep- 
tembm och OctobnV månader beståås honom, jämwäl de medel han wid 
tinget och liqvidationen medh kiöpmännern[e] i Wästerås uthgifwit hafwer, 
och detta senare hälst i anseende der till att hans befallningzdöme stoort och 
widlyfftigt och der emoth hans ordinarie lön tämmeligh knapp är. Res:o. Det 
ratificeras.

9. Befallningzm:s Klintz expense rächning giöres honom godh, oachtat att 
der uthi finnes till 20 dr hästelego upförd uthom det som wara borde, och 
detta i anseende till hans stoore lidne skada i detta åhret genom brand.

Res:o. Räkningen ratificeras undantagne de 20 dr kopp?r:nt som för häste
lego i den 7 puncten upföres. Conf. supr. pag. 221:7.

10. Academiens torpare Anders Hansson i Biure [0: Gimo] och Skiefft- 
hammars sochn är för 681 satt i ordinarie rote och der gifwit sine rotepenningar 
och sedermera för samma åhr förd i plåck och han igen uthgifwit pe#ff/ng:n 
å nyo. Res:o. H. Rudbeck berättade sigh skrifwit TigerKlou till der om att få 
kunskap der om, men icke ännu bekommit der på swar. Res.o. Consistorium 
förblifwer så länge der wijdh.

11. För rättaren i Ugelsta skrifwes till Kongl. HoffRätten om confirmation 
på häradzdomen.

Item tillhålles befallningzmannen Rox att bewijsa, hwilka af Academiens 
betiente och bönder skyldige äre till hans angifwande om skiälsohl på Cronones 
tienare för tiufwar och skälmar, hwar om uthi häradz protocollet förmäles. 
Res:o. Det skall skiee genom 2 gode män uthom Acad:ns medel.

12. Niels Olssons inlagde skrifft om den orätt som länsmannen bönderne 
giordt hafwer skall öfwergifwas till landzhöfdingen.

Res:o. Det skall skiee då landzhöfdinger hijtkommer.
13. Trätan emellan Åkerby och Lindberga, ehuruwäl hon slijten är emot 

Academiens interesse, i ty att Academien ther mist 1/4 tunneland en åhrwägh
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allenast, så synes lijkwist saken icke det wärd at hon widare drifwes; hälst emä- 
dan och Academien der emoth för affträdet är tildömd att bekomma in emoth 
18 dr kopptfrnt och bekommer frij fäwägh öfwer Lindberga ägor.

Res:o. Academien söker altså ey widare der om.
XI. Uplästes stud. Jonae Holstenii och Joh. Arborelii supplique at fa i sin 

fattigdom antingen stipendium regium eller hielp af cassan. Res:o. Emädan 
de ey äre siuke kan intet af cassan dem bewillias, warandes ey heller något 
rum åth dem till stipendium löst.

Consistorium minus d. 14 Decembr/J
för middagen, närwarande Rectore M. Petro Holm, h. Gartman, h. Wulff 

i Profess. Arrhenii ställe och Secret. A. Goeding.
I. Berättade Rector twenne studiosos Eliam Salinum och Gustaf Nortman 

förleden söndagznatt skrijket på gatan uthan för h. Skyttz fönster, dem blifwit 
fassttagne och insatte. Studiosi inkompne och af wachten angifne tilstodo sigh 
skrijkit, men ångra det, lofwandes sigh aldrigh wijdare så giöra skola, som dhe 
ey heller någonsin tillförende det giort eller der medh beträdde blifwit.

Sententia. Elias Salinus och Gustaf Nortman böta effter placatet hwardera, 
12 mk sölfwer:t.

II. Kungiorde Rector Adjunctum Dn. Andr. Rhodin föröfwat någon inso- 
lence och oanständigheet uthi promotions ölet i förgår hafwandes gifwit 
hugg på en stud. Wallerman som der öfwer klagat och är tillstädes att derföre 
bem:te Rhodin anklaga. Men Rhodin upsänt en skrifft, där i han ursächtar sigh 
att för opassligheet skuld ey kunna upkomma begärandes få förlijkas medh 
Wallerman, effter han lagt sigh i en saak, som honom ey angick. Samma skrifft 
uplästes, hwar på Wallerman inkallad notificerades om bem:te skrifft och att så
lunda förmedelst Rhodins uteblifwande saken till dombs ey uptagas kan; till
frågades om han ey will ingå förlijkning medh Rhodin? Wallerman sw:de sigh 
så grufweligen blifwit injurierader och af honom öfwerfullen medh otillbörligt 
skälsord, hugg och slagh, uthan den ringeste orsak och skuld at han ey kan 
nedläggia saken. Om han hade welat, så hade han skolat då wäl revangera sigh, 
begärte altså saken måtte afdömas.

Res. Rhodin skall till näste Consistorium citeras, då Wallerman sine wittnen 
kan tilstädes hafwa.

III. Westman som blifwit angifwen för ropande och wordet citerader af 
Rectore, men icke kommit tilstädes belädes pro absentia medh 3 mk sölfwer- 
myntz böter.

Consistorium majus d. 14 Decembr/V
närwarande Rectore M. Petro Holm, [D. Benzelio], h. Lundio, h. Rudbeck, 

h. Arrhenio, h. Norcopense, h. Spole, M. Columbo, M. Micrandro, [h. Lager
löf], och Secret. A. G.

I. Propenerade twenne studiosos som blifwit präster, nbl. h. Pär Tingström 
och h. Johan Wilhelmsonium begära testimonia.

Resolutio. Hwilket dem bewilliades, effter dhe woro bekanta för skickeljg- 
heet och flijt.

II. Inlefrerade Rector det gambla i sigillet, hwar om blifwit slutit, att det 
skulle klyfwas i tu, att widare läggias in archivum.
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III. Frågade Rector hwar det lilla sigillet är medh handtagh på. H. Lundius 
berättade det warit hoos sigh alt sädan D:r Hofveni/tf, warandes Rector, en 
gång bortreste, lofwandes att sändat till Rectorem igen.

IV. Uplästes Ingmund Axelssons bref till Consist. där i han gifwer tillkänna 
att h:s Excellice RijkzMarskalken grefwe Johan Steenbock förbudit sina bönder 
i Wistrelijsta [0: Västerlisa] by och Lenna sochn, att hugga på skogen der 
sammastädes som dhe begynt att medh salo utöda. Men som Academiens bonde 
i samme by altfort hugger både sielf och uplåter andra det giöra, så begär 
han på högwälb:e H. Rijkzmarskalkens ordres, att Consistorium wille förbiuda 
sin bonde, som owuligt hugger och föröder skogen.

Res:o. Det är skäligt, skolandes Academie fogden der om få wederbörligh 
befalning, att hafwa der om alt möyeligit opseende, att skogen så där som 
annorstädes där Acadrn har sine hemman icke må sålunda utödas Acad:n till 
märkeligh afsaknad, skall och swar här om till Ingemund Axelsson afgå.

V. Insinuerades Reverendissimi ProCancellarii bref, der i han förmäler at 
pastor och praepositus i Halmstadh ährew. h. Casten Rönnovius åther å nyo 
ansökning giort om stipendii fullkomblige åthniutande för sine söner [Andreas 
och Magnus] till det af Kongl. Maij-.tt determinerade qvantum, begärandes att 
Consistorium wille see till att möyeligit bem:te pastoris söner accommodera. 
Här på uplästes och h. Casten Rönnoves egit bref till Consistorium af samma 
innehåld, hwar på delibererades huru hans söner måge kunna effter Kongl. 
May:ttz nådigste bref blifwa accomoderade, hwar om Consist. förklarade sigh 
till underdånigt föllie der af som allerbewågnast, men beklagade at fa rum woro 
ledige och så månge andre fattige och snabbe studenter, som länge sökt sti
pendium fått der på tillsäyelse, hwar emoth h. Casten sine söner wäl kunde 
uthan stipendio widh Academien underhålla.

H. Rudbeck påminte att hans Kongl. May:tt sigh sielf i nåder udåtit att han 
intet warit kunnigh om stipend. beskaffenheet widh Academien då desse fatt 
hans May:ttz bref, mente om man i underdånigheet sökte hans Kongl. M:tt 
så wordo Acad:n wäl erhållandes nådigt swar. Andre mente att effter h. Casten 
begär Consist:ii skrifftelige sluth, man då måtte medh något soulagera honom, 
hälst effter han i widrigt fall lärer gå till Kongl. M:tt och Academien derföre 
lijda att Kongl. Maij:ttz bref icke blifwit effterlefwat.

H. Lagerlöf berättade, att h. Lindsköld udåtit sigh att det woro wäl om 
Consist:m sökte på alt sätt att accommodera hans söner effter Kongl. Maij:ttz 
bref, efftersom h. Casten har stoor nådh hoos hans Kongl. Maij:tt och lärer 
åter igen ansökia Majestätet der om.

H. Lundius och h. Gartman klagade att i deras facultet så månge åthniuta 
stipendia som icke äre studiosi juris, nbl. musici och urmakaren, hwar af hän
der att så många studiosi icke slå sigh till den faculteten. Effter någon Con
ference om h. Castens begäran, stannade Consist:m widh fölliande. Res:o. 
Honom swares det Consistorium mögeligst wille sökia att accommodera hans 
söner, bekommandes de nu ett rum till, och skolandes widare nästkommande 
sommar blifwa medh ett rum till försedde.

H. Norcopensis mente det woro rådeligit för Consist. att i anseende till 
hans Kongl. Maij:tz så special bref och nådige willia gifwa dem twenne rum.

VI. Angaf Rector Profess, sal. M. Andres Grubbs änkia [Kristina, f. Rud-



2 7 0 1682:14 december

beckius] lefrerat i lagl. tijdh appellations penningar 15 dr men Dubb uthi en 
skrifft som uplästes begära att hon måtte i föllie af rättegångs ordinantiens 5. 
punct, sättia för sigh twenne gode och bofaste mäns caution, förr än någon 
appellation till högre instantien förunnes. I widrigt fall åstundar han attestatum 
uthur protocollo, att han ther om supplicando soliciterat, begiärandes och at 
fa widh domens afhäwptande sina acta och cum actis alle allegata documenta 
igen.

H. Lundius sade det wara så wanligit och brukeligit att under domen för- 
mäles det parten begärt att adpellation icke måtte tillåtas förr än caution 
blifwit praesterad i förmågo af den 5 puncten i rättegångz ordinantien. Hwar- 
före Consistorium ochså der widh förblef, således att han sine documenter 
emoth copier igen utbekommer.

VII. Doctor Benzelius frågade hwadh Consistorium resolverat på h. Casten 
Ronnoves [Rönnows] begäran angående stipendium för dess söner? Honom 
swarades huru resolverat war. Där på D. Benzelius berättade, att ehuruwäl 
h. Casten så behållen woro, att han kunde hålla sina söner här uthan stipendio, 
icke deste mindre emädan h. Casten låtit sigh förliuda at åther willia gå till 
Kongl. M:tt, så har facultas theol. uthsedt för dem ett rum till hwilket h. 
Doct. sade sigh anmäla till facult:tis theol. ursächt i längden om någon grava- 
tion kommo för det dhe intet blifwit effter Kongl. Maijrttz bref fullkombl. 
accommoderade.

VIII. Proponerade Rector klockaren Samuel Johansson begiära fa sin löhn 
som han för 4 åhr tilbaka har att fodra. Res:o. När några medel falla skall 
han bli) hulpen.

IX. Inskrefwes till stipendia
in facultate theologica in classe pecuniaria
Magnus Ronnovius i Matthias Lundeis stäl[le]. Petr. Enander Holm, i Joh. 

Wallenii ställe. Joh. Agrivillius Upl. i Joh. Beronii srålle. Ibland communi- 
tisterna Ericus Herlind Vexion. i Magni Lundbergz ställe.

In facultate juridica ibland communitisterna Joh. Faegraeus i Matthiae Svederi 
ställe é rum.

In facultate philosophica ibland pecuniarios Magnus Hofberg i Joh. Holm- 
dalii Vermi, ställe £ rum. Sveno Österman Holm, i Joh. Vesthii Suder, ställe. 
Laurent. Schult Vesm. i Georgii Warbergz ställe £ rum. Magnus Holstenius
V.Goth. i Jonae Littou[n]s smile. Daniel Diurberg Hels. i Sam. Becchii 
Calm. ställe. Ibland communitisterna Joh. Wingius Suderm. i Sam. Frigelii 
O.Gth. ställe. Ericus Drissel Holm, i Er. Tulenii Vesm. Ställe. Jonas Scheve- 
lius i Svenonis Sylvii ställe.

Effter [Ericus] Ulf af musicis hau: warit borta denne terminen och elüest 
klagades att han är så tresker och sturtziger, altså resolverades, att han sitt 
stipendium mister, warandes det stället nu vacuum.

Berättade och h. Prof. Rudbeck [lucka i protokollet for namnet] musicum 
warit denne terminen borte och hans rum derföre wara vacant.

Sidst valedicerade Rector tackandes V. Consist. för bewijst godheet under 
sitt warande Rectorat önskandes alle så i gemeen som i synnerheet alskiöns 
prosperitet, begärandes för det öfrige att Consistorium wille ursächta honom 
om han något feelat af mennisklig swagheet.
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Rectoratus 
amplissimi atque celeberrimi 'Domitii 

Dn. Andreae Norcopensis 
Eloqventiae Professoris Regii 

qvi
D. 15 Decembnj 1682 fasces Aca

demicos solenni ritu 
secundum suscepit.

Consistorium majus d. 18. Decembm 
närwarande Rectore h. Norcopense, [D. P. Rudbeckio], h. Gartman, h. Lun- 

dio, h. Ol. Rudbeck, h. Spole, M. Columbo, M. Micrandro, h. Bilberg, h. 
Peringer, h. Lagerlöf och Secret. A. G.

I. Constituerades novi officiarii

(a) Decani in facultate

(ß)

(Y)
(6 )

Ex facultate

theol. D:r Skunck 
juridica, h. Gartman 
medica, h. Rudbeck 
philosophia, h. Peringer 

Assessores Consistorii minoris
. theol. D. Per Rudbeck eller där han sigh undbeder, D.

Benze li#j 
juridica et medica h. Rudbecki/tf 
Philosoph, h. Spole och h. Bilberg.

Inspectores aerarii D:r Skunck och h. Spole.
Inspectores typograph. Rector Magnificus h. Norcopensis medh 
Bibliothecario.

Nu upkom D. Per Rudbeck och uppå undfången notification om Consistorii 
förordning medh offlciariis, begärte blij ursächtad, att han så för andre honom 
åliggiande beställningar, som och för det han länge och öfwer 30 åhr tjent och 
nu åldrigh och swagh är undbeder sigh, hälst effter och privilegierne honom 
bij falla, det arbetet som widh Consistoriis plågar förefalla, wille fuller ibland, 
då tijden och lägenheten så kunde tillsäya upkomma, men intet at han der till 
måtte obligerad wara, eller att skaffa någon i sitt ställe. Men skulle någon wara 
thär emoth, wille han uthwärka sigh licentiam af Hans HögGrefl. Excellrce 
Rijkzdrottzen och Acad. Canceleren.

Res:o. Consistorium tykte denne h. Doctårens enskyllan och anmodan wara 
skäligh, emedan han så länge tient, att honom effter constitutiones vacation 
från sådane laboribus gifwes, resolverades altså at man måtte tillij ta h. D. 
Benzelium at wara assessor i Consistoriis minoribus.

II. Uplästes häradzhöfdingens Silvii citation dat. Stockholm d. 25 Novembm 
men d. 16 huius omsijder medh posten ankommen till Acad:n, at igenom sin 
fullmechtige, i Biörskogz sochnestugu d. 6 Februarii nästkommande, förswara 
en del af åker och äng som Acad:n har i Ullewij by under sine 2 hemman 
der sammastädes, emoth ryttmästaren Nils Goes.

III. Insinuerades general tullinspectorens h. Nils Arfvidson Hägerflychts 
medh sidste post ankombne och d. 13 huius dat. swar på Academiens till
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honom d. 12 dito afgångne skrifwelse, angående mantals och bakungspen- 
ningarne. Samma swar medh innelycht skrifftelige ordres till tullnären Berge 
Rommel, at låta samptl. h. h. Professores Hans Kongl. May:tts allernådigste 
resolution at slippa bem:te penningars erläggiande, wärkel. till godo niuta, op- 
lästes, och resolverades att af samme ordres copie tages och sädan till bem:te 
tullnärare fordersambligen lefreres, som och samma dagh skiedde.

Här wijdh kungiorde Rector Magnificus, M. Kidronium rectorem scholae 
warit hoos sigh, och begärt Consistorium wille hoos Mayrtt supplicera, att 
och scholebetienterne måtte för bem:de afkortningar frije blifwa; sigh fuller 
swarat honom, att Consistorium det icke giöra kunde för åthskillige skäl skull, 
men honom äntå begärt att der om i Consist. proponeras måtte.

Effter någon discours här om förklarade sigh samptl. Consistoriales, ey wara 
rådeligit att för dem supplicera, emädan om denne scholen det winna skulle så 
wordo och alle andre scholar och gymnasier i rijket det samma sökiandes, och 
exemplet af Upsala Acad. allegerandes, hwar igenom torde hända, att Acad:n 
som lell bör wara bättre ansedd än andre gymnasier och scholar i rijket, ginge 
denne Kongl. nåden qwitt.

IV. Förmälte Rector M. Boos erfwingar påstå at willia hafwa utlagorne af 
Läby hemmanen, som fåchtmästaren förr upburit, och h. Skyttz detta åhret 
för honom arrestera låtit; bönderne warit inne och frågat hwarest de sine uth- 
lagor för åhr 1682 lefrera skola, hafwandes sagt, befallningzman Rox befalt 
sigh at giöra dem till M. Boos erfwingar.

H. Lundius: det är bäst intet befatta sigh medh M. Boos hemman, uthan 
Roxen må förfara medh dhen effter undfangne ordres. Här wijdh insinuerades 
genom Cursorem ett be:te erfwingars bref till slottzbefallningzman h. Samuel 
•Stehn, där i dhe begära blifwa satte i possession af alle appertinentier till 
gården i Upsala, såsom äre dhe 5 t. åcker här widh staden, humblegården, 
ängestycket sampt Pij hl hagen, emädan tijden tillstundar på hwilken innewa- 
rande åhrs ränta där af bör utlefreras.

Rector frågade om någon har kunskap om detta, hwar till Prof. Rudbeck 
omsijder swarade, at den ena humblegården som sal. M. Boo hafft woro 
Acad:ns och den andra reducerad till Chronan. Åkren hade sal. M. Boo köpt 
af borgmästaren sal. Lårmans [Lohrmans] swärfar som sädan blifwit erkiänder 
under Cronan och af May:tt tillslagen Acad:n ibland dhe 200 t.landen.

Res:o. Medh M. Boos hemman will Consistorium widare sigh ey befatta, 
kunnandes cronobefallningzmannen Rox medh dhem procedera effter Kongl. 
M:ttz resolution och undfangne ordres; finnes någon rest hoos bönderne, så 
skall der om påminnelse giöras hoos befallningzman Rox. Den arrest som h. 
Skyttz låtit slå på uthlagorne, relaxeras, effter den är skedd långt för afradz- 
tijden. Hwadh appertinentierne till gården här i staden beträffar, så kan om 
deras beskaffenheet Rector Magnificus muntel. slottzbefallningzman informera, 
kunnandes man när Qvaestor hemkommer om åkren widare underrättelse taga 
af åker instrumentet.

V. Mentionerades om Bringii skuld till Acad:n och sade Secreteraren sigh 
författadt och h. borgmästare Berg öfwerlefrerat den skrifft som i rådstugun 
inläggas skulle om Bringii gård som M. Micrander handlat medh erfwingarne 
om. M. Micrander berättade att penningarne för gården ännu ey blifwit arreste-
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rade, frågandes om icke V. Consistorium det nu giöra wille så kunde han i 
sin skrifft, som han tänker insinuera på rådstugun, der om erfara. Consistoriales 
frågade om Bringii skuld är liqvid? H. Rudbeck swarade att änkian den samme 
erkiänt och rächningen, som underskrefwen henne lefrerad war tilstådt, som 
medh mehra widlyffteligen kan sees af Consistorii förlidet åhr till erfwingarne 
afgångne bref. Slötz altså att be:te penningar nu hoos h. Micrandrum medh 
arrest beläggias.

VI. Kungiorde Rector sig uppå h. Prof. Lundii begäran låtit stämma Prof. 
extraord. Ericum Aurivillium, hwilken han hade något att påminna. Cursor in
kallad och tilfrågad om han war tilstädes, swarade honom fuller warit där, men 
gått bort igen. Hwarföre blef Cursor effter honom sänd, hwilken upkommen 
och inkallader, wart af h. Lundio sålunda tiltalter: Det är migh okiärt, at iagh 
nu skall få tillfälle i ett och annat mig emoth h. Professoren yppa, som honom 
icke' så wäl lärer falla i öronen; men som min ämbetz plicht det fordrar och 
den säkerheet i hwilken iagh nu och framdeles will wara, har iagh intet kunnat 
undgå sådant att giöra. Och effter min nådigste Konung har behagat conferera 
migh sin fullmacht på juris svecani profession, så har iagh och där uthi giort 
min högsta flijt att betiena ungdomen, som hwar och en wäl bekant är, derföre 
har migh underligen förekommit, att h. Aurivillius understådt sigh uthan före
gången rådfrågan hoos migh och faculteten, sådant wärk sigh företaga, som är 
att conferera jus romanum medh jure patrio, hwar till han aldeles intet är 
wuxen. Derföre ochså åthskillige pueriliteter och absurditeter i hans disputation 
finnes, att om iagh skulle alt behörigen utwijsa, kunde intet 8 dagar der till 
förslå. Allegationer äre där uthi heelt galne och nästan ingen thesis som icke 
behöfwer censur, i synnerheet plågar migh det han så galit allegerar det 22 cap. 
Erfdb. UpLl. där uthi han wijsar sigh icke kunna swänske rätt, och fast han i 
lögerdagz skylde på sin edition, så war det doch osant, ehuruwäl iagh icke 
wille honom uthi auditorio publice uthskämma. Ty han har samme edition som 
iagh, och dess uthan fast (som han då sade) intet där i stådt, så äre dock de 
öfrige orden i sigh klara och sådan sensum icke kunna tåla, mindre at han 
skulle bringa en ny Iagh där af på banen, som legislator aldrigh kunnat drömt 
om, och dess uthan hoos fremmande skulle förorsaka månge conseqventier, 
som alt för widlyfftigt woro att uthföra. Sädan tracterar han intet så caute jus 
publicum och denne warande reipublics statum som sigh bör, citerandes de 
orden i lagen, allan rätt hållin hans och wårom. Hwilka ord effter acta publica 
i förre tijder utwijsa en obligationem parendi conditionatam, som rijksens stän
der skulle hafwa försyn att nämpna, mindre honom eller någon annan anstå 
at tala eller uthi sine exercitationer och trykte skriffter temere införa; hafwan- 
des rijksens ständer åthskillige tijder, så wäl som uppå denne warande rijkz- 
dag welat all slijk förmätenheet långt ifrån sigh wara, hwilket alt iagh honom 
publice uthi Academien månde förehålla, doch medh höfligheet, effter iagh 
intet wille skämma uth honom, men han swarade en gång der emot ohöfligen; 
verba sunt. Men I skole weta det är intet blotta verba, res sunt, och hade iagh 
intet giort mehr för något annat hade iagh wäl kunnat sönderrifwa bladen i 
disputation mitt för ögonen på Eder publice. Det är sant han kom till migh 
någre dagar för än disputation skulle tryckias, och begärte iagh wille see öfwer 
den samme. Men så hade iagh så mycket giöra både med collegier och andre
1 7 t - 7 3 4 2 2 8  Sallandtr
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beställningar, pousserade ochså han så hårt på at fa disputation snart igen, att 
iagh omöyeligen hinte att see den öfwer, sade och respondenten en god tijdh 
tilförende, mötandes migh i Rootbro och ärnandes sigh till Stockholm, at han 
då reda afskrifwit disputation och skulle låta herwe i Stockholm tryckias. 
Jagh kunde ey heller omöyeligen tänkia, att så grofwe och barnslige feel skulle 
där i wara, effter iag höll honom för en Professor, och icke någon discipel 
och gåsse, kan och medh eedh betyga att iagh intet sågh uthi disputation förste 
gången wara förmälte öf:de ord om jure publico; begärte och iagh wille under- 
skrifwa adprobationen, hwar till iagh nekade, uthan han måtte sielf stå derföre 
som en Prof. juris om något der uthi orätt woro. Men det säyer iagh Eder, 
om I widare så giöra och intet bättre wetta hwadh i skrifwen, skall iagh gå 
upp, och rifwa sönder disputationen mitt för näsan på Eder. Begär och att 
Eder Magnificentz och V. Consist:m wille härutinnan räckia migh handen, att 
icke sådana barnsligheter må mehra förelöpa uthi disputa/zonerne, det är skam 
at förnämt folk, som denne disputation är dedicerad worden, få see att en som 
är Professor så toket och barnsligen skrifwer, och att han skall understå sigh 
att wijsa ny Iagh. Jagh will wara för alt answar i längden exempt.

Rector frågade om h. Aurivillius hade något att här på sigh förklara. H. 
Aurivilli/w: Jagh har effter constitutiones submitterat mitt wärk facul tetens cen
sur, och om något förargeligit och orätt där uthi funnitz, hade wäl kunnat corri- 
geras förr än det blef trykt. Och att iagh talt om jure publico, hoppas iagh 
det intet illa uptages, emädan iagh har ingen adplication giort, uthan allenast 
hwadh jus publicum är utfördt utur wår Iagh. H. Lundius: Jagh har sagt förr om 
censuren, hwar emot I intet kunde säya, hölt och Eder för en Professor och 
icke någon discipel. Jag är intet satter att corrigera Professorum skriffter, men 
hade iagh trodt Eder där om, skulle iag wäl wettadt hwadh iagh giöra welat, 
är och för det öfrige af orden wäl klart, att I giort application till wår stat. 
H. Aurivillius: hade iagh trodt, att någon skulle der af förargas, skulle iagh 
intet hafwa det skrifwit eller tryckia låtit, skall ey eller det widare skiee, men 
att alle allegationerne icke äre så rätta, det händer och andre, som iagh uthi 
desse disputationer, som denne tijden hållitz, funnit. H. Lundius: det är annat 
medh philosophiske saker, der man libere far discurrera, och annat medh 
lagarne, som man icke far galit uthtyda, och galit allegera.

Rector frågade om h. Aurivillius hade mehr att säya? Swarade intet, tagandes 
der medh affträde.

Här widh sade h. Bilberg som denne tijden warit facult. philosophiae Deca
nus, att och han funnit i någre disputationer gallna allegationer och förargel
ser, såsom i Wenmans de tyranno, men effter honom intet ålegat at ändra 
annat än det som sträfwar emot bonos mores och veram fidem, Wänman 
dess uthan en wacker dräng, så hade han intet welat tala där på, hade och 
Wennman det samma tilstådt och sagt, at han hafft en interpectem Aristotelis 
som förfört honom. H. Spole som för samma disputation presiderat, swarade 
at alt hwadh som där i funnes och skrifwit woro wille och kunde han wäl 
förswara.

VII. Berättade Rector Tybelium warit hoos sigh och begärt, att medh up- 
slaget af hans relegation måtte några dagar upskiutas, till thess han finge clarera 
medh sine creditorer, sampt skaffa penningar till böternes erläggiande, som han
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wäntar medh sin broder [Johannes], hwilken bortrest och kommer i desse 
dagar igen. Hwarföre Rector ochså på Consistorii wägnar honom det förundt. 
Consistorium förklarade sigh der öfwer, at det woro rätt giort, och at sådant 
stodo i Rectoris macht, tyckandes wara bäst att hans relegation upslås Thomas- 
mässedagen, effter söndagen infaller juleaffton; i medier tijdh kan man yrkia på 
Tybelius at han skyndesampt för sigh claferar.

Consistorium minus d. 19 Decembrä
närwarande Rectore h. Norcopense, h. Spole, h. Bilberg, h. Peringer i Prof. 

Ol. Rudbecks ställe och Secret. A. Giöding.
I. Angåfwos novitii Enoch Flakkerus [Flacherus], Birgerus Wrangelius och 

Petrus Canuti Hielman Smolandi af wachten för grassa tegång emellan kl. 1 och 
2 om natten. Flackerus särdeles afhörd tillstodh sigh druckit hoos Anders Niels- 
sons änkia och blifwit mycket drukna, sampt skrijkit.

Vrangelius inkallad bekände sigh druckit hoos hökare änkian till klockan 11. 
slagen men nekade sigh skrijket.

Hielman inkomb tillstodh sigh druckit hoos bem:te änkia öfwer kl. 11, 
nekade och sigh skrijkit. Wachten sade dem skrikit och låtit illa. Hade och 
Flackerus då om afftonen bekändt at de andre ropat.

Sententia. Enoch Flackerus, Birger Vrangelu/j och Petrus Hielmfan] plichte 
för otijdigt drickande medh 12 mk sölfwerrntz böte hwardera, 2. för giordt 
oliud medh carceris paena i ett dygn. Äre de intet botom, afsittie Rectoris 
och Consistorii del. Hwilket och skedde.

II. Petter Salström moth Svebilius inkomb, och effter förr blifwit resolverat 
att Svebilius skulle medh Langelio confronteras, och Langelius berättades wara 
bortrest, altså kunde saken till dombs denne gången intet uptagas. Doch finnes 
gott att i medier tijdh Svebilius denne gången aflägger sin bekännelse om detta 
målet, det han och giorde som föllier: När wij kommo gåendes wid nya broon 
klockan 7 om affton, ropades på torget hunsfatt och skreekz 2 roop, så ropade 
iagh, hwem ropa i på, töfwer, der med stannade Salström och när wij kommo 
till dem, frågade wij hwem han så ropade på? Så swarade han, det war de som 
föregingo, då hade Langelius honom i håret, och då wachten kom bad iagh 
Langelium släppa honom, och när han det giort, badh iag Salström gå bort, men 
han sw:de, jagh tienar mitt husbondefolk, iagh geer Eder alle de tusend, der 
medh gaf iagh honom en örfihl och sparkade honom en gång. Mer har iagh 
intet att säya. Bekiände och Langelium och sigh så öfwerens kommit, att de 
taga på sigh halfwa deelen hwar at swara före, hwadh de Salström kunnat oför
rättat. Salström begärte Consist. wille hägna honom och tilsäya des wederparter 
att de låta honom gå i fredh, emädan han föregaf det Langelius sidst neder- 
gåendes af Consistorio skolat hotat och undsagt honom. Svebilius sw:de at 
Salström måtte wäl wara orädd, det woro ingen som ärnade giöra honom 
något ondt, blef icke deste mindre Svebilius af Consist:o åtwarnader, att icke 
oförrätta eller på något sätt öfwerfalla Salström, hälst emädan ochså julehelgen 
tillstundar.

III. Mattz Stafssons Lagonii h:o Carin Andersdotter inkomb emoth stud. 
Jönam Scalin klagandes att hon blifwit medh skiälsord af honom öfwerfallen, 
nbl. sacramenska fotsa, fyllehynda och hora.
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Scaliin: Hon kallade migh först hoorkarl, iagh kallade henne igen hora, 
säyandes hon skulle wara en kofsa, till thes hon bewijste migh wara horkarl, 
men ingen fyllehynda kallade iagh henne. H. Karin sade sigh kallat honom hor
karl till thess han bewijstee henne wara hora.

Studenten Joh. Fernaeus påberopad till witne inkomb, sades wara slächt med 
Scaliin, men hustru Karin förklarade sigh nögd, att han giör eedh; wittnandes 
altså han som föllier: Först kom m. Scaliin in i stugun hoos Lagonium och sade: 
gåssar skole I sådant lijda, tornera, lät intet sådant migh skiee. I det samma kom 
h. Carin in och slogh hoop händerna, att iagh mente henne warit ifrån sitt 
weet, satte så sin knytte näfwe för Scaliins näsor, seyandes: din sacremenska 
hunsswått, hwad giör du? I det samma föllo någre ord på både sijdor, som iagh 
ey nu kan minnas. Då hörde iagh h:o Karin seya till Scalin din sacremenska 
hoorkarl, der på han swarade,du skall wara en hora och en fotsa så länge du 
det migh bewijsar, då kom h. Karin åthskillige gånger och satte sin knytte näfwe 
på hans kindbeen, itererandes offta samme ord, der emoth han offta sina skäls- 
ord repeterade. Då skiöt hustru Karin honom många gånger och ref sönder 
halssduken han på sigh hade (hwilket h:o Carin nu tilstodh sigh giort) då skiöt 
han henne att hon flögh kull åter afwig brede widh bänken, straxt kom hon 
upp och på samme sätt skiöt Scaliin som tillförende, då skiöth han henne andra 
gången så att hon flögh kull widh dören; när hon steeg upp fattade hon i 
Scaliin och trenne gånger böd till att skiuta honom genom dören, säyandes 
gack nu din sacremenska hunsfått, hoos migh skall du intet mera äta. Då 
sw:de Scalin, så länge min maat har räkt, så hafwa wij fatt äta, men nu skola 
wij gå till fanners, sädan sökte iagh ha Scalin bort.

H. Anders Torstensson inkallad aflade eed och berättade som föllier: När 
mons. Scalin inkomb, hörde iagh honom wara förtörnad, när iagh frågade 
honom på hwem? swa-.de han, uppå sin wärdinna. När hon inkomb, begyntes 
dem emellan en träta in i stugun; hon påförde honom några ord, såsom sacra- 
menska horkarl, sädan wille h. Karin gå på honom med händerne, men han 
skiöth henne ifrån sigh twenne gånger, så att halsduken gick sönder på honom. 
Sade sigh intet mera hafwa att säya.

H:o Carin påminte honom om icke han mintes dett han mötte henne på 
gården och frågade henne hwem Scaliin kallade hora och sparkade? Torstensson 
tillstodh detta, och att det skiedt på gården, och att Scalin inkom och sade, 
du skall wara en hora, men då war intet h:o Carin inne. Scalin tilstodh sigh 
kallat så piigan, för det hon intet wille gifwa honom liuset då hon bar up 
dricka till honom.

Jacobus Holst inkomb och effter aflagd eed berättade: Scaliin kommer hem 
inspringandes och ropar, hon skall wara en hora och en kofsa, till thess hon 
bewijser migh det, lopp till brandstaken och bröt sönder den, hof neder bess- 
manet, där på kom hon in och sade, din sacremenska horkarl, skall du så här 
låta in hoos migh du, knytte näf:en åth Scaliin och han stötte henne omkull. 
Hon kom upp och ref så sönder halsduken för honom. Hon sade at wij alle 
stämbt soll på henne och bad oss draga till fanners uth på dören. Hust. Karin 
nekade sigh sagt at de stämbt soll på henne, uthan frågat Scaliin, hwij han 
stämbt soll på henne, sade at de druckit där 3 dagar åslagh, och om hon då 
bad dem gå sin wägh war intet under. Parterne affträdde och effter något öfwer- 
wägande af saksens omständigheeter skreed Consistorium till fölliande sluth.
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Res:o. Aldenstund af wittnens edelige afhörande och partemes egen bekän
nelse befinnes det stud. Jonas Scaliin trenne skiälsord gifwit hust. Carin, så och 
twenne gånger henne skuffat, fördenskull böter Scaliin 1. för det oqwädes ord 
hora 6 mk och för kofsa 3 mk. 2. för 2 skuffande 12 mk sölfint, hwadh under 
påstående träta Scaliin sönderslagit bör han betala, warandes honom fritt att 
sökia reconvention på h:o Karin in foro competenti det bästa han gitter.

IV. Stud. Andreas Wallerman inkomb beswärandes sigh öfwer Mag. Biörn, 
att han om afftonen slogh dören i låås effter Rhodins begäran, som honom så 
illa handterade, att han intet slapp uth, hade slagit ihop händerne och sagt, 
gå braf på, lät gå lustigt.

Biörn sw:de sigh intet slagit igen dören för Vallermans skuld, uthan för andra 
gåssar som de woro rädde före skulle gå in och giöra illa, contesterandes höye- 
ligen sigh ey sedt Vallerman den affton och nekandes stadigt sigh sagt dhe 
orden som Vallerman angifwer. Simonson påberopad till wittne inkallad på 
tillfrågan sade sigh intet wetta att Biörn slagit igen dören på Rhodins begäran 
ey heller hört eller sedt honom slå ihop händerna eller sagt något ord om 
Wallerman. Frågades om der warit sin emellan förr oenige. De swarade ney, 
hwarföre, och effter Biörn så högt bedyrade sigh aldrigh tänkt emot Wallerman 
något ondt, mycket mindre då, warandes ey heller någon som annat bewittna 
kunde, förlijktes de och worto wänner.

A:o 1682 d. 23 Dec.
woro tillsammans Rector Magnificus, h. Gartman, h. Rudbeck, h. Spole, M. 

Columbus, h. Wolff, qui acta notavit.
I. Effter förrige Consistorii resolution finnes att de 3 rum i musiken ersättias, 

nembl. in facult. theol. och Husselii ställe sätties Johan Paliin violist, emedan 
2. fiolister tillföre nde äro afgångne.

I Ulfvens ställe en fiolist som och siunger en discant Jacob Stålberg.
I Winruts ställe Joh. Turelius som spelar 1 discant och 1 bassfiol.
Elliest examinerades 1 tenorist Andreas Wibernsson [Wibjörnsson] och 

Magnus Melander som spelar på bassfiol.
II. Uplästes h. R. Drottzens bref om stipendio för Fahlström och Lindelio 

af Wennegarn d. 25. Novembm 1682.
III. Fahlström begärer testimonium. Conceditor.
IV. Uplästes h:s Excell. R. Drottzens bref dat. Stockholm d. 19. Decembm 

1682 swar på ett Academiens bref, angående räkningars inlefrering i Kongl. 
Cammaren.

V. Inlades sal. Stijkmans änkias* supplique, beswärandes hon sigh öfwer sal. 
M. Boos ärfwingar, att hon icke kan få flyttia uhr gården uthan blir af dem 
dageligen platzad medh egenwäldigheet, pantande och förhindrande at föra 
dädan de andre sine saker, ehuruwäl de redan ha pantlagt öfwer det dem till
kommer, och longesedan upsagt henne husen, hwilket har orsakat att studen- 
terne som hon har legt husen till, ha protesterat emot henne att de i otidh 
ha måst flyttia, erjriuder sigh att willia swara till det de lagligen ha at protestera.

Res:o. Ankian beskyddas på lagligit och giörligit sätt att hon får flyttia uth, 
och att straxt dem emellan giöres en liqvidation om huushyran, i hwilket fall 
* Maria Svensdotter Stigman.
1 8 - 7 3 4 2 2 8  Sallandtr
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tillijtes befallningsman Samuel Steehn genom h. Prof. Rudbeck och Spole, och 
det nu straxt i dagh, att hon i flyttiandet blir genom Academiens wacht ad- 
sistence om befall ni ngzmane« så begärer.

H. Prof. Spole berättade at han i går war der tillijka medh bokhållaren 
effter Qvaestor sigh excuserade, så gick iagh till Samuel Steen at fråga, hwilken 
på stadsens wägnar skulle wara medh att besichtiga M:r Boos gård; så sände 
han bud effter råd. Erich Hansson [Ångerman] och Joh. Thomasson och 
Ekman bygningzskrifwaren, hwilka straxt kommo till slotzfogden och gingo der 
neder. När de kommo dijt, frågade migh rådman om Acad:n hade begärt synen. 
Resp.: Ney, uthan sal. M. Boos arfwingar hade det begärt. Så kom M. Boos 
dotter tillijka medh en fullmechtigh Bröms, och tå begärtes at synen skulle 
begynnas. Frågade Erich Hansson huruwida det skulle synas. Dottren swarade, 
jagh will gården skall synas och skattas huru godh han nu är, emot det han 
war Acad:n honom emottogh. Erich Hansson: Det sträcker sigh widare än mina 
ordres äro, och wij äre der till alt för få, och der medh togh afsked så wäl 
som Joh. Thomesson. Jag sade, hwad Academien angår, så är den excuserad 
att icke synen går för sigh. M. Boos dotter åkte till slo[tt]sfogden at förmå 
dem tillbaka igen, hwilket intet skiedde, der medh wij och bortgingo.

VI. Uplästes Räntemäst:s memorial som föllier:
I. Anders Carmen berättar i sitt bref af d. 14 huius ifrån Torfsiö, som här 

bijfogas, at almogen i Hälsingeland will till en deel lösa sin spannemål i åhr, 
der öfwer han begärer V. Consistorii sluth, refererandes att spannemålen i åhr 
blifwit swagh och liten, och derföre nu sällies der å orten för 8 dr tunnan; 
men som staten på det sättet skulle komma till att lijda något, tyckes migh 
bäst wara att i Hälsingeland intet mehra sällies, än som behöfwes till forlönen, 
medh mindre Kopperbärgz boerne ingalunda willia gifwa mehr än 10 dr tunnan, 
hwar om iag sedan sidst intet widare swar bekommitt, och fogden då kan så 
högt der spannemålen uthbringa, inräknad forlönen, som allmogen då bör 
gifwa. Hwar öfwer begäres V. Consistorii betänkiande och sluth.

Res:o. Det affirmeras.
2. Fogden Winter skrifwer sigh förmoda, att i Wessmanneland kunna sällia 

afraden, som h. Duvalt tillförende plägar bekomma för 10 dr tunnan, och be
gärer der öfwer V. Consistorii resolution, så och om bönderne, som sin spanne
mål lösa, icke må och för ett skiäligit prijs det giöra. Migh tyckes att om han 
får 10 dal. tunnan af bönderne och kiöpmännerne, när han det will emottaga, 
förlidit åhr fick Academien intet mehr än 9 dr t. af h. Duvalt, och nu willia 
Kopperbergz boerne intet gifwa mer än 10 dr. Res:o. Affirmator.

3. Berättar fogden Winter att i upstäderne och Wästerås gäller spannemålen 
mycket lijtet, och sällies korn högst för 7 dr och rågh och malt högst för 8 
dr tunnan; som och H:s M:tt Drottningen skall effterlåtit sine bönder betala 
sin rest medh 7 dr för tunnan, hwarföre inspectoren [Karl Henriksson] icke 
stort torde willia Acad:ns kyrkioherberges spannemål. Migh tyckes att denne 
kyrkiohärbergs spannemål intet kan sällias under 9 dr tunnan, så mycket som h. 
Duvalt och inspectoren gof:o förlidit åhr. Men hemställes V. Consistorii gott- 
finnande och dll större underrättelse om alt detta, så bijfogas Winterens bref 
och upsatz.

Res:o. Affirmatur.
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4. I Stockholm wille några kiöpmän sluta medh migh öfwer 7 dr tunnan, 
derföre iag effter föregången communication medh h. Doctore Skunck, lätt stå 
till ännu något lijtet, hälst effter som andre berättade sig slutit inget högre. 
Men som fara, at ju längre spannemålen ligger inne, ju mindre kommer der af 
uth, så täktes V. C. ännu förklara sigh om iagh skall sluta på 7 dr tunnan, 
effter förre resolution. Item om iag skalL sluta medh Kopperbergzboerne för 10 
dr tunnan, der dhe ingalunda willia beqwäma sigh till högre prijs som doch 
tyckes wara tämel. swårt.

Res:o. Affirmatur allenast han giör sitt bästa.
VII. Rector Magnificus refererade till Cons. att inspectoren hoos honom för

frågat om Professorum änkior förstås under det brefwet om mantals och bak
ungs penningarne.

Res:o. Consistorium twiflar ingalunda der om, uthan förmodar underdån- 
ligen att under Hans Kongl. M:ttz allernådigste resolution begrijpes alle Pro
fessorum huus och således änkiorne medh. Effter Qvaestor i alt har lijka förmån 
medh Professoribus effter privilegierne, och är der hoos assessor Consistorii, 
mente Consistorium Kongl. nåden ochså sträcka sig till honom. Slöts och att 
förra Consist:ii resolution om inspector Rommels försäkring att wara skadelöös 
för innehåld af bakungzpenningarne honom ex actis meddelas.
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Anna (Annika) Johansdotter, piga hos rådman 

Anders Andersson Hoffman (120), I54f. 
Anna (Annika) Mickelsdotter, kokerska hos 

Daniel Forelius ii9 ff., 125 f., 154ff.
Anna Persdotter, änka efter glasmästaren Jakob 

Hansson 35
Anna (Annika) Svensdotter, studentkokerska 

145
Anundius, Haqvinus 249 f.
Appelbom, Christina. Se Sidenius 
Arborelius, Johannes 268 
Arendt, N. N. 119 
Arp, Karin Scheringsdotter 1 x 1 
Arrhenius (adlad Örnhielm), Claudius, professor 

(såsom rektor passim sid. 7-184), 46, 140, 
100, 176, 185,186, 188, 196, 197, 205, 206,
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217, 239, 240, 241, 246, 247, 248, 25of., 
255, 257, 261, 263ff., 268

— Närvarande i konsist. (såsom rektor sid. 7- 
184), 184,186, 188, 191,194, 196, 197, 199, 
202, 203, 204, 206, 209, 2io, 218, 222, 224, 
239, 241, 247, 255, 260, 268

Arrhenius, Jacob, räntmästare 131, 157 f.
— såsom räntmästare passim 
Arvid Gustafsson 236
Aschling (adlad Ehrenbielke), Paul, advokat- 

fiskal 112, 127, 141,178, 219 
Aurenius, Erland, kh i Skepptuna 25, 26, 128 

(»Eurenius»), 151, 172 f., 205 (»Eurenius»), 
210, 215 f.

Aurivillius, Christopher, adjunkt 96 f., io if ., 
12*}, I37ff, 147, 154, 164, i6 6 ff, 182 

Aurivillius, Ericus, e. o. professor 43, 179, 186,
187, 27 3 f-

Aurivillius, Petrus, professor 118
— hans änka 34, 51, 52, 128, 131, 150, 195 
Ausius, Canutus 29, 46, 81 f., 193, 242 
Ausius, Henrik, professor 38, 32, 82, 94, 149,

178, 193, 209, 212 ff, 218, 242, 246
— hanssterbhus 94, 193, 198, 212 ff, 242
— hansänka 171, 212f.
Aviander, Magnus 99
Axehielm, Johan, riksantikvarie 16, 43, 173, 

174. 205, 210, 215

Baazius, Johannes, ärkebiskop 137, 138, 166 
(Basius)

Bagge, Petrus 31,69 f.
Barbro Larsdotter, hustru till bonden Elias Mic- 

kelsson i Västerby, Åland 232 f.
Barck, Georg 241
Barclay, Johan, häradshövding 7» 45 . 64 
Bark, Johannes 183 
Basius, ärkebiskop. Se Baazius 
Baze, Ericus, Vestrog. 161 
Beata Månsdotter, kokerska hos studenterna 

Mannerfelt 120, 126 
Becchius, Samuel, Calm. 270 
Behmer, Axel, hovjunkare, assessor 93 f., 137, 

177, 196, 205, 2iöf., 238, 254, 266 
Bengt, slottsvakt 96
Bengt Eriksson, mjölnare 21, 244, 266 f.
-  hans styvdotter 244, 267
Benzelius, Ericus, professor 18, 19, 32, 36, 43, 

89, 101, 114» 154. 177, 184, 200, 201, 203, 
232, 246, 270, 271

-  Närvarande i konsist. 17, 23, 33, 44, 31, 60, 
62, 64, 67, 71, 199. 202, 203, 232, 234, 241, 
268

Berg, Jakob, borgmästare 31, 32, 113,143,212, 
237,272 

Bergius, Andreas, Gothob. 241

Bergius, Benedictus, kh i Nyed i7of., 182 
Bergius, Johannes, VermL 34f., 5iff., 71, 72 f., 

i7of., 182, 255 
Bergius, Laurentius 72 f.
Bergman, Johannes 233
Bergwall, Håkan, postmästare 236
Beronius, Andreas 204
Beronius, Johannes 270
Betulander, Johannes, Vestrog. 75 f., 107 ff.,

195
Bielke, Sten, riksskattmästare 141, 209, 221 
Bielke, Ture 57, 58, 61 
Bierchenius, Sveno 133
Bilberg (Billberg), Johan, professor 19, 47 , 32, 

53, 65, 72, 73, 88, 161, 166, 171, 179, 185, 
200, 206, 228, 234, 238, 246, 254, 255, 
261 f., 271, 274

— Närvarande i konsist. 17, 25, 44, 51, 63, 64, 
67, 71, 87, 95, 100, 103, 115, 126, 132, 135, 
143, 147, 155, 194, 196, 199, 204, 206, 223, 
227, 232, 234, 239, 241, 271, 275

Billingsköld (Juringius), Arvid 73, 83 ff, 95 f., 
104 ff., 239

— hans betjäntpojke 84
Billingsköld, Hans, statskommissarie 83, 239 
Birhals, Johan Mattsson, skeppare 248 
Biring, Johannes 29 
Birkman, Nicolaus, Heb. 133 
Björckman, Petrus, Suderm. 32, 38 
Björk, Petrus, Suderm. 181 
Björkrot, Christina Johansdotter 234f.
Björkrot, Johan Staffansson, bokhållare i Vatt- 

holma 234 
Björn, Samuel, Ostrog. 177, 277 
Blanck, Bryngel, landskamrerare 139 (»Planc- 

ken»), 193 
Blix, Magnus, landssekreterare 143 
Boberg, Isak, Vestm. 109 
Boman, Erik, collega scholae 211 f., 237 
Boman, Karin Johansdotter, hans hustru 237
— hennes moder 237 
Boman, Georg 261 
Bonde, Claes Ulfsson (40)
Bonde, Ulf, landsdomare i Skåne 40 
Bonnceus, Johannes, Vestrog. 40 f., 107 ff.
Boo, magister. Se Chruzelius, Boethius 
Bornander, Sveno, Vestrog. 211 
Brahe, Per, riksdrots 117, 146 
Brandin, Johannes 28 f.
Branzelius, Magnus, kursor 23, 42, 109, 217, 

238
Braun, Laurentius 63
Brenner, Elias 143
Brenner, Knut 84, 95 , io 5
Bringius, Israel, professor 81, 236, 272 f.
— hans sterbhus 81,182, 209, 272 f.
— hans änka 273
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Britta Christophersdotter, piga hos Erik Boman 
2i i f., 237

Britta Eriksdotter, en hustru 180, 189, 219 
Britta Johansdotter, en hustru, kokerska hos 

»pastor» Brommius 145 
Britta Johansdotter, en »kona» 27, 28, 30, 37, 

54
Britta Olofsdotter, en hustru 62 ff., 68 f., 71
-  hennes son 62 ff., 68 ff.
Broberg(ius), Haqvinus, Vestrog. 27 f.
Brodin, Olaus, sekreterare hos presidenten

Claes Fleming 240 
Brommius, N. N., »pastor» [felskrivning?] 145 
Brommius (adlad Brommenstedt), Laurentius 

103
Brommius, Nicolaus 23, 96, 103 
Brommius, Petrus, biskop, hans änka 103 
Broms, Elisabet 2;8f.
Brook, Per Jonsson, f. d. vaktmästare 100, 116 
Broström, Nicolaus 34 
Brunnerus, Martinus, professor 118
-  hans änka 95
Brunnius, Ericus, superintendent 110 
Bröms, Olaus 209, 278
Bursus (Bureus), Johannes Thoms, forn- 

forskare 174, 196 
Burman, Abraham 234
Buschagrius, Johannes, e.o. professor 117, 138
-  hans hustru 202
Byrelius, Henrik, kh i Rasbo 53, 137, 178, 201, 

266
Bång, Martinus [felaktigt förnamn?] 31 f.
Bäck, Johan, skinnare 80
Böllja, Ingrid, f. Andersdotter 37, 54

Calander, Jakob, skrivare hos Anders Rox 113 
[sannolikt samme som p& sid. 114 namnes 
som Jacob Alan der]

Calling. Se Kalling 
Carin. Se Karin 
Carl Se Karl 
Carlheim, Sven 32, 33, 72 
Carlholm (adlad Carlhielm), Gustaf 34 f., 47» 

48ff., 72f., 170E, 182 
Carm, Anders, fogde 64, 92, 113, 183, 231 

236, 278
Carolus Caroli, biskop. Se Karl Karlsson
Catharina. Se Katarina
Celsius, Johan 32 ff., 79,81,123 ff.
Celsius, Magnus, professor 118, 264, 263 
Christiernus Christophori, kh i Söderköping 

164
Christina Johansdotter. Se Björkrot 
Chruzelius, Boethius (»magister Boo»), quastor 

22, 55, 90, 94, 103, 132, 143, 154. I 5 7 f.» 
194, 201, 212, 232, 272, 278

-  hans arvingar 131, I57f.» 232, 272, 2 7 7 f.

— hans döttrar 131
— hans dotterson 103
— hans måg 118
Chruzelius, Catharina, f. Rodersköld, änka efter 

quastor 87, 103, 131, 157 f., 232
— hennes systerdotter 103
Chruzelius, Margareta (35), (90), (94)» (278) 
Cleverin, Nicolaus, Vestrog. 115 
Cnutsson. Se Carl Cnutsson Lagerblad 
Colmodin. Se Kolmodin 
Columbus, Johannes, professor 19, 47» 48ff, 

72, 116, 1x8, 120, 128, 129, 134, 135, 161, 
166, 170, 183, 200, 209, 219, 223, 246, 256

— Närvarande i konsist. 7, 17, 23, 27, 30, 31, 
35» 38, 40, 44, 48, 74, 79, 100, 106, 113, 
115, 118, 122, 126, 131, 132, 133, 135, 143, 
147, 151, 152, 155, 160, 162, 171, 172, 175» 
182, 184, 188, 191, 194, 196, 197» 199» 204, 
206, 218, 223, 234, 251, 255, 268, 271, 277

Courcelles, Emanuel de, språkmästare 17* 79» 
93, 1 xo, 116, 117, 201

— hans änka 117
Coyet, Vilhelm Julius, sekreterare 94, 239, 246 
Creutz, Ernst Johan, landshövding 132 
Crois, David de 217 
Cronhielm, Polykarpus, assessor 26 
Cronström, Christina, f. Clo 182 
Cronström, Isac 31, 84 ff., 93, 96, 104 fr., 182 
Cruus, Lars, överste 111 
Curio, Henrik, bokförare och boktryckare 47, 

i28f-, 141, 218

Dalin(us), Petrus 133 ff.
Daniel Danielsson, postiljon i Västerås, akad.- 

bonde i Nedervi, Lillhärad 139 
De Geer, Louis, hans arvingar 110 
De la Gardie, Gustaf, riksråd 93 
De la Gardie, Magnus Gabriel, riksdrots och 

universitetskansler. I egenskap av universi* 
tetskansler passim 

Dijkman, Petter, landssekreterare 203, 216 
Dionysius, Johannes 234 
Djurberg, Daniel, Hels. 270 
Douglas, [Gustaf, överste?] 73 
Dragman, Anders Larsson, rådman 173, 203 
Drake, Fredrik 83, 103 
Drefling, Johannes, Ostrog. 241 
Drissel, Ericus, Holm. 270 
Drossander, Andreas, läkare 200 
Dubb, N. N. 122 f., 155, 176 
Dubb, Johannes 149, 159» 171» 189, 206 ff., 

216,222,238,240, 255 ff., 270 
Dure, Gabriel 132 
Du wall (Duwalt), Axel, överste 111 
Duwall (Duwalt), Gustaf, landshövding 26, 81, 

196,199» 237 f-, 253» 278
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Eckerman, Paul 219
Edenberg, Herman, häradshövding 21, 206 
Edenius, Petrus 201 f.
Edsberg, [Benedictus?] 145 
Ehrenberg, Gilius, lagman 14 
Ehrenhielm, Johan, hovrättssekreterare 157 
Ehrenskiöld, Johan 52 
Ehrenstéen, Edvard 204 
Ek(e)bohm, Isak, kämnär 38, 61
-  hans hustru 62, 65 
Ekelund, Matthias, Ostrog. 241
Ekman, Clas, byggningsnotarie 33, 86 f., 212, 

278
Elias Mickelsson, bonde i Västerby, Åland 136, 

159, 252f.
-  hans dotter 136, 159, 252 f.
— hans hustru. Se Barbro Larsdotter
-  hans son 136 
Elingius, Laurentius 17
Elsa Gustafsdotter (Göstasdotter) 126 
Enander, Petrus, Holm. 270 
Eneberg, Peter 210
Enecopiander, Anders, komm, i Uppsala 248 
Enerooth (adlad Leijonflycht) (Enroot), Nils, 

kanslist 26, 198, 204 
Erik, betjäntpojke hos rådman Anders Hoffman 

80
Erik, betjäntpojke hos Georg Tunderfelt 96 
Erik Andersson, akad.-bonde i Hubby, Dan

mark 92
Erik Andersson, akad.-bonde i Jälsta, Alunda 91 
Erik Andersson, akad.-bonde i Torsne, Alunda

91
Erik Björsson, vaktknekt 31
Erik Eriksson, akad.-bonde i Bärby, Alunda 91
Erik Eriksson, boktryckaregesäll 129
Erik Eriksson, stadsvaktknekt 31, 37
Erik Eriksson, vaktknekt i23ff.
Erik Hansson, rådman. Se Ångerman 
Erik Ingemundsson, hovslagare i07ff.
Erik Isaksson, dräng hos professor Loccenius 

i 8 6 f .

Erik Johansson, bonde i Rickomberga, Bond- 
kyrko 32

Erik Johansson, stalldräng 223, 226, 230 
Erik Jönsson, akad.-bonde i Nickebo, Vittinge 21 
Erik Larsson, bonde i Rasbo 227 
Erik Larsson, tjänare hos borgmästare Berg 

113 ff., 143
Erik Larsson, vaktknekt 8, 83, 120, 121 ff., 133, 

248
— hans hustru 8
— hans son 8
Erik Markusson, akad.-bonde i Källberga, 

Alunda 91
Erik Mattsson, akad.-bonde i Häljebolsta, Väs

teråker, hans änka 192

Erik Mattsson, akad.-bonde i Vallskog, Kilinge 
82, 102 f., 127 

Erik Mattsson, akad.-bonde i Årby, Rasbo 91 
Erik Mattsson, bonde i Rasbo 227 
Erik Mattsson, humlegårdsdräng 201 
Erik Mattsson, timmerman 86 
Erik Nilsson, stadsvaktknekt 29 
Erik Olofsson, akad.-bonde i Vallskog, Bälinge, 

förut i Torvsätra 127 
Erik Olofsson, akad.-bonde i Örby, Rasbo 91 
Erik Olsson, stalldräng 226 f.
Erik Persson, akad.-bonde i Tibble, Rasbokil 91 
Erik Persson, akad.-bonde i Ullenruna, Skepp- 

tuna, förut bonde i Vallby, Östuna 25, 27, 90 
Erik Zachrisson, boktryckaregesäll 129 
Erlander, Elaus 233
Ernest, Gerhardus 42 f., 77 f., 89 ,98ff., 112 
Ernest, Johannes 43, 77 f-, 89, 98 ff., 112 
Ernst Ernstsson 202 
Esberg(ius), Johannes 234 
Eskil Eriksson, akad.-bonde i Kippinge, När- 

tuna 2i 
Eurelius, Torstanus 73
Eurenius, Erland 128 [felskrivning för Aure- 

nius], 203 (d:o)

Fabricius, Andreas, kursor 40, 31 f.
Fabrin, Sven 107,108 
Fsgraeus, Johannes. Se Fegraeus 
Fagrelius, Ragvaldus, kh i Brunskog 74 
Fagrell (Fagrelius), Johannes, Vermi 74, 107 ff., 

116, 119, 128, i49f., I 5 i f . ,  172 
Fa(h)lström, Johannes 34,63, 277 
Faxel Carl 224f.
Faxel, Daniel, myntmästare 224 f.
Faxel Erland, kh i Kila 224 f.
Faxel, Sven 224 f.
FaxeU, Petrus 34 f.
Fegraeus, Andreas[?] 34 
Fegraeus (Faegrsus), Johannes 270 
Fernaeus, Johannes 116, 276 
Fernelius, (Daniel?) 73 
Fernelius, Israel 146 
Fernelius, Jonas 83, 146 
Ferner, Anna, f. Kempe 220 
Festadius, Thomas 144 
Fiatus 82, 127
Finne, Bertil, vaktkarl 29, 30, 37 
Fjellman, Olaus 38, 46, 144 
Flacherus, Enoch, Smol. 273 
Fleming, Clties, president 197. 240 
Fleming, Henrik 210 
— hans änka 210
Flemipg, Jacob, landshövding 98, 133, 135,139 
Flur, Olof 73, 79 
Fontelius, Rolandus 134
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Forbus (Fårbus), N. N., hans betjänt 85 
Forelius, Daniel, Ostrog. 118, 119fr., 125 f., 

»54 ff*
Forelius, Hemming, Ostrog. 80,120, 126 
Fomelius, Jonas, professor, hans änka 107 fr., 

150
Forsell, Gustaf, vinskänk, hans hustru 195 
Forsell, Salomon, borgare 259 
Franciscus Maximilianus, en tysk 227 
Franck(enius), Elisabeth 103, 183 
Fredrik Hansson, köpman i Kopparberg 202, 

263
Friesendorff, Johan Fredrik von, hovråd 232 
Frigelius, Samuel, Ostrog. 270 
Frodian, Hans 181
Frödling (Fröling), Anders, komm, i Gamla 

Uppsala i9pf.
Fult, Elias, skinnare 80 
Funck, studenter 31
-  deras betjänt 85
Furubom (Fuhrobohm), Samuel, häradshövding 

26, 151, 171, 173, 186, 191, 197, 205, 206, 
211

Fårbus. Se Forbus
Fägerskiöld, Fromhold, överstelöjtnant 19 
Fågerstierna, Håkan, sekreterare 158

Gabriel, stadsvaktknekt 224 
Gaddelius, Laurentius 249 
Gartman, Johan, professor 28, 43, 49f> 52f., 

65. 72, 73» 74. 89. 108, 116, 117, 127, 161, 
168, 182, 183, i98f., 200, 223, 230, 231, 
234, 242, 248, 249, 254. 256, 257 f., 269, 
271

— Närvarande i konsist. 17, 23, 25, 30, 31, 35, 
44, 48, 51, 60, 62, 64, 67, 79, 87* 106, 115, 
126, 131, 132, 147, 151, 152, 155» 160» 162, 
172, 176, 182, 186, 188, 194, 196, 206, 209, 
2io, 211, 218, 222, 223, 226, 227, 231, 232, 
234, 239, 241, 247, 250, 251, 255, 258, 268, 
271, 277

-  hans hustru 32 
Gelsenius, Nathanael 115 
Gerdes, David 241 
Gerdes, Johannes 241
Gestrinius, Martinus, professor 171, 185 f.
— hans arvingar 171 
Gier, Henrik, torpare 244
Goeding, Anders, akademisekreterare (118),

165
— såsom protokollförare passim 
Gotrlerus, Olaus 144
-  hans broder 144 
Goés, Nils, ryttmästare 271 
Gotfried, Ludvig 32 f., 73, 80f., 123 ff.
Gran, Johan Andersson, fogde 234 (Johan 

Andersson)

Gran, Lars, aktuarie 136, 204, 203 
Grandel, Conradus, Ostrobothn. 182 
Gravander, Jonas, kh i Stockholm 74 
Grijp, N. N. 180 
Grijs, Anders, kronofogde 183 
Grot, Johan, kopparslagare hos professor Ol. 

Rudbeck 133
— hans son 153
Grubb, Andreas, professor 117, 147, 148, 149, 

164, 167, 201, 207 f., 216, 222, 256 
Grubb, Jacob 149, 207 f-, 216, 2 56ff.
-  hans arvingar 149, 207, 256ff.
Grubb (Grubbe), Johan, fåktmästare 71» 87, 

102, 103, 155 
Grubb, Kristina, f. Rudbeckius, änka efter pro

fessor Andreas Grubb 73. 149, (155). ( J 59). 
171, 189, 207 f., 216, 222, 238, 240, 255 ff., 
269 f.

Gröning, Erik, akad.-bonde i Sunnanå, Frö
sunda 90 

Gunnorinus, Sven, Ostrog. 217 
Gyldenhoff, Baltasar, krigsråd 18f., 22, 23, 26, 

71 f-, 79. 136, 1 9 7 . 198, 201, 203, 216 
Gyldenklou, Anders Gideon 111 
Gyllenborg, Jakob, assessor 198 
Gyllenstierna, Jöran (Georg), riksråd, president, 

lagman i6f., 38, 7 9 .  »12,152,158, 171, 186, 
195. 196, 197

-  hans son 132,182
Gårdman, Sven, fogde hos presidenten Gustaf 

Rosenhane 38 ff.
Gåse, Achatius, Roslag. 248 f.
Gåse, Michael, Roslag. 248f-, 230

Hadelin (adlad Leijonstolpe), Gabriel 24, 28ff., 
37,47

Hadorph, Johan, sekreterare i Antikvitetskolle
gium 14. 15, 25, 27, 55, »»7, 130. 13». 132, 
143, 169, 188, 239, 251, 261, 263 fr. 

Halenius, Johannes, Roslag. 141,154 
Halenius, Petrus 149, 155, 171 
Hambelius, Petrus 74
Hambraeus, Jakob Andersson, fogde 7 ( J a c o b  

Andersson), 20, 64 (Jacob Andersson), 118 
(d:o), 151 (d:o), 233 (d:o), 243 

Hans Arvidsson, dräng hos professor Gartman 
53

Hans Hansson i Läby 54 
Harpqvist [sannolikt felskrivet namn], N. N. 

249
Hastfer, Jakob Johan, överste 71. 72 
Hedberg, Erik, son till kursorn Petrus Al- 

bogius (78)
Hedberg, Petrus, son dll kursom Petrus Albo- 

giuS 43 f., 7 7  f., 83, 89, 9 8 f lf . ,  II2 f ., 119,128, 
140,148,153, 242

— hans moder. Se Petrus Albogius, hans änka
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Hedraus, Andreas 196, 220f., 222 ff., 227 ff. 
Hedraeus, Benedictus, professor 220
— hans änka 150, 217,220, 222, 227, 231 
Helena Nilsdotter, hustru dll Nils Erlandsson

107
Helgonius, Petrus 133, 222, 242 
Helstenius, Magnus, Vestrog. 142, 270 (»Hol- 

stenius»)
Hemming Gustafsson 22 
Henrik Johansson, botgare 132 
Heriin (Herlind), Ericus, Vexion. 270 
Herman Hermansson, mjölnare 245 
Hernelius, Ericus 241 
Hielman, Petrus Canud, Smol. 273 
Hildebrand, Andreas 129 
Hiller, Nicolaus 178 
Hjärne, Urban, läkare 200 
Hofberg, Magnus 270
Hoffman, Anders Andersson, rådman 32 ff., 38, 

79 ff-, 121, 126, 155
— hans piga. Se Anna Johansdotter 
Hoffwenius, Petrus, professor 13, 22, 32, 38,

40, 42, 63, 70, 74 . 79 , 83, 89. 96, i i 5» 116, 
161, 164, 184, 199, 200, 269

— Närvarande i konsist. 10, 17, 23, 25, 27, 30, 
35, 38, 40, 44 , 51, 63 , 67, 71, 72, 83, 95 , 
103, 106, 113

— hans änka 200, 247 f.
Höghusen, Henrik, kansliråd 23,194 
Hogvallius, Ericus, kh i Norra Ny 182 
Hogvallius, Nicolaus Erici, Verml. 182 
Holm, Beqgt, kämnär 74,116, 122,130, 151 f.,

172, 224f., 233, 236 
Holm, Chrisdan, dräng hos Edvard Ehrenstéen 

204
Holm, Johan, rådman 239 
Holm,Johannes, Verml. 107ff., 116,119, i32f. 
Holm, Petrus, professor 43,102,106,118,119, 

126,128,136,163, (såsom rektor passim sid. 
184-270)

— Närvarande i konsist. 27, 30, 38, 31, 67, 72, 
87,100,103,106,118,147,133,172, (såsom 
rektor sid. 184-270)

Holmdal(ius), N. N. 123 
Holmdalius, Johannes, Verml. 83,116, 270 
Holst, Jacobus 276 
Holstenius, Georgius 76 f.
Holstenius, Jonas 268 
Hontherus, Lars, kh i Alunda 244 
Humble, Olof, prästman 57 f., 61, 62, 64ff., 

67 f.
Husselius, Daniel 277 
Hwarff (Warff), Johannes, Vestrog. 183 
Hwitdng, Hans Persson, kvartermästare 194 
Hyman, Elias von, major 206 
Hård, N. N., vice landshövding, hans barn 

161

Hägerflycht, Nils Arvidsson, överinspektör 232, 
271 f.

Härtzfeldt. Se Löschern von Hertzfelt 
Hök (Höök), Anders Larsson, inspektor 267 
Hörner, Joel, rådman i Stockholm 7,197

Ihre, Thomas, Gotl. 22
Ingeborg, hustru till skräddaren Mårten Hans

son 146
Ingeborg Eriksdotter, en kokerska 164 
Ingemund Axelsson, kronofogde 269 
Ingrid Larsdotter, städ siad piga hos professor 

Lundius 258 f.
Isak Isaksson, mjölnare 83

Jacobus Josephi, kursor 100,116, 209, 217,
232

Jakob Andersson, fogde. Se Hambraeus 
Jakob Larsson, betjäntpojke hos professor Bil

berg 53
Jakob [Thomasson?], gärdsgårdsvakt 186 
Jerner, Urban. Se Hjärne 
Jerpe, Olof Bengtsson, köpman i Stockholm 243 
Johan Andersson, fogde. Se Gran 
Johan Christophersson, dräng hos Ture Bielke 

9, 58ff., 61 f., 66, 67, 68 
Johan Eriksson, akad.-bonde i Fransåker, Oden

sala 266
Johan Eriksson, humlegårdsdräng 201 
Johan Eriksson, vaktknekt 31 
Johan Jakobsson, bokhållare 210 
Johan Johansson, kyrkvaktare 161, 226
— hans änka. Se Margareta Bengtsdotter 
Johan Josefsson, akad.-bonde i Hubby, Dan

mark 92
Johan Mattsson, akad.-bonde i Ista, Skepptuna

199
Johan Mattsson, vaktknekt 27 
Johan Mickelsson, akad.-bonde i Malma, Bond- 

kyrko 25, (54f ), 243
-  hans fader 34
Johan Mickelsson, en pojke 249 
Johan Nilsson 23
Johan Nilsson, drängpojke hos bardskäraren 

H3ff., 143 f.
Johan Olofsson 32
Johan Olofsson, akad.-bonde i Dorsilla, Tillinge 

20
Johan Olofsson, akad.-bonde i Kams ta. Alm

unge 92 
Johan Olsson 249
Johan Persson, akad.-bonde i Åttesta, Frösunda 

263
Johan Thomasson (Tomsson), guldsmed och 

rådman 233, 278 
Johannes Hansen, student 89 
Jonas Andersson »på Islandet», hans änka 27

19—734228  Sallandtr
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Jordan, Thomas, tjänare hos Hans Skytte 83 ff., 
95 f-. 104 fr., (146)

Jordan Nilsson, glasmästare 223
— hans hustru 225 
Julius, Andreas 202 
Juringius, Arvid. Se Billingsköld 
Jöran Mattsson, humlegårdsdräng 203 
Jöran Persson, bonde i Svista, Bälinge 77

Kafle, Erland, vke president 21 
Kalling (Calling), Peter, sekreterare 204 
Kalsenius, Olaus 183 
Karin, en hustru 39 
Karin Andersdotter. Se Lagonius 
Karin Andersdotter, änka efter Per Liten 226 
Karin Fastensdotter, änka efter en akad.-bonde 

i Boda, Lundby 262
— hennes man 262
Karin (eller Margareta) Jakobsdotter, hustru till 

gärdsgårdsvaktaren Jakob [Thomasson?] 
i 8 6 f .

Karin Mattsdotter, piga hos Anna Soot 181, 
182, 189 ff., (236)

Karin Persdotter, piga hos Ericus Sohme 175 f. 
Karl Andersson. Se Wikare 
Karl Henriksson, inspektor på Strömsholm, 

Kolbäck 233, 278 
Karl Jonsson, akad.-bonde i örby, Rasbo 91 
Karl Karlsson (Carl Carlsson, Carolus Caroli) 

biskop 7 ,8 ,11 ,19 ,23 , 25 
Karl Olofsson, akad.-bonde i Klev, Alunda 91 
Karl Persson, biblioteksamanuens. Se Carolus 

Petri Wallin
Katarina Gulliksdotter [felaktigt: Grelsdotter].

Se Zellinger 
Katarina Johansdotter, en piga 103 
Kellberg, Sveno 210
Kempe, Johan(nes) 38ff., 84#., 95, 96, 104ff., 

145 f-, 164,176,225
— hans hustru 39,106,145 f.
— hans piga 145 f.
Kerstin, piga hos bardskäraren Matthias Schmidt 

H9ff., 154,156 
Kerstin, änka efter Lars Persson 22 
Kerstin Eriksdotter, änka efter skomakaren Per 

Hansson 145 f., 176,182
— hennes son 145 f.
Kerstin Hansdotter, en änka i Luttergärde, Frö- 

sunda 199
Kerstin Isaksdotter, piga hos Johan Kempe 39L 
Kerstin Persdotter, änka efter trädgårdsmästa

ren Karl 7 
Kidronius, Ericus, skolrektor 272 
Kijlman. Se Kilman 
Kilberg, Georg, Upl. 185 
Kilman (Kijlman), Samuel, bokhållare 89 
Kilström, N. N. 24

Klint, Johan, Holm. 180, 185 
Klint, Mårten Jonsson, fogde 21, 155, 233* 253» 

267
Klow (Kloo), Ditlovius, Scan. 28 f., 30 
Klow, Matthaeus, Scan. 97 
Knauer (Knanus), Casper 27 
Kolmodin (Colmodin), Israel, adjunkt 127, x4°* 

154, 165, 202 
Komstadius, Petrus, notarie 157 
Kro(o)k, Gudmund, häradshövding 212 f.
— hans arvingar 178, 212, 213
— hans änka 178
Krutenius, Johan, konrektor 39, 114 
Kugelhielm, Catharina, f. Grijs 133 f. 
Kugelhielm, Karl 133 ff.
Kullman, Sveno, Vestrog. 100 
Kurck, studenter, deras betjänt 85 
Kurck, Erik 31
Kylander, Ericus, Vestrog. 196, 217, 220f., 

222ff., 227 ff., 251 
Kyronius, Nicolaus 42, 78,100,106 
Körling, Jonas, f. d. adjunkt 136

Lagerblad, Carl Cnutsson 57 ff. (Carl Cnutsson), 
61 f. (d:o), 65 (d:o), 66 (d:o), 67 f. (d:o) 

Lagerlöf, Petrus, professor 148 f., 151* I&2> 
186, 209,269

— Närvarande i konsist 2 1 0 , 2 1 1 , 268, 271 
Lagonius, Karin Andersdotter 275 ff- 
Lagonius, Matts Staffansson 27 5 f.
Lang, Daniel, Scan. 29, 217 
Langelius, Samuel 259f., 275 
Lars Andersson, akad.-bonde i Danmarksby, 

Danmark 92 
Lars Eriksson i Fjärdingen 113 
Lars Hansson, vaktmästare i Bondkyrkan 69 
Lars Jakobsson 217
Lars Jonsson, akad.-bonde i Helgesta, Haga 199 
Lars Jönsson, vaktknekt 51, 83* 260 
Lars Knutsson 222, 223
Lars Mattsson, dräng hos kopparslagaren 113 f. 
Lars Olofsson 180
Lars 01(of)sson, akad.-bonde i Asm, Björskog 

2i8f., 243 
Lars Persson, borgare 25
— hans hustru 114
Lars Persson, häradsdomare 233 
Laurentinus, Laurentius 246,251 
Laurin, Christopher 65
Laurin(us), Laurentius, Holm. 31, 62, 63 f., 

68 ff., 85 f.
— hans betjäntpojke 62,63 f., 68 ff.
Lechander, Johannes 185
Leijel (Leil), David 34 f., 85,105
— hans betjäntpojke 34 f., 95 
Leussner, Fredrik 26, 158,192 f., 205 
Leussner, Margareta Kristersdotter 193
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Leuthenius. Se Löthenius
Leyman, Karl, krögare 28, 83, 84, 248 f.
— hans änka 249 
Lied man, Olaus 42 f.
Lillie, Axel 247
Lilliecrona, Gustaf, landshövding 127, 136,

237
Lillieström, [Jakob?] 34
Lilliewalck, [Gabriel, fänrik?] 130, 170, 171, 

174. 179.183 f- 
Lind, Nils, tjänare hos Eskil Rosse 29 
Lind, Nils Knutsson, häradshövding 17 [här kal

lad häradsfogde], 153, 209 
Lindelius, Daniel 63, 277 
Lindius, Johannes, Gothl. 151 
Lindqvist, Ericus, Verml. 24 
Lindschöld, Elisabet, f. Cronström 234 
Lindschöld, Erik, kansliråd och statssekreterare 

11, 12, 16, 18, 23 f., 26, 82, 149, 151, 163, 
164, 171, 193» *94» *97» *98, 205, 216, 
232 f., 234, 239, 269 

Linnerius, Petrus, Angerm. 142 
Lippius (Lippe), N. N. 123 
Liten (Lijten), Anders, rådman 107 ff., 238
— hans hustru 107 f.
Liten, Per 226
Littoun, Jonas Martini, Ostrog. 177, 270 
Ljung, Petrus, professor 26
— hansänka 127, 128, 130
Loccenius, Johannes, professor, bibliotekarie 

82,147,148, 164, 168, 222, 246, 231 
Lod(h)elius, Stephanus 177 
Loethenius. Se Löthenius 
Lohrman, Thomas [d. ä.], borgmästare 272 
Lovisin, Erik, revisionssekreterare 143, 157, 

158
Lundberg, Magnus 270
Lundberg, Paulus, vice fiskal 208, 216, 222,

240, 236ff.
Lundel(ius), Matthias 270
Lundius, Carl, professor 23, 26, 36, 37, 42, 46, 

47» 87, 90. 96, *00, 126, 132, 137, *39^» 
141, 142, 143, 148, 149. 150» *5*. *54. 155* 
156, 159» 160, 162, 173» *74» 176, 183, 184, 
186, 188, 191, 195. *96, 211, 213, 214, 215, 
216, 228, 229, 230, 233, 240, 242, 243, 244* 
247, 251, 255, 256, 257, 258f., 260, 262, 
265, 269, 270, 272, 273 f.

— Närvarande i konsist. 23, 33, 44» 5*» 60, 62, 
64, 67, 79, 87, 95. *00, 103, *06, 115, 132, 
135, 143, 147, I 5I, *55. *72, 182, 186, 196, 
206, 210, 212, 216, 218, 227, 232, 234, 239,
241, 251, 255, 260, 268, 271

— hans hustru 238 
Lyrell, Sveno, Vestrog. 209 
LyseU, Sven 191
Löschern von Hertzfeit, N. N. 85, 86,104

287

Löthenius (Leuthenius, Loethenius), Sveno 136, 
*59, *95. 201, 219, 234, 252f.

Mselander, N. N. häradshövding 199 
Malin Eriksdotter, piga hos Margareta Örnflycht 

39
Malmenius, Carolus, Suderm. 234 
Malört, Matthias 202 
Mannerfelt, Carl och Johan 120, 126 
Margareta, hustru till stadsvaktknekten Erik 

Eriksson 37 
Margareta, piga hos Anna Soot 236 
Margareta Bengtsdotter, änka efter kyrkvakta

ren Johan Johansson (161), 226 
Margareta Eriksdotter, hustru till vaktmästaren 

i Bondkyrkan Lars Hansson 69 
Margareta (eller Karin) Jakobsdotter, hustru till 

gärdsgårdsvaktaren Jakob [Thomasson?] 
186 f.

Margareta Johansdotter, hustru till en hammar
smed i Fors mark 122 

Margareta Jönsdotter, en hustru i Rasbo 227 
Margareta Olofsdotter, hustru till Hans Hansson 

i Läby 34
Maria Andersdotter, hustru till Nils Persson i 

Läby 54 
Maria Eriksdotter, en piga 99 
Maria Larsdotter 223 
Maria Svensdotter. Se Stigman 
Marin, Nicolaus, Vestrog. 33, 202 
Matts, dräng hos e. o. professor Aurivillius 186 f. 
Matts Bengtsson, akad.-bonde i Odenslunda, 

Frösunda 91 
Matts Bertilsson, akad.-bonde i Odenslunda, 

Frösunda 266 
Matts Eriksson, akad.-bonde i Helgeby, Rasbo

kil 91
Matts Eriksson, akad.-bonde i Luttergärde, Frö

sunda 199
Matts Henriksson, smed i Vattholma 64,92 
Matts Johansson, akad.-bonde i Källmyra, 

Tensta 21 
Matts Mattsson, stalldräng 226 f.
Matts Olofsson, akacl-bonde i Bärby, Al un da 

9*
Matts Olofsson, akad.-bonde i Skörsta, Oden

sala 266
Matts Persson, bonde i Olsta, Irsta 139 
Mauritz, Adolphus 107 ff.
Megalinus, Magnus 73,145, *89, 208,222, 236, 

258
Melander, Magnus 277
Mickel Jönsson, akad.-bonde i Karby,* Rasbo 91 
Mickel Ånsson, bonde i Ekeby, Gamla Uppsala 

77
Micrander, Ericus 112
Micrander, Julius, professor 8, 26, 49, 88, 89,
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i i 6 ,  i i 8 ,  129,131.141/142,153,163,166, 
168,174,181,185,190,193,197,200, 201,
203, 204, 208, 214, 215, 228 f., 232, 236, 
240, 242,246,255,272,273

— Närvarande i konsist. 7, 9, 17, 23, 25, 30, 
44, 48, 60, 67, 71* 72, 79 , 87, 92, 100, 103, 
106, 113, 115, 118, 131. 132, 135, 152, 160, 
162, 171, 172, 184, 188, 191, i97, 199, 202,
204, 206, 209, 210, 212, 216, 218, 222, 223, 
227, 231, 234, 239, 241, 255, 268, 271

Moberg, Olaus 42 f., 7 7  7 , 89, 98 7 , 106, 140 
Morin, Andreas 230
Müllenbrok (MüUenbruk, Möllenbruk), Johan, 

Calm. 32 ff., 73, 79 ff.
Myrander, Henrik, komm, i Stockholm 81, 182 
Mårten Hansson, skräddare 146 
Mårten Persson, soldat, murarmästare 116, 128 
Möller, Andreas, apologist 171

Natt och Dag, Arvid Ivarsson, vice president 93 
Nesssus, Johannes, Angerm. 197 
Nezelius, Olaus, e. o. professor, vice bibliote

karie 4 5 ,  5 5 , 82, 97, io if ., 127, 136!?., 
147 f., 134, 164 fr., 182 

Nicolaus Christierni, Ostrog. 115, 164 
Nils Erlandsson, borgare 107, 108, 110 
Nils Hansson, tjänare hos Jakob Sneckenberg 

8 3 ff.
Nils Larsson, sadelmakaregesäll 113 f.
Nils Olsson, akad.-bonde i Sunnersta, Bond- 

kyrko 238
Nils Olsson, akad.-bonde och rättare i Uggelsta, 

Åkerby 267 
Nils Persson i Läby 34
Norcopensis, professor. Se Andreas Norco- 

pensis
Norling, Anders, skräddare 114 
Norman, Lars Persson 90 
Norman, Laurentius, e. o. professor. Se Norr- 

man(nus)
Normander, Andreas Georgii 233 
Norrman(nus), Laurentius, e.o. professor 43, 

557,67,81,88, 97, 98,113,206,215 
Nortman, Gustaf 268 
Nyman, Jonas 40
Nyman, Mårten, sekreterare 212,213 
Nässling, Matthias 144

Obrecht, Elias, professor 79, 97, 126, 132, 152, 
182 f.

— Närvarande i konsist. 132, 135, 143 
Odhelius (Odelius), Erkus 262 
Odhelius (Odelius), Samuel, Vestrog. 217 
Ollonqvist, Anders 115
Olof, källarsven 33
Olof Eriksson, akad.-bonde i Kölinge, Rasbokil 

9 1

Olof Jonsson, mjötnaredräng 217
-  hans fader 217 
Olof Larsson 151
Olof Larsson, akad.-bonde i Edeby, Almunge 92 
Olof Mattsson, akad.-bonde i Ekeby 20,91 
Olof Mattsson, bonde i Forkesta, Dingtuna 159 
Olof Mickelsson, akad.-bonde i Klev, Alunda 91 
Olof Olsson, akad.-bonde i Vallskog, Bälinge

243
-  hans änka 243
Olof Olofsson, boktryckaregesäll 129 
Olof Olsson, vaktknekt 119, 248, 260 
Olof Persson, bonde i Kumla, S:t Ilian 159 
Olof Sigfridsson, borgare 106 
Oxenstierna, Beata 21 
Oxenstierna, Bengt, riksråd 90 
Oxenstierna, Gabriel Bengtsson, riksskatt

mästare n i

Palin, Johan 277
Peldanus, Henricus, Ostrobothn. 189
Peltz (Pels, Fälls). Matthias, bruksinspektör 185,

2 4 4
Per, betjäntpojke hos Sven Carlheim 53 
Per Andersson, akad.-bonde i Danmarksby, 

Danmark 92 
Per Andersson, bonde i Mälby, Gamla Uppsala 

76 f.
Per Aronsson, kronofogde 141
Per Eriksson, akad.-bonde i Källberga, Alunda

9 1
Per Eriksson, akad.-bonde i Norrbo, Harbo 152
-  hans fader 152
Per Eriksson (d. y. och d.ä.), akad.-bönder i 

Tarby, Frösunda 266 
Per Eriksson, akad.-bonde i Tibble, Rasbokil 91 
Per Eriksson, akad.-bonde i Årby, Rasbo 91, 

244
Per Eriksson, vaktknekt 27,31, i23ff., 202,248
-  hans moder 27
Per Hansson, skomakare 145, 176 
Per Jakobsson, glasmästare 35, 86 f.
-  hans moder 86
-  hans morfar 86 f.
Per Jonsson, f.d. vaktmästare. Se Brook
Per Larsson, borgare 34, 35
Per Mattsson, akad.-bonde i Alsta, Nysätra i9f.
-  hans son 20
Per Mattsson, akad.-bonde iRagvaldsbol, Rasbo

kil 91
Per Mattsson, bonde i Rasbo 227 
Per Mattsson, vaktknekt 52, 152, 248, 250 
Per Nilsson, vaktknekt 108 
Per Olsson, humlegårdsdräng 201 
Per Persson, akad.-bonde i Kölinge, Rasbokil 91 
Per Persson, akad.-bonde i Sund, Alunda 91, 

2 4 3 7
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Per Persson, mjölnare 266
Per Persson, vaktknekt 31, 123 ff., 248
Per Persson, vaktmästare 40, 51 f., 122 f., 250
— hans broder 122 f.
Peringer (adlad Lillieblad), Gustaf, professor 49, 

161, 166, 185, 198, 201, 203, 204, 214, 228, 
256,258,271

— Närvarande i konsist. 30, 35, 48, 51, 60, 63, 
79. 83, 87, 100, 106, 115, 132, 133, 135, 
147. 152, 160, 162, 172, 175, 176, 182, 184, 
206, 210, 211, 212, 223, 224, 226, 227, 232, 
234. 239, 241, 247, 250, 255, 271, 275

Petrsus, Uno, komm, i Falun 263
Petrelius, Jonas 42, 100
Petrus« kursor. Se Albogius
Petrus Petri, son till kursorn Petrus Albogius.

Se Hedberg 
Petter. Se Per 
Piscator, N. N. 107 ff.
Planck, 159 [felskrivning för Blanck]
Plantin, Julius, Angerm. 154 
Plen(n)ing, Nils Eriksson, rådman 86, 212 
Pontin, Catharina, f. Strömsköld 209 
Pontin, Johan, bankokommissarie 209 
Pontin, Johannes, Holm. 209 
Pontoppidanus, Jacobus, Scan. 30 
Poss, Agneta. Se Skog 
Posse, Mauritz, landshövding 9f., 22, 106 f. 
Printz, Carsten, Gothob. 180 
Prosperius, Gustaf, notarius publicus, kamrerare 

248
Prål, Petter, skräddare 202
— hans hustru 202
Pål Andersson, rådman 107,108,109
— hans änka 109 
Fälls. Se Peltz

Quensel, Conrad, sekreterare hos Magnus 
Gabriel De la Gardie 13

Ragnhild Jöransdotter, piga hos stallmästaren 
Scherer 225, 226f., 230 

Ramsvärd, Hans, överste 88 
Ravius, Christianus, professor 89 
Reenhielm (Rhenhielm), Jakob, f.d. riksanti

kvarie 15 f., 18, 27, 81, 142, 150, 155, 159, 
171, 173. 179. 183f., 206

— hans styvfader. Se Olaus Verelius 
Reensderna (Rhensderna), N. N. 96 
Reyman, Claes, guldsmed 89 
Rhenhielm. Se Reenhielm 
Rhensderna. Se Reensderna
Rhodin, Andreas, adjunkt 11,16,18,756, 141, 

149,161,195. 268, 277 
Rhodin, Johannes 141 
Rigelius, Andreas, Neric. 110

289

Ringius, Jacob, fogde 19, 21, 90, 112,136, 193, 
205,215,233,237.243 

Rodersköld, Catharina. Se Chruzelius 
Rolamb. Se Rålam b 
Romferus, Petrus 182 
Rommel, Algot, hans änka 201 
Rommel, Börje (Berge), bokhållare och tull

inspektor 64, 103, 159. 191. 203, 232 f., 272,
2 7 9

— i sin egenskap av bokhållare passim 
Rosenhane, Gustaf, president 24/25 f., 38 
Rosensderna, Olof 186, 195, 196, 199 
Rosing, Johannes, Suderm. 48, 56 ff., 65, 67,

68
Rosing, Samuel 248
— hans syster 248 
Rosse, Eskil 29
Rot(h)enius, Gabriel, Finno 32, 41 f.
Rox, Anders Persson, kronofogde 25,113,178, 

191, 192 f., 233, 238, 259, 260, 266, 267, 
272

Royard, David, språkmästare 201 
Rubenius, Nicolaus 17
Rudbeck, Olaus, professor 14, 23, 27, 3*» 36, 

45 f ,  49. 50, 72, 81, 82, 88, 89, 93. 94. 97. 
103, i n ,  115, 117, 118, 128, 129, 130. *32, 
136, 137ff-, 140, 142, 143. *47. *50. *5*. 
*52, 153, *54. 156, *57. *59. *60, 163, 165, 
*7*. *73, *76, 177. *79. *85, *86, 187, *88, 
*93. *95. *99. 201, 202, 208, 209, 211, 212, 
213, 214, 215, 217, 223, 229, 239, 240, 241, 
242, 246f., 251, 255, 260, 261, 262, 266, 
267, 269, 270, 271, 272, 273. 275. 278

— Närvarande i konsist. 7. 9. *0, 23, 30, 35, 
48, 51, 60, 63, 64, 67, 7*. 79, 87, 92, 95. 
100, 103, 106, 115, 126, 132, 135» *43» *47. 
151, 152, 155, 160, 162, 171, 172, 176, *82, 
184, 186, 188, 191, 194, 197, 199» 203, 206, 
209, 210, 212, 216, 218, 222, 223, 227, 232, 
234, 239, 241, 251, 260, 268, 271, 277

Rudbeckius, Petrus, professor, domprost 9, 38, 
ioof., 136, 140, 147, 152, 164, 166, 185. 
198, 200, 227, 230, 234, 271

— Närvarande i konsist. 9, 10, *35. *62, 199. 
227,271

Rugman, Britta, f. Bringius, änka efter Jonas 
Rugman 103, 183 

Rugman, Jonas 15, 18, 81, 103, 117, * 2 9 . *3°. 
237

— hans son 81
Rundwik, Anders Persson, skeppare 248 
Runell (adlad Palmskiöld), Erik, sekreterare 251 
Rymonius, Nicolaus, kh i Ingatorp 118E, 15*» 

*59, *70
Rymonius, Petrus, Os trog. 151, 218 
Rftbunb (Rolamb), Åke, kapten 17 
Rönnow, Andreas, Scan. 149, 217, 269, 270
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Rönnow (Rönnovius), Casten, kh t Halmstad 
269, 270

Rönnow, Magnus, Scan. 149, 217, 269, 270 
Rönqvist, Jacobus, GevaL 209

Sack (adlad Sackensköld), Erasmus, livmedikus
200

Salander, Johannes, Vestm. 115 
Salgren, Petrus, Gothob. 185 
Salin, Nicolaus 247 f- 
Salinus, Elias 268
Salman, Lars Johansson 217, 221, 222 ff., 228 
Salmonius, N. N. 161 
Salonius, Petrus, Angerm. 144 
Salström, Peter 259 f., 275 
Samuel Arvidsson (adlad Ehrenstedt) 7, 9, 10, 

44, 48, 56ff., 65 ff, 67 f.
Samuel Eriksson, köpman 80 
Samuel Johansson, klockare 270 
Scalin. Se Schalin 
Schsfer, Henrik. Se Scheffer 
Schsrer. Se Scherer 
Schalin (Scalin), Jonas 275 ff.
Scheffer (Schsfer) (adlad Heerdhielm), Henrik, 

hovrättsauskultant 77,154, 157,177,197 
Scheffer (adlad von Scheffer), Johan, vice lag

man I28f.
Schefferus, Johannes, professor, bibliotekarie 

47, 8 2 ,118, 170, 209,264, 26$
— hans sterbhus 129
Scheffer(us), Maria, dotter till professor Johan

nes Schefferus (77)» 209 
Schefferus, Petrus 47
Schefferus, Regina, f. Loccenius, änka effer pro

fessor Johannes Schefferus (76 f.), (83), (176), 
209, 223

Scherer (Schsrer), Henrik, stallmästare 71, 
87 f., 102,103,155, 218,225,226f. 

Schewelius, Jonas, Ostrog., amanuens hos akad.- 
sekreteraren 116, 241,270 

Schmidt, Matthias, bardskärare 121
— hans piga. Se Kerstin 
Schonfeldt, Andreas, Gotl. 8 
Schult, Laurentius, Vestm. 270
Schütz (Skytz), Henrik, professor, bibliotekarie 

9, 10, u f f ,  18, 30, 36f., 45, 46, 50, 56, 
88, 94, 101, 127, 149, 130, 160, 176, 183,
230, 232, 238, 240, 242 f., 246, 247, 251, 
234, 260, 268, 272

— Närvarande i konsist. 7, 30, 33, 48, 31, 60, 
87, 202, 223, 224, 226, 227, 234, 239, 241,
231, 260 

Semming. Se Simming
Sepelius (Zepelius), Nkolaus, Fiedrund. 183 
Sidenius, Christina, f. Appelbom, änka efter 

professor Daniel Sidenius 117,127 
Sierman, Nietdaus, Smol. 112,201 f., 247

Silens, Carl, tjänare hos Fredrik Drake 83, 103 
Silvius, Aron, häradshövding. Se Sylvius 
Simming (Semming), Johannes, Upl. 248 f. 
Simon Pälsson, slaktare 40 
Simonsson 277
Siwert (Siwertz), Johan, bokbindare 83, 132 
Skog, Agneta, f. Poss 177 
Skog, Melcher 177
Skunk (Skunck), Samuel, professor 113, 114, 

142 f., 148, 200, 214, 232, 233, 234, 271,
279

— Närvarande i konsist. 7, 184, 199, 204, 206, 
212

Skytte, Bengt, riksråd i6f., 38, 183 
Skytte (Skött), Hans 83 ff, 93, 104 ff., 146 
Skytz. Se Schütz 
Skött, Hans. Se Skytte 
Sneckenberg, Jakob 83
Sohme (Some), Ericus, rector cantus (versiculus) 

175  f . ,  2 1 1
Sohme, Margareta Johansdotter, hans hustru 

175 f-, 237
Soot, Anna Hallstensdotter, änka efter Johan 

Soot 179 ff» 189 ff., 2i9f., 231, 235f., 251 f., 
261

Soot, Johan, f. d. amanuens 107 
Sparrman, Ericus 133 ff.
Sperling, Jöran, landshövding 162, 163, 171 

231, 234f.
Spole, Anders, professor 14, 19, 38, 47 f.» 71» 

72, 78, 82, 108, 109, 110, 116, 117» 118, 
129, 13*. *40 , 142, 143, *47» 15*. 152, 160, 
162, 167, 171, 183, 186, 200, 211, 214, 213, 
218, 223, 232, 234, 238, 246, 234, 237, 
261 f., 271, 274, 278

— Närvarande i konsist. 7, 9, *o, 17» 23, 23, 
30, 35. 44 , 5*. 60. 63, 64, 67, 7 * .  74 , 79 . 
87, 95, 100, 103, 106, 115, 126, 131, 132, 
*35 . *43 , *5 *. *52, 155, 160, *62, 171, *72,
176, 182, 184, 186, 197, 199, 203, 204, 206, 
209, 210, 212, 216, 218, 222, 223, 231, 232, 
234. 239. 24*, 2 5 * ,  2 5 5 .  268, 271, 277

Spongius, Ericus 241
Staffan Mattsson, akad.-bonde i Odenslunda, 

Frösunda 91 
Staffan Persson, akad.-bonde i Ycklinge, Rasbo

kil 91
Stehn (Steen, Stheen), Samuel, slottsfogde 22, 

(96), 204, 216, 232, 272, 278 
Stenbock, Johan, riksmarskalk 269 
Stepke, Constantin, hovslagare 76 
Steuchius, Matthias, professor, superintendent 

*9 , 32, 49 . 63, 78, 118, 129, 130, 133, *34 , 
142, 148, 131, 160, 161, 163, 163, 166 f.,
177, 186, 200, 202, 209, 221, 223, 238

— Närvarande i konsist. 10,17» 23, 23, 27, 30, 
3 *. 35 , 38, 40, 44 , 5*. 60, 63, 64, 67, 74 ,
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7 9 , 83,87,95.100,103, 106, 113, 115, 122, 
126,131,132,133,135,143,147,151,155, 
160,162,176,182,184,199,204,206 

Stheen. Se Stehn
Stiernhöök, Andreas, direktör 136 
Stiernhöök, Johan, hovråd 136 
Stiernhöök, Johan, kommerseråd 136 
Stigman, Erik, dansmästare 26, 128, 210 
Stigman, Maria Svensdotter, änka efter dans

mästaren 128,(132), 201,210, 277 f. 
Stigzelius, Laurentius, ärkebiskop, hans änka 

107, 108,127 
Stillman, kanslist i Gävle 191 
Storm, Andreas 28, 250 
Strijk, Gotthard, assessor 112 
Ström, Isak 83
Strömsköld, Catharina Se Pontin 
Stålberg, Jakob 277 
Ståle, Magnus, Smol. 186 
Sundelius, Andreas, Vestrog. 40 f., 73, 161, 

176,255
Svebilius (adlad Adlerberg), Geotg (Göran) 16, 

259f., 275
Svebilius, Olaus, ärkebiskop, prokansler 16
-  i egenskap av prokansler passim 
Svederus, Matthias 270
Sven Andersson, rättare i Skillsta, Dingtuna 

244 f.
Sven Jonsson, akad.-bonde och rättare i Vålsta, 

Skepptuna 199 
Sven Olsson 210
Sylvius (Silvius), Aron, häradshövding 271 
Sylvius, Sveno 270
Synnerberg, Sveno Andres, Vestrog. 40 f. 
Söderkind, Jacobus, Ostrog. 42 f., 77 f., 89, 

98 ff., 112
Sönderberg [sannolikt felaktigt namn], Sveno, 

Ostrog. 211

Tegner (Thegner), studenter 33 f., 52,79,81,95 
Tegner,Jöran 105
Tegner, Olof, borgmästare i Stockholm 258 
Telman, Olof, komm, i Uppsala 220, (223), 224, 

228, 249 
Thelott, Philip, urmakare 222 
Thomas Nilsson, en novitie 106 
Thun, Lars Andersson 68 f., 71 
Thunwald, Johan, stadsfiskal 217, 220, 224, 

227, 231 
Thüring, Bengt, bokbindare 72 
Tiblad (Tyblad), Johannes, Suderm. 46 
Tidelius, Laurentius, Vestrog. 217, 221, 222 IF., 

227 ff.
Tigerklou, Albert, sekreterare 136, 267 
Tingström, Per, prästman 107 ff., 119, 268 
Tollbohm, Birger 7, 8f., 56ff., 60ff., 66f., 67 f.
— hans fader. Se Anders Birgersson

— hans moder 7 ,8f., 44,48, 56 
Tolstadius, Laurentius Nkolai, Ups. i68f. 
Torselius, Andreas 185
Tott, Åke, riksråd 111
Trechou (Trecow), Petter, bardskärare 53 f., 63, 

143, 224 
Tresk, Daniel, Hels. 154 
Träbohm, Johan, landskamrerare 234 
Tulenius, Ericus, Vestm. 270 
Tunderfelt, Georg 96 
Turelius, Johannes 277
Tybelius, Ericus i79ff., i89ff., 2i9f., 231, 

235f., 251 f., 261, 274f.
Tybelius, Johannes (181), i9of., (219), 235,

261, 2 7 5  
Tyblad. Se Tiblad
Tyres Gunnarsson, häradshövding 47

Udling, Andreas 73 
Ulf, Ericus 270, 277 
Ulfeldt, Ebbe, riksjägmästare 20 
Ulfström, Andreas, kanslist 40, 73 
Ullin, Petrus, Vestrog. 100 
Undenius, Andreas 27, 28, 107 ff.
Unger, Daniel, kh i Munktorp 11 
Unonius, Olaus, professor, hans arvingar 128, 

150,213
Upmarck, Georg 33, 38, 73» 79 ff-, 123 ff.
-  hans fader. Se Erik Hansson Ångerman 
Utter, Peter, major 73

Wadman, Nils, komm, i Haga (Vassunda) 117 
Wacfwer. Se Wewer 
Waldius, Jonas 85
Valerius (Wallerius), Harald, vice bibliotekarie, 

ajdunkt 120, 126, 127, 140, 144, 154, 173, 
190, 202, 217

-  hans hustru 120
— hans piga 120, 126 
Wallenius, Johannes 234, 270 
Wallenstedt, Lars, revisionssekreterare 157

(»Wallerstedt»)
Wallerius, Harald. Se Valerius 
Wallerman, Andreas 268, 277 
Wallin, Carolus Petri, biblioteksamanuens 164, 

246
Wallin, Sveno 9, 58, 60f., 65f., 67, 68 
Valois (Wallois) [d. y.], Jean de 76,195 
Valois (Wallois) [d. ä.], Jean de, gästgivare 75 f. 
War berg, Georgius 145,180, 270 
Warff. Se Hwarff
Warg, Dominicus, komm, i Vänge 37, 54 
Warg, Erik, kronofogde 266 
Warnmark, Petrus 249 f.
Vattman, Peter, bokhållare 153, 209 
Wattrang, Jakob, sekreterare 132 
Weidenheim, Adolphus, Livon. 48
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Weidigk, Johan, voltigermästare 183 
Weifende, Joachim, köpman i Stockholm 136 
Wendelberg, Hans, prästman 40 
Wenman (Venneman), Jacobus, Bothn. 100, 

274
Wennosius, Ericus, akmarie 137, 177 
Venneman. Se Wenman 
Wen(n)erberg, Johannes, huskaplan hos 

[överste Gustaf ?] Douglas 7 3 
Verelius, Olaus, professor, bibliotekarie 9, 12, 

14, 16, 27, 36f-, 45 . 46, 47 , 5 5 f-, 81. 82, 
87, 88, 117, 119, 127, 128 ff., 140, 141 f., 
143, 150, 155, 160, 165, 169 f., 173 f., 184, 
188, 196, 202, 203, 21 of., 214, 218, 239, 
246, 254

— hans moder 184
-  hans sterbhus 117, I29f., i33> 141 f-> 143, 

150, 151, 155, I 5 9 f-, 169, 173f., 184, 188, 
192, 195, 196, 206, 2i4f-, 218, 246, 247, 
261, 263 ff.

Werfving (adlad Werwing), Jonas, sekreterare 
90, 136

Vestendal, Nicolaus, Gothob. 97 
Westius, Erik, komm, i Tibble 232 
Vestius, Johannes, Suderm. 128, 270 
Westman, N. N. 268 
Wewer (Waefwer), Adam 29 
Wikare, Karl Andersson, stadssekreterare 84, 

I45[?]
Wilhelmsonius, Johannes 268 
Vinge, Magnus, fogde hos Sten Bielke 221 
Wingius, Andreas, Vestrog. 28, 161 
Wingius, Johannes, Suderm. 270 
Winruth, Olaus 277 
Wintarus, Petrus. Se Winter 
Winter, Anders, fogde 17, 18, 21, 107, 133, 

172, 196, 199, 244» 253. 267, 278 
Winter (Wintsrus), Petrus 249, 250 
Wippert, Michael, Calm. 130, 141 
Wirenius, Samuel, överhovpredikant 198 
Wohlgemuth, Gertrud Johansdotter 73,83, 239 
Wohlgemuth, Johan Andersson, borgare 73, 

259

Wolff, Daniel. Se Wulf
Wolff (Wulff) (adlad Stiernberg), Nils, professor 

13, 46, 47, 49, 65, 127, 166, 171, 176, 200, 
214, 215, 218, 229, 256, 257 

— Närvarande i konsist. 7, 44, 48, 60, 63, 64, 
67, 71, 72, 87, 100, 103, 106, 115, 118, 122, 
126, 131, 132, 135, 143, 147, 15*. 155, 160. 
162, 184, 196, 199, 202, 204, 206, 209, 210, 
211, 212, 216, 223, 227, 232, 234, 239, 251, 
255, 268, 277

Wolimhaus, Nils, apotekare, hans änka 32 
Woschelius, Paulus Caroli 262 
Wrangelius, Birger, Smol. 275 
Wrede, Fabian, landshövding 18, 191, 234 
Wretman, Martin, Upl. 33, 34, 81, 183 
Wräng, Ericus, Angerm. 75, 83, 155 
Wulff, överste. Se Gustaf Karl von Wulffen 
Wulf (Wolff), Daniel, kamrerare 98,132 f., 135, 

159, 191 
Wulff, Laurentius, Vestm. 2x9 
Wulff, Nils, professor. Se Wolff 
Wulffen, Gustaf Karl von, överste 162 (Wulff), 

(164), 177 (Vulff)
Wäfwer. Se Wewer

Zacharias Mattsson, humlegårdsdräng 228 
Zelbell, Ferdinander, bagare 74 
Zellinger, Christian, organist 217 
Zellinger, Katarina Gulliksdotter, änka efter or

ganisten Johan Zellinger 133 ff. [felaktigt: 
Greisdotter]

Zepelius, Nicolaus. Se Sepelius

Åhrström, Laurentius, Verml. 43 (Årström), 89 
(d:o), 146 (Ålström, Åström)

Årman, Christiernus, Suderm. 113

Öberg, Nicolaus, Suderm. 132 f. 
öman, Jonas, Angerm. 100, 180, 2i9f. 
Örnflycht, Margareta 39 
österman, Sveno, Holm. 183, 270 
Östring, Olaus Andrea, Vestrog. 27 f.
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Accis. Se Skatter 
Adeln. Se Studenterna: nobiles 
Adjunkterna (i allmänhet) 98, 204, 239 
Adjunkturer: 

i allmänhet 163, 168 
Filos. fak. 45, 137 ff-, 148, 161, 164, 165 
Teol. fak. 43, 96f., io if ., 137 Af., 147, 164, 
163, 166 ff.

A i r a r i u m .  Se Räntkammaren 
Akademibönderna (i allmänhet) i9ff., 243 fr., 

231, 265 fr
— Dagsverken, gästning, skjutsning 81, 90, 152 
Akademien, handlingar rörande densamma 82 
Akademiens byggnader 185 f., 187 f. 
Akademiens fiskal (advokat) 112, 139, 192 
Akademiens protokoll 139, 241 
Akademiens räkenskaper 44, 55, 81, 88 f.,

92f., 116, 176, 178?., 193, 194» 233, 253f., 
277

Akademiens stat 56, 87, 94, 215 
Akademifogdarna (i allmänhet) 112, 233 f. 
Akademihemmanen (i allmänhet) 18, 71, 79, 

i n ,  136, 189, 192, 194, 204, 233, 234, 240 
Akademikvarnen (tullkvarnen) 7> 8,25,95,111, 

112, 254, 263 
Akademisekreteraren 88,98,139
— hans amanuens 116,171 
Akademiska tjänster (i allmänhet) 10,16 
Antikvitetskollegium 15, 38, 45, 56, 67, 103,

117, 129,143,153, 169, 173* 239 
Apotek och apotekare 3 3 ,186, 241 
Archivum regni. Se Riksarkivet

Bagare 74
Bardskärare (barberare) 53, 62, 63, 113, 119, 

121, 143, 224 
Beridare. Se Stallet och stallmästaren 
Besvär hos Kungl. Maj:t 102, 116 
Bibeltryckstunnan 15, 143,194, 211 
Biblioteket och bibliotekarierna 9 ,1 0 ,12ff., 36, 

45 , 50, 56, 82, 88, 94 , ” 7 , 139, 142, I4 7 f-, 
150, 151, 160, 164, 165, 173, 189, 202,204, 
217, 223, 238 f., 24Öf., 248, 251, 260, 271 

Bokbindare 72, 83,152 
Bokförare (bokhandlare) 129, 218 
Bokhållaren (i allmänhet) 98 
Boktryckeriet och boktryckarna 128 f., 240
— Se även under Henrik Curio i person

registret
Botaniska trädgården (Hortus botanicus) 82, 

204

Brandordning 132, 140, 156 f.
Bryggare 22
Bråk 24, 28f., 31 ff., 38, 73, 79 ff., 96, 107 ff-, 

161, 242f., 248ff., 268, 275 
Bödeln (bölen, mästerman) 78, 89, 99

Catalogus praelectionum. Se Föreläsningskata- 
logen

Censur 50, 51, 239, 274
Collegium antiquitatis. Se Antikvitetskollegium

Dansmästare 26, 103, 128, 132, 201, 210 
Dekanerna8, 185, 271 
Depositionen och depositor i68f.
Disciplin 10, 16, 79 
Disputationer 240 f., 273 f.
Domkyrkan 152, 198,242 f.
-  Bänkrum 98, 242
-  Kyrkvärd 140
-  Se även Organist
Dråp och mord 7, 9, 44, 56ff-, 6off., 65ff., 

67 f., I96, 204, 220ff., 222ff., 227ff.

Eldsvåda 132,133, 155 
Exercitiemästarna87, 94, 194
-  Se även under Dansmästare, Fäktmästare, 

Stallet och stallmästaren, Voltigermästare

Fiskal. Se Akademiens fiskal (advokat)
Fiske och fiskare 85, 158 
Fäktmästare 71, 87, 93, 102, 155, 272
-  Se även Vol tigermästare
Föreläsningar (lectiones publicae) 201, 206, 241 
Föreläsningskatalogen (catalogus praelectionum) 

206
Förhållandet mellan akademien och stadens 

myndigheter 132

Gatlopp 204
Glasmästare 35, 86,144, 185f., 225 
Grasserande. Se Bråk 
Guldsmeder 89 
Gymnasier 272 
Gärdsgårdsvakter 186 
Gästgiveri 152

Herbarium vivum 246
Hortus botanicus. Se Botaniska trädgården
Hospitalet 175
Hovslagare 76, 77,107 ff.
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Humlegården och dess personal 104, i i 7 f ,  
127, 147, 152, 177, 188, 2oi, 205, 228, 272

Inskriptionspengar 8 
Inspectores:

Räntkammaren (/Erarii) 246, 271 
Stipendiaterna 185 
Typographiae 50, 240, 271

Jordeböcker 192

Kapucinmunk 227 
Kartor 111 
Klockare 270 
»Klok gubbe» 120,122 
Kommunitetet 7,118,194 f.
Konsistorium 26, 35, 81, ioof., 154, 162, 183, 

222,227, 247,271 
Konstitutionerna 48, 171, 178, 192 
Kopparslagare 113 f., 133 
Kopparsticksplåtar 143 
Kopparverk 131, 267 
Korpral 172 
Krögare 112 
Kungliga biblioteket 164 
Kursorerna 33,100, 116, 227, 231 
Kvacksalvare 241 
Kvarnar (i allmänhet) 22 
Kvarstad i28f., 133
Kyrkohärbärgen (i allmänhet) 13, 162 f., 177, 

194,195 
Kyrkväktare 161, 226 
Källarsvenner 76

Landskap. Se Nationerna 
Lantmätare 111
Lectiones publicae. Se Föreläsningar 
Likbesiktning 63 
Lindansare 84,89, 93,113,123 
Lägersmål 27, 28, 30, 37, 54, 82, 136, 159, 

179fr., 189fr., 195, 201, 2196, 231, 234. 
235 f., 252r., 254*- 

Lärare vid skolor 272

Mantalsskrivning 8, 26
Mjölnare 21, 22,83, 217, 244, 243, 266f.
Mord. Se Dråp
Murare 116,128
Musik och musikanter 98, 123 fr., 139, 269, 

270,277 
Mutor 249, 230 
Mästerman. Se Bödeln

Nationerna (landskap): 
i allmänhet 198,203,231,242 f.
Gestr. 161 
Gothl. 46

Hels. 88 
Ostgoth. 46 
Roslag. 46 
Verml. 74 
Vestrog. 74

Obduktionsprotokoll 70 f.
Organist 133, 217, 221, 222 f., 224, 229 
Otidigheter 28, 31, 32, 119, M5, 1 4 6 ,150 ,172 , 

267, 275 fr.

Professorerna: 
i allmänhet 139, 227, 239, 242, 272 
teologerna 81, ioof., 162 

Professorsänkorna 104, 147,150, 204, 279 
Professurer: 

antikviteter 16, 45 
logik och metafysik 148, 186 
medicin (i99f.)
Skytteanska 16 f., 38, 79, 97, 126, 132, 152, 
182 f.

Profoss 113 
Prokanslern passim 
Promotion 206, 240

Quaestor. Se Räntkammaren och Räntmästaren 

Rector cantus 98, 139
Reduktionen lo f ,  19,23 f ,  25,38,47,71,-112, 

187, 189, 191,192, 194, 198, 204, 216, 233,
238, 266 

Rektorsskifte 184, 271 
Rektorsval i42f., 148,(156), 203, 247 
Relegation 29, 30, 32, 37, n o ,  115, 128, 140,

149, 172, 26l , 274f  
Riksarkivet (Archivum regni) 15,117,129,169, 

174, 196, 239, 231,265 
Riksdrotsen i sin egenskap av universitets

kansler passim 
Ritare 153 
Runstenar 143
Räntkammaren (iErarium) och Räntmästaren 

(Quaestor) passim

Sadelmakare 113, 114 
Sigill 191, 268 f.
Skadegörelse 32 f ,  79, 107 ff., 142
Skatter (Accis) 22, 64, 193, 194, 211, 232f.,

239, 272, 279 
Skeppare 248 
Skinnare 80 
Skolor 272
Skräddare 100,114, 202 
Skytteanum 107,108, 110 
Slagsmål 123 ff.
Slaktare 40 
Smeder 29,64,92
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Snickare 30 
Sockengång 144
Spannmål 2 6 , 8 1 ,  9 ° .  9 8 ,  1 0 6 ,  1 1 2 ,  113^ I J 2 f  

135» * 59» 1 6 4 , * 8 5 ,  1 8 7 ,  1 9 1 ,  1 9 3 ,  205, 236  ̂
237, 243, 253, 263, 2 7 8 f.

Språkmästare 17, 79* 93 . 102, 103, n o , 116, 
201, 204, 217 

Stallet och stallmästaren (beridaren) 71, 87, 93, 
102, 218, 225» 226f., 250 

Stipendier och stipendiater 11, 18, 149* 151.
177, 185, 194, 204, 255, 269, 270, 277 

Studenterna: 
i allmänhet 10, 16, 74, 79, 106, 115 f-> I42, 
205
nobiles 96, 203, 223 
värmlänningar 74 
västgötar 74 

Stölder 24, 42 f.. 78, 83, 89, 98 ff., 112, 119#-. 
125 f., 154fr.

Theatrum anatomicum 70, 187 
Timmermän 86, 18$, 247 
Tionde 2 i, 38,98, ioöf., 193, 231,234f. 
Trädgårdsmästare 7

Tullkvarnen. Se Akademikvarnen 
Tullpersonal 22, 248

Undervisning 13 
Universitetskanslern passim 
Urmakare 222, 269

Vagnmakare 64
Vaktmästare och vaktpersonal 45 f., 32 
Vattusyn iöof., 162, 169, 185 
Versiculus 175 
Vidskepelse 122,140 
Voltigermästare (fåktmästare) 183

Åkerjordar 45, 46, 82, 90, 93. 1*2. 127 f., 
149, 150, 157. 178, 187, 195. i9Öf., 201, 
202, 209, 212, 218, 238, 242, 272

Ängsvaktare 92 
Ärekränkning 23
Ärkebiskopen (prokanslern) passim

övervåld 27 f., 29, 30, 34 f-> 5 1®-. 59 f*» 84 fr., 
95f., 104fr., 113fr., 122f., 145 f*. M9 f.. 172, 
175f*, 225, 259f ,  268, 275
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Albäck, Simtunasn i86, 199, 246 
Alftasn 162
Almunge sn 92 (Edeby, Kamsta)
Alsike sn 57 
Alsta, Nysätra sn 19
Alunda sn 91 (Bärby, Golvsta, Jälsta, Klev, Käll- 

berga, Sund, Torsne), 111, 243 (Sund)
Avesta (Afwestad) 133, 202, 205

Berg, Järlåsa sn 111
Berga, Rasbo sn, se Österberga
Berget se Kopparberg
Bergzhammar [felskrivning för Berg i Järlåsa 

sn] 111 
Bista (Bysta), Vidbo sn 90 
Biure se Gimo
Bjuggsta, Kungsårasn 198, 245 
Björklinge sn 111 (Sätuna)
Björskogs sn 106, 158 (Grönö), 218, 245 

(Ålsta=Åsta)
Boda, Lundby sn 262
Bollnäs (Boldenääs, Båldenääs) 162, 185, 236 
Bondkyrko sn 23 (Malma), 32 (Rickomberga), 

34 (Malma), 74 (d:o), 88 (Norby), 90 
(Malma), 110 (Malma, Vårdsätra), m  
(Nyfla), 184 (Malma), 233 (Sunnersta), 238 
(d:o), 243 (Malma), 261 f. (Sunnersta)

Bragby, Ramsta sn 52 f.
Bredsjö, Järlåsa sn 38
Brista, Husby-Ärlinghqndra sn 209
Broby, Börje sn 26, 233
Broby, Tillinge sn 20
Bysta se Bista
Båldenääs se Bollnäs
Bälinge sn 77, 81 (Skediga), 82 (Vallskog), 102 

(Torvsätra, Vallskog), 110 (Skediga), m  
(Grellsbo, Ulva), 127 (Torvsätra, Vallskog) 
177 (Vallskog), 178, 243 (Vallskog), 263 
(Ulva)

Bärby, Alunda sn 91
Bärby, Danmarks sn 9, 26, 88, 98
Börje sn 26,43, 233 (Broby)

Danmarks sn 9 (Bärby), 26 (d:o), 88 (d:o), 92, 
98 (Bärby), 111, 232, 261 (Sävja) 

Dannemorasn 122, 178, i85(Harvik)
Delsbo sn 162
Dingtunasn 138,139 (Forkesta), 186 (Eklunda), 

199 (d:o), 244, 246 (Eklunda)
Dorsilla, Tillinge sn 20

Edeby (Edby), Almunge sn 92 
Edeby, Danmarks sn 232 
Edshammar, Lena sn 111 
Ekeby sn 20, 91
Ekeby, Gamla Uppsala sn 77, 111, 193, 263 
Eklunda (Ekelunda), Dingtuna sn 186, 199, 246 
Eigarbo, Tegelsmora sn 110 
Enderstad se Ändersta 
Eneby, Tuna sn n  1

Films sn 21 (Ursbo), 64, 92, 185 (Ursbo) 
Filsarby, Tegelsmora sn 110 
Fiskeså, Närtuna sn 111 
Forkesta (Forgstadh), Dingtuna sn 139 
Forsby se Stora Forsby 
Forsmarks sn 122 
Fransåker, Odensala sn 266 
Fredbrunn (Fäbrunna), Sala sn 22, 26 
Frösunda sn 48, 90, 91 (Odenslunda), 199, 263 

(Åttesta), 266 (Odenslunda, Tarby)
Fäbrunna se Fredbrunn 
Farentunasn 217

Gamla Uppsala sn 12, 76 (Mälby), 77,111 (Eke
by), 176 (Mälby), 193 (Ekeby), 263 (d:o) 

Gielsta se Jälsta 
Gillberga, Vittinge sn 21 
Gimo (Biure), Skäfthammars sn 267 
Gnista, Vaksala sn 132 
Golvsta, Alunda sn 91 
Grellsbo, Bälinge sn 111 
Gränby 184
Grönö, Björskogs sn 138 
Gävle 101, 137

Hagasn 1 1 7 , 199
Hagby sn 45, 138, 165
Halmstad 10
Hamburg 129
Hammarby, Håtuna sn 17
Hanebo sn 162
Harbo sn 90, 132
Harvik, Dannemora sn 183
Helgebolstadh se Häljebolsta
Helgeby, Rasbokils sn 91
Helgesta (Helliestad, Hällesta), Haga sn 117,

199
Hijlliebolstadh se Häljebolsta 
Hovberga, Östervåla sn 22, 26 
Hubby, Danmarks sn 92
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Husby sn se Husby-Ärlinghundra 
Husby (Huseby), Husby-Ärlinghundra sn 17, 

153
Husby, Lena sn 112 
Husby, Stavby sn 111
Husby-Odensala sn se Husby-Ärlinghundra 
Husby-Ärlinghundra (Husby, Husby-Odensala) 

sn 7 f., 17,153, 209 
Huseby se Husby 
Håtuna sn 17
Häljebolsta (Helgebolstadh, Hijlliebolstadh), 

Västeråkers sn 20, 192, 243 
Hällesta se Helgesta

Ingelsta, Närtuna sn 7,197 
Irsta sn 159 (Olsta)
Ista, Skepptunasn 151, 199

Jälsta (Gielsta), Alunda sn 91 
Järlåsa sn 38 (Bredsjö), 111 
Järvsö sn 162

Kamsta (Karesta), Almunge sn 92
Karby, Rasbo sn 91
Karesta se Kamsta
Karkebo, Films sn 64, 92
Kippinge, Närtuna sn 21
Klev, Alunda sn 91
Kolbäcks sn 233 (Strömsholm)
Kolje, Ärentuna sn 111
Kongz Ådre sn se Kungsåra
Kopparberg (Berget) 164, 205, 245, 253» 278,
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Kulla se Söderkulla 
Kumla, Sankt Ilians sn 159 
Kungsåra (Kongz Ådre) sn 198, 245 (Bjuggsta) 
Kunsta, Lena sn 111 
Kårstasn 194 
Källberga, Alunda sn 91 
Källmyra, Tensta sn 21 
Kölinge, Rasbokils sn 91 
Köpenhamn: universitetet 10 
Köpings sn 90 (Stora Forsby), 112 (d:o), 127 

(d:o), 141 (d:o), 153 (d:o), 158 (d:o), 178 
(d:o), 196 (d:o), 271 (Ullvi)

Lena sn 21 (Vattholma), 64 (d:o), 92 (d:o), n i  
(Edshammar, Kunsta, Vattholma), 112, i73 
(Vattholma), 244 (d:o), 263 (d:o), 266 f. (d:o) 

Leyden: universitetet 10 
Lilla Åkerby, Närtuna sn 197, 206, 267 
Lillhärads sn 139
Lindberga, Närtuna sn 206, 267 f.
Linde sn: Lindesås 90, 110, 112, 127, 136, 203, 
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Lindesås, Linde sn 90, 110, 112, 127, 136, 203, 

237

Lockbol (Lockebo), Films sn 64, 92
Ludvika (Lodwijka) 233
Lund: universitetet 138, 194, 241
Lundby sn 262
Luttergärde, Frösunda sn 199
Lyan, Alunda sn 111
Läby sn 30, 272
Läckö, Otterstads sn 226
Län na sn 269
Lörsta, Uppsala-Näs sn 111

Malma, Bondkyrko sn 23, 34, 74, 90, 110, 184, 
243 

Malmö 14 
Medåkers sn 112
Morkarla sn 244 (Stenringen, Söderkulla) 
Munktorps sn 233
Måby, Husby-Ärlinghundra sn 17, 133, 209 
Mälby (Melby), Gamla Uppsala sn 76, 176

Nedervi, Lillhärads sn 139
Neselsta se Nässelsta
Nickebo, Vittinge sn 21
Nora sn 243
Norbo se Norrbo
Norby, Bondkyrko sn 88
Norrbo (Norbo), Harbo sn 132
Norrtälje 144
Nostuna se Nåstuna
Nyfla (Nyfwela), Bondkyrko sn 111
Nysätra sn 19 (Alsta)
Nåstuna, Vänge sn 9, 81, 88, 98 
Närtuna sn 7 (Ingelsta, Vardala), 21 (Kippinge), 

i n  (Fiskeså), 197, 206 (Lilla Åkerby, Lind
berga), 267 (d:o, d:o), 268 (Lindberga)

Näs sn se Uppsala-Näs 
Nässelsta (Neselsta), Vittinge sn 21

Odensala sn 7 f., 266 (Fransåker, Skörsta) 
Odenslunda (Onsslunda, Orslunda), Frösunda sn 

91, 266 
Olsta, Irsta sn 139 
Onsslunda se Odenslunda 
Orslunda se Odenslunda 
Otterstads sn 226 (Läckö)
Ottesta se Åttesta 
Ovanåkers sn 162

Pasta, Romfartuna sn 19

Ragvaldsbol (Rafwelsbol), Rasbokils sn 91 
Ramsta sn 43, 32, 33 (Bragby), 138, 163, 166 
»Ramstadh äng» 132
Rasbo sn 26 (Tomta, Örby), 39 (Österberga), 

91, i n  (Örby), 138, 178, I92f., 227, 244 
(Årby), 263

Rasbokils sn 91 (Helgeby, Kölinge, Ragvalds
bol, Tibble, Ycklinge), 111, 206
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Rickomberga, Bondkyrko sn 52 
Romfartunasn 19 (Pasta), 199 
Rung, Torstuna sn 22, 26

Sala sn 22 (Fredbrunn), 26 (d:o)
Sankt Ilians sn 1 $9 (Kumla)
Segersta (Särstadh) sn 162 
Signesberg (Signildsberg), Håtuna sn 17 
Simtuna sn 186 (Albäck), 199 (d:o), 24$, 246 

(Albäck)
Skara 40
Skediga, Bälinge sn 81, 110 
Skepptuna (Skiäfftuna) sn 25, 27 (Ullentuna), 

90 (d:o), 151, 197 (Ullentuna), 199» 206 
(Ullentuna)

Skillsta, Dingtuna sn 244 
Skogs-Tibble sn 111 (Tibble)
Skrede, Tegelsmora sn 172 
Skäfthammars sn 267 
Skörsta, Odensala sn 266 
Slavsta, Vaksala sn 92 
Stavby (Staby) sn 91,111, 244 
Stenringen, Morkarla sn 244 
Stolpekeby, Frösunda sn 90 
Stora Forsby (Forsby), Köpings sn 90,112,127, 

141,153, 158,178,196 
Strömsholm, Kolbäcks sn 253 
Sund, Alunda sn 91,243 
»Sundan Nääs» 172 
Sunnanå, Frösunda sn 48,90 
Sunnersta, Bondkyrko sn 233, 238, 261, 262 
Svista, Bälinge sn 77 
Säby 139
Sälja (Sällie), Nora sn 243 
Särstadh se Segersta 
Sätuna, Björklinge sn 111 
Sävja, Danmarks sn 261 
Söderkulla (Kulla), Morkarla sn 244

Tarby, Frösunda sn 266
Tegelsmora sn 110 (Eigarbo, Filsarby), 171 f., 

186
Tenstasn 21 (Källmyra)
Tibble, Rasbokils sn 91,111, 206
Tibble, Skogs-Tibble sn 111
Tierpssn 171,186, 243
Tillinge sn 20 (Broby, Dorsilla), 243 (ör)
Tjocksta (Tiokstadh), Danmarks sn 232
Tjusta, Kårsta sn 194
Tolfta sn 162
Tomta, Rasbo sn 26,138, 192 f.
Torpa sn 106
Torsne (Torsan), Alunda sn 91 
Torstuna sn 22 (Rung), 26 (d:o)
Torvsätra, Bälinge sn 102,127
Tuna s n 111
Tveta, Medäkers sn 112

Uggelsta, Åkerby sn i n ,  267 
Ullentuna (Ultuna), Skepptuna sn 23, 27, 90, 

197, 206 
Ullvi, Köpings sn 271 
Ulva, Klinge sn 111, 263 
Uppsala-Näs(Näs)sn i n ,  163 
Ursbo, Films sn 21, 183

Vaksala sn 92 (Slavsta), 110 (Vittulsäng), 136 
(d:o), 132 (Gnista), 201 

Vallby, Östuna sn 23
Vallskog, Klinge sn 82,102,127,177, 243 
Vardala, Närtuna sn 7
Vattholma, Lena sn 21, 64, 92, i n ,  17s, 244, 

263, 266 f.
Vidbo sn 90 
Visby 177
Wistrelijsta se Västerlisa 
Wittenberg 136
Vittinge sn 21 (Gillberga, Nickebo, Nässelsta) 
Vittulsäng, Vaksala sn 110, 136 
Vretberga, Medäkers sn 112 
Välsta, Skepptuna sn 131,199 
Vårdsätra (Wälsättra), Bondkyrko sn 110 
Vänge sn 9 (Nästuna), 81 (d:o), 88 (d:o), 98 

(d:o)
Wässland se Västland 
Västerby, Ålands sn 136 
Västerlisa (Wistrelijsta), Länna sn 269 
Västerlövsta sn 162
Vasteräkers (Åkers) sn 20 (Häljebolsta), 192 

(d:o), 243 (d:o)
Västerås 202, 203, 267, 278 
Västlands (Wässland) sn 162

Ycklinge, Rasbokils sn 91

Åbo 46,113,147,152, 219
Åkers sn se Västeråker
Åkerby s n i n  (Uggelsta), 267 (d:o)
Åkerby se Lilla Åkerby
Ålands sn 136, 219, 234, 232
Ålsta se Åsta
Årby, Rasbo sn 91, 244
Åsta, Björskogs sn 218, 243 (»Ålsta»)
Åttesta (Ottesta), Frösunda sn 263 
Åås se Ås

Ändersta (Enderstad), Simtuna sn 243 
Ärentuna sn 111 (Kolje)
Äs (Åås), Romfar tuna sn 199

Ör, Tillinge sn 243
Örby, Rasbo sn 26, 91,111, 138, 192 f- 
Österberga (Betga), Rasbo sn 39 
Östervåla sn 22 (Hovberga), 26 (d:o)
Östuna sn 23, 72



RÄTTELSER TILL VOL. X-XIV

Vol. X.
Sid. 158: rad 17 nedifrån, står Drysenius, skall vara Dryselius.

190: rad 19 uppifrån, står Jacob Ribner, skall vara Philip Jacob Thelott 
202: rad 8 nedifrån, står Jacob Ribner, skall vara Philip Jacob Thelott 
288: sp. 1, rad 6 nedifrån, står Drysenius, skall vara Dryselius.
293: sp. 1, rad 7 uppifrån, står Ribner, Jacob,. . .  Utgår.

Vol. XI.
Sid. 341: rad 22 uppifrån, står Philip Jacob, skall vara Philip Jacob [Thelott].

387: rad 12 uppifrån, står Eskill Matsson, skall vara Eskill Eriksson.
410: sp. 2, rad 10 nedifrån, står Eskil Mattsson, skall vara EskQ Eriksson.
412: sp. 1, rad 14 nedifrån, står Heijer (Heyer),. . .  skall vara Heijer (Heyer, Häger), Johan 

Christoffer, formsnidare 213 f., 226, 238, 238, (281), 340ff.
412: sp. 2, rad 8 nedifrån, står Häger, Christoffer,. ..  (281). Utgår.
413: sp. 1, rad 7 uppifrån, står Jacob, Philip, skall vara Philip Jacob Thelott
413: sp. 2, rad 1 nedifrån, står Mickel, glasmästare, skall vara Mickel Andersson, glasmästare.
416: sp. 2, rad 21 nedifrån, står Olof, snickare, skall vara Olof Nilsson, snickare.
419: sp. 2, rad 11 uppifrån, står Skruf, N.N., bonde i Börje sn, skall vara Skruf, Henrik, 

regementsskrivare.
426: sp. 1, rad 24 uppifrån, står »Biörskog i Roslagen». Härmed avses Björkö-Arholma.

Vol. XII.
Sid. 344: rad 6 uppifrån, står Petter Grijs, skall vara Anders Grijs.

394: sp. 2, rad 24 uppifrån, står Grijs, Vet, skall vara Grijs, Anders.
413: sp. 2, rad 4 uppifrån, står Åkerby, Lagga sn, se Åiby, skall vara Åkerby, Funbo sn 383. 
413: sp. 2, rad 8 uppifrån, står Årby (Åkerby), Lagga sn 383. Utgår.

Vol. XIII.
Sid. 478: sp. 2. Efter rad 2 uppifrån tillfogas Tomas Mattsson, bonde i Locksta, Funbo 337. 

484: sp. 2, rad 13 nedifrån, står 240 (Kumla). Utgår.
483: sp. 2, rad 19 uppifrån, står Kumla, Haga sn 240. Utgår.
483: sp. 2, rad 21 uppifrån, står 227, 274, 354, skall vara 227, 240, 274, 334.
486: sp. 1. Efter rad 4 uppifrån tillfogas Locksta (Låckestad), Funbo sn 337.

Vol. XIV.
Sid. 74: rad 3 uppifrån, står [Månssons], skall vara [Erikssons].

326: rad 7 uppifrån, står [Mattsson], skall vara [Eriksson].
491: sp. 2, rad 11 nedifrån, står Eskil Mattsson, skall vara Eskil Eriksson.
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