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FÖRORD

Originalen till dessa 1683 och 1684 års protokoll ingå i Universitetets arkiv 
volymerna A I :  25 (som innehåller protokollen för tiden 21/6 1682-13/6 
1683), 26 (21/6 1683-25/6 1684), 27 (3/7 1684- 10/12 1684) och 28 (20/12 
1684 -  4/6 1685).

Ordinarie akademisekreterare var fortfarande Anders Goeding, som dock den 
1 maj 1684 anhöll om tjänstledighet för utrikes resa och som dessutom den 21 
juni samma år utnämndes till e. o. professor eloquentiae. Förstnämnda datum ut
sågs Johannes Reftelius till vice sekreterare, vilken den 7 maj avlade sin äm- 
betsed.

Den 21 januari 1683 avlade Laurentius Ekström ed såsom akademisekretera
rens amanuens, som den 7 maj följande år begärde avsked, men för att få be
hålla honom vid tjänsten utlovades han och fick han småningom stipendium ut
över sin blygsamma lön. Denna dags protokoll talar också om att skaffa tillfälliga 
medhjälpare för protokollens renskrivande.

Måhända kunna dessa tillfälliga arbetskrafter tillskrivas de påfallande många 
felaktigheter, som finnas i protokollen. Som några få exempel må nämnas: 
Consistorium minus i st. f. Consistorium maius, philosophica i st. f. theologica, 
Andreas i st. f. Jonas, Ericus i st. f. Johannes, Henrik i st. f. Anders, Mårten i 
st. f. Jakob, Erik Jönsson i st. f. Jöns Eriksson, Erik Larsson i st. f. Erik Eriksson, 
Hentiro i st. f. Huntero, Jäger i st. f. Upmarck, Telman i st. f. Fillmerus, Zeppe- 
lius i st. f. Zephyrinus, Björstad i st. f. Björskog, Första i st. f. Håsta, Lända i 
st. f. Herresta, m. fl.

Fru Marianne Grönberg har avskrivit originalprotokollen för 1683 från början 
t. o. m. protokollet för den 18 april. För tiden därefter t.o.m. den 13 juni s. å. 
har f. d. förste arkivassistenten Torsten Palmér svarat för avskriften, varefter fru 
Grönberg fortsatt avskriften t. o. m. 1684 års slut. De bringas ett uppriktigt tack.

Uppsala i februari 1975.
Hans Sallander



Consistorium majus d. 17 Jan. 1683.
Rector Magnif. And. Norcop., D:r Rudbeckius, D:r Skunck, M. Holm, h. 

Gartman, h. Ol. Rudbeck, h. Spole, M. Columbus, h. Wulff, M. Micrander, 
h. Bilberg, h. Lagerlöf, h. Qvaestor, h. Peringer qvi acta notavit.

Önskade Rector samptel. Professoribus godh hälsa och wälgång uthi detta 
ingångne nya åhret. Proponerade sedermehra desse följande puncter.

I. Professor Lundius har skriffteligen uhrsächtat sig för synande skull på lan
det.

Professor Arrhenius muntel. genom Cursor för opassligheet. Flere enskyll- 
ningar weet iagh intet denne gången af.

II. Secreteraren är skickat till Stockholm uthi ett Academiens ärende, nembl. 
en rättare i Skiefftuna Sven Joensson kom för twå dagar sedan in och berätta
de att pastor [Erland Aurenius] i Skiefftuna har förmält sigh fått immission i 
den twistige wedh där på skogen, den han reda genom sine sochnemän har 
låtit föra hem. Rättaren befarade att han Stundeligen skulle gå på den skogen 
som där finnes, derföre tog Secreteraren genast på sigh att resa öfwer till landz- 
höfdingen.

III. Dn. Joh. Lysenius OstGothus begärade testimonium in på helgedagarne, 
då intet Consist. kunde kallas och hade för sin resa bråttom. Jag skickade då 
ett bref till närwarande Professores, hwilka merendels sade sigh intet kiänna 
honom, lijkwist ingen något emot honom. Men uthaf landzmännerne förnam 
iag lijkwäl sielf alt gott, derföre fick han testimonium.

IV. Är här ankommit ett bref ifrån StatsContoiret, som begärar weeta qvo 
jure Academien behåller mantalspenningarne uthaf sine bönder. Effter såsom 
periculum war in mora, och ingen tijdh at kalla Consistorium i hoop, gick iag 
till rådz här om medh h. Qvaestore, hwilken upteknade documenterne och för
fattade swaret. Secreteraren sökte documenterne tillhopa effter upsattzen, och 
gick der medh brefit bort.

V. Baakungslängden medh dess afkortning ward t förfärdigat effter Consistorii 
senaste sluuth deröfwer, nbl. att änkiorne och Qvaestor kommo på afkortningen, 
och Secreteraren under gammalt och wanligit formulair.

Qvaestor swarade: Effter Eder Magnifis nämbde om Qvaestoris afkortning, så 
är Kongl. resolution att han uthi alt niuter lijka medh Professoribus philo
sophiae.

VI. Uthi M. Boos saak och dotterens [Margaretas] ansökiande, ehuruwäl iag 
swarade särdeles bönderne af Läby, som wille weeta beskeed hwarest dheras 
uthlagor skulle taga wägen, att Academie» intet befattar sigh der medh, uthan 
befallningzmannen Rox har inqvisition der öfwer, lijkwist wände dhe intet åther 
att komma till migh, icke befallningzmannen att sända dem dijt, in till dess



8 1683■’ 17 januari

iag måcce skriffteligen förklara migh deröfwer. Hwilken Rectoris skrifftelige för
klaring straxt uplästes.

Qvaestor sade: det lärer wara något annat där under, effter Roxen således här 
medh umgår, och effter han ey har nogon skriffteligh ordres ifrån högre hand 
att reducera hemanen, synes ey billigt wara, att Academien dem utur händerne 
släpper, förr än Roxen sådane ordres upwijser.

VII. M:r Boos dotter förfrågar sigh om sin gårdz appartenentier, som hon 
menar beståå uthi åker, humblegård och äng, begiärandes att Acad:n henne dem 
igen restituerar. Befallningzman Samuel Stehn har begiärt uthaf migh att hon 
måtte få någon skrifftelig declaration häruthi. Qvaestor swarade, 1. Hwadh åkren 
angår, så är den af Kongl. Commissionen Anno 1664. ärkiänder till Chronan 
och befrijat ifrån dhe praetensioner som M:r Boo och flere giort uppå honom. 
2. Så är han uthaf Mayestetet ibland dhe 200. tunneland tillslagen till Acade
mien. 3. Execution är gången öfwer samma åker och Academien till honom 
immitterader. 4. Samma åker är tillslagen sal. M:r Jonas Fornelius såsom äm- 
betesåcker. Hwadh angår humblegårdarne som äre twenne, den förste uthi 
Pihlhagen belägen, är så wäl som andre humblegårdar donerat Academien och 
publico, så att aerarium där af böör effter Kongl. ordning niuta sin afgifft men 
sielfwa humblegården deelas ibland Professores och blifwa widh professionerne, 
så att den som medh döden eller elliest afgåår, måste lembna den sin succes
sori; och altså har M:r Boos änkia häruthi intet at praetendera. Humblegården 
widh Kongzängian weet iag intet pro jure M:r Boo dem possiderat, men sedan 
Academien till dem immitterad, och den någre åhr possiderat, togo Chronones 
betiente dem igen, och will hon fördenskull giöra någon praetension på den 
samme, så kan hon sökia hoos Cronan. Ängien weet iag henne aldrig hafft.

VIII. Sade Rector: Har och M:r Boos dotter näst för hälgedagarne och sedan 
hafft syn på gården den nu nästan är till ända fördt; såsom och sal. Stigmans 
änkia och hennes saker medh slottzbefallningzmannens tillhielp uthur den går
den convocerat, i anseende till hennes supplique till V. Consist:m om beskydd, 
och där på faller resolution, allenast hwadh jungfrun sielf hade gripit sigh till 
pantz af hennes egendomb, det innehafwer hon ännu, och lärer dhe deröf:r 
råka sin emellan i action.

IX. Execution på assessoren Behmer är Academien nu så wijda förundt, att 
och befallningzmannen Rox zedel till länsmannen där i bygden i desse dagar 
afgången, och bönderne tillsagde medh det forderligaste att inkomma med 
spannmålen och penningeräntor dem till att lefrera här i Upsala effter Qvaes- 
toris ordres. Qvaestor sade, både Roxen och länsman begärte att fa någon af 
Academiens betiente med sigh, derföre skickades Academiens wachtmästare 
åstad och fick till resepenningar 3 d. koppart hwilke Consistorium samtykte 
att honom måtte bestås.

X. Proponerade Rector wijdare: Men emedan i anseende här till assessoren 
Behmer synes willia yrkia injurie saken i Stockholm, och Academien nu för 
tijden af dhe Kongl. secreterare ingen hafwer som om denne saken noga kund
skap hafwer, och kunde låta sigh den samma till befordring wara recommenderat 
sedan som secret. Co jet och envojen h. Gyllenstolpe äre uthom landz, ty beha
gade V. Consist. wara betänkt om någon atwan. D:r Skunck påminte, effter Lovi- 
sin häruthinnan kunde mycket uthrätta, ty woro kan skiee af nöden att Aca-
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demien sökte att ärwinna honom igen. Res:o. Consistorium bär sitt förtroende 
uthi denne saken till secret. Wallenstet.

XI. Uplästes Illustriss. Cancellarii recommendations bref dat. Carlberg d. 11 
Jan. 1683. för en studioso theologiae ifrån Laplanden att få niuta stipendium 
Regium, emädan han den förhopningen om sigh gifwer att kunna medh tijden 
uthi Laplanden tiena till Gudz kyrkia. Resol. Recommenderades till facultatem 
theologicam och då warande Decanum D:r Skunck som lofwade at willia låta 
sigh hans begäran wara angelägen enär han sielf der om sökiandes warder.

XII. Proponerade Rector, att Bergius som för den excess han förleden disting 
föröfwat, hade fuller warit medh arrest belagd; men effter dess fader medh döden 
afgångit, och Bergius remonstrerat hwadh skada både han och dess syskon uthaf 
bortowarandet taga skulle, är honom effterlåtit att få resa hem, emädan Prof. 
Lagerlöf för denne saken caverat hafwer, ty refereras detta till Consistorium att 
honom Bergio denne resan uthi tijden ey må imputeras.

XIII. Proponerade Rector: Enär h. Professor Micrander och h. Qvaestor sidst 
uthi Stockholm warit att solicitera om baakugnspenningarne och saken då syntes 
mycket desperat, hafwa dhe lofwat till dhe fattige en ärkiänsslo, om något lycke- 
ligit sluth häruthinnan skulle falla; hwilket nu i V. Consistorii betänkiande hem
ställes. Res:o. Af aerario gifwes till dhe fattige 30 dal. kopp*r:nt och lefreres 
dem i händer, som disponera om de fattigas medel.

XIV. Proponerade Rector Secreteraren beder fuller att dett gambla sönder- 
hugne sigillet måtte smältas om och giöras der af spennen till den nya consti- 
tutions booken som skall inbindas. Res:o. Det må där till anwändas, sampt till 
den nya lagboken, effter silfret twifwels uthan där till lärer räckia.

XV. Uplästes Illustriss. Cancellarii fullmacht daterat Kägelholm d. 5 Octobm
1682. för David Royard att blifwa språkmästare i Upsala.

Widh detta tillfället begärte Qvaestor att effter han i förre rectoratet hade in- 
gifwit ett memorial att få weeta huruledes medh språkmästare lönen som till- 
förene beridaren Schaerer tillslagen warit, förhållas skall, särdeles för sidste för- 
flutne terminen emellan påsk och Michaelis 1682.

XVI. Uplästes hans högGrefl. Excelkces Kongl. Drottzens och Acad. Cancel
larii resolution dat. Kägelholm d. 24. Julii 1682 för språkmästarens sal. Cour- 
celles änkia, huruwijda synes lijkmätigt att hon må niuta uthaf språkmästare 
lönen. Res.o. bewillies änkian ett halfft nådeåhr af språkmästare lönen, effter 
som Royard medh sin fullmacht som longosedan är daterat, nu först inkommit, 
och dessuthan ey lärer kunna praetendera någon löhn för den tijden som han 
intet giort tienst före.

XVII. Proponerade Rector: det är V. Consistorio ey obekant att Ausii saak 
längre warit under händer, och så wida kommit att parterne citerade, lijkwäl 
de af hwarjehanda orsak ey här till dags comparerat. Men nu inkommer en af 
dhe interesserade i sterbhuset nembl. Prof. Ausii son, Dn. Canutus, och begärer 
med alfwar att det nu fortfares medh saksens afgiörande, och föreläggias dhe 
andre erfwingarne ultimus terminus till att här på orten comparera.

D:r Skunck sade, att effter erfwingarne longosedan warit igenom anslag cite
rade och ingen laag medgifwer att man ex abundanti dem notification giör, ty 
synes wara onödigt något widare här om till dem förmäla.

Qvaestor sade: Effter som Ausius skriffteligen sin begäran framdragit, kan Aca-
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demien sigh således skriffteligen igen förklara, att hon intet är plichtigh att gifwa 
erfwingarne widare notification, uthan låta honom Ausio weeta at Academien 
woro sinnadt att sättia ultimum terminum effter några weckors tijdh, det han 
Ausius dem behörigen sielf notificera kan.

Res:o. Efftersees in actis hwadh sluuth tillförende om denne saken giorde äro, 
då de förre anslagen skiedde; sädan confereras här om med och författas då 
en skrifft, som till erfwingarne sändas skall.

XVIII. Rector: Sammaledes är iag påminter af twenne personer uthaf Bringii 
sterbhuus, nembl. Rugmans änkia, och dess swåger h. Anders Bock genom dess 
bref som uplästes. Res:o. Det förhålles medh citationerne häruthinnan, äfwen 
som uthi Ausii saak. Och effter Academien är den som hafwer at fordra och är 
Bockens rätta wederpart, derföre så skall han som alla andra i lijka måhl skedt 
är, få kundskap enär han inför Consistorio här om comparera skall, och sterb- 
huset är Academiens jurisdiction undergifwit effter privilegierne.

XIX. Framtedde Rector en förtekning som Qvaestor lefwererat på Acade
miens afradzspannemål uthi Upland pro A:o 1682 och huruledes den samma till 
åthskillige försåld är. Res:o. Secretarius confererar den medh resolutionerne, 
blifwandes ratificerad till behörigh verification.

XX. Framtedde Rector ett Qvaestoris memorial lydandes medh Consistorii 
bijfogade resolutioner som föllier.

1. Begiäres tienstel. V. Consist. täckes låta jämföra min förtekning på 682 
åhrs spannemåls handel och föryttrande, medh V. Consistorii resolutioner, och 
sädan ex actis publicis ratificeres, som förlidit åhr, till bättre och närmare under
rättelse för wederbörande, effter det förslag iag förlidit åhr gaf, och V. Con
sistorium då agreerade. Res:o. Den ratificeras.

2. Frågas om V. Consistorium tillåter att bönderne i Upland i åhr, som dhe 
förre åhren, fa betala på sin rest hwad de hinna medh blandsädh och hafra, 
effter som iag märkt en eller annan af V. Consistorio tyckia det wara swårt, 
men iag lijkwist håller mycket rådeligare och nyttigare att taga något än intet, 
ty allmogen hinner äntå aldrigh på det sättet betala all sin rest. Res.o. Sedan 
den strijda säden ey räcker mehra till, måtte man wara nögder medh den ostrida.

3. Om V. Consistorium tillåter att allmogen i Wessmanneland för lindrigt 
prijs få betala hwadh dhe hinna på sin rest, så lofwar och förmenar fogden Win
ter sigh kunna effter handen något der på upbringa.

Res:o. Det effterlåtes att bönderne i Wessmanneland betahla deras sädh medh 
7 dal. tunnan af sådan spannemål som där förmäles.

4. Frågas huru V. Consistorium behagar att Acad:ns bönder skole betala bröl- 
lopz- och cröningsgiärdar, antingen alt, som crono och skatte, eller halfparten 
som frälse. Det senare tycker migh rådligast, effter som ju högre som dhe här 
graveras, ju mindre hinna dhe betala på andre sine uthlagor och sin rest, som 
och för andre orsaker skull, dem iagh i hast icke hinner fatta i pennan.

D:r Skunck: på det wij i längden må wara uhrsächtade, att wij intet hafwa 
skiänkt bort det som Academien tillfaller, håller iag före at Academien här widh 
uthfordrar sin halfpart af cröningzhielpen, och snarare låter brijsta uthi någon 
annan sin rättmätige fordring, nembl. fordrar både detta och annat så långt som 
det räcker.

Res:o. Cröningzhielpen uthfordras.
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5. Bibeltrykztunnan seer iag oss i åhr intet kunna innehålla, effter som H:s 
Kongl. M:t än widare dhen samma allernådigast confirmerat Collegio Antiqvita- 
tum.

Res:o. Om bibeltrykztunnan blijr det som i åhr allaredo skiedt är.
6. Effter V. Consistorii resolution har iag begärat af h. Hadorphio com- 

munication af högstb:e Köngl. resolution om bibeltrykstunnan, och han den lof- 
wat, så snart Kongl. resolutionen medh första trykt blifwer.

XXI. Ingaf Rector ett memorial på böndernes beswär uthi befall. Klints be
fallning, lydandes medh Consist:o resolut, som föllier.

Anno 1682 d. 16 Novembm ransakades om effterfölliande bönder.

Klints befallning.
1. Lars Biör/zsson som hafwer tagit emot Dankumbla i Grans sochn emoth 

frijhet synes nödigt att honom förunnes 3 åhrs frijheet, effter gården och giärs- 
gårdar aldeles förderfwat och där ingen skogh finnes. Res:o. Bewillies.

2. Erich Erichsson som emottogh hemmanet Istadh i Skefftuna effter Johan 
Mårtensson bör och hafwa ett århs frijheet, emedan hemmanet är mycket illa 
afsighkommit och är mycket elak åker. Res:o. Det bewillies warandes be:te 
frijheet till förstå om åhret 1682 och des uthlagor.

3. Åckelsta bönderne böre effter Consistorii sluth niuta förmedling på 4 i  
åhr. 2. Effter deras frijhet, som första afredzåhret är för be:te Anders Pärsson 
1681, och för Anders Mårtensson 1682 warit på halffemte åhr, nu först uthgår 
och slutar, kan denna gången ingen widare frijhet tillåtas, uthan dhe giöra sin 
flijt medh uthlagornes richtige betalning, så at man framdeles må hafwa orsak 
at dem widare något hielpa. 3. Skrifwes till h. SkattMestarens Excelhce om dhe- 
ras beswär på sin granne. Res:o. Ratificeras.

5. [4. överhoppat.] För Ista boerne synes nödigt att tillgifwa all deras rest, 
effter hemmanen äro mycket swaga af sigh, och dhe aldrigh kunna betala resten.

6. Lars Markusson i Hälby synes skiäligit att han får tillgifft på sin gambla 
skuld, 20 t:r spannemål, det skall och ransakas effter dhe ägor som äro borta.

Res:o. Lars Markusson i Hälby, för det han lijdit skada på sin boskap, sampt 
skogen för honom blifwit upbränd, efftergifwes af des skuld 20 t:r spannemål.

7. Lars Mattsson i Droppsta synes nödigt att han får niuta A:o 1626 åhrs för
medling på 6 tunnor, effter hemmanet aldrig kan draga den räntan som der på 
är och ingen åboo tilförende hafwer kunnat draga den ränta. Res:o. Lars Masson 
i Droppesta beståås halfwa 1626 åhrs förmedling.

8. Ankian i Ultuna supplicerar att slippa uthlagorne för 679 effter då war 
stoor miswäxt som M:r Micrander sågh, på det hon igenom execution som 
henne nu öfwergår, må blifwa aldeles revocerad.

Res:o. Tillgifwes 2/3 delen af det årets ränta. 2. Änkian i Ultuna för 1679 
tilgifs halvparten af des uthlagor för den stora misswäxt som blef hoos henne 
det åhret, och Prof. Micrander då där om ransakandes såg.

9. Olof Hansson i Boosgården supplicerar om tillgifft på sin rest effter hem
manet äre ringa ägor till och för den swåre framflutne tijden. Är nödigt tilgifwa 
all hans rest effter hemmanet intet kan bära sigh.

Res:o. H[w]adh Olof Hanssons i Boosgården i Skeftuna sochn petitum angår,
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så emedan apparence är att änkian skall ifrån hemmanet, så will Consistorium 
när hon supplicerar see huru wida henne står att hielpa.

XXII. Refererade Rector att befallningzmannen Klint förfrågade sigh huru 
han skulle förhålla sigh medh dhe twenne tunnor som bör, men soknen wara 
waner att anwända det till kyrkiones bästa,

Res:o. Effter dett berättas att landzhöfdingen och Erkiebiskopen skole om 
denne saken cognoscera, altså blijr denne säden i Onsala så länge ståendes.

XXIII. Propon. Rector att befallningzmannen Klint supplicerar, effter han 
lidit skada igenom eldzwåda, V. Consistorium wille wara honom behielpeligt 
medh någon penning eller timberstockar, att han någorlunda kunde uprepa sigh 
igen, uthaf den skada han tagit. Res:o. Dhe Professores som nu närwarande äro 
bewillia honom 50 dr uthaf cassan uthi den förhopning att dhe andre af Pro
fessoribus som nu absentes ey lära undraga sigh att participera uthaf samme 
summa som hon nu är bewilliat.

XXIV. Prop. Rector för helgden är en citation afgången på stud. Normandro 
hwilken för lägersmåhl är anklagad, men han till denne dagen som är terminus 
att comparera, sig ey infunnit. Och lät Rector igenom Cursorem fråga om Nor
mander eller dess wederpart i förstugun tillstädes woro, men syntes till ingen- 
thera.

Res:o. Citationen itereras och där uthi förmäles tree terminer till, och han 
pro absentia plichtar med tre mk sölf:nt.

XXV. Propon. Rector h. Qvaestor har fuller ingifwit sitt betänkiande om den 
qvaestion som i Consistorio är om verificationerne till Academiens räkningar; 
men effter Consist:m allaredo af sittiande lärer wara tröttadt, måtte detta be
sparas till en annan gång.

Consistorium majus d. 21 Januarii
närwarande Rectore And. Norcopense, D:r Skunck, h. Gartman, h. Rudbeck, 

h. Spole, h. Wulff, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlöf och Secret. 
A. Goeding.

I. Uplästes protocollet hållit under detta Rectoratet, som förr ey kunnat skee, 
emedan Secret:n warit borta till Stockholm uthi Academiens ärende. Här widh 
berättade Rector, att då D:r Per Rudbeck i sin närwaro begärt af H:s Höggref- 
wel. Exellice Rijkzdråttzen och Academiae Cantzleren bref till Consistorium, att 
bli ändtledigad ifrån Consistoriis och alle extraordinarie tienster, emedan han så 
länge tient, at han effter constitutiones woro frij der ifrån, hade högbe:te hans 
HögGrefl. Excelkce swarat, at der Kongl. privilegierne och constitutionerne h. 
Doctore» bij föllo så kunde han intet see honom behöfwa sitt bref der på, effter 
som hans höggrefl. Excell. äntå där uthi ey annat giöra kunde än wijsa Con
sistorium till högb:te privilegier; kunde och icke troo någon willia wara emoth 
denne h. Doctorens begäran.

Sädan wid upläsandet af h. Lundii taal till Prof. extraord. Aurivillium i Con
sistio majori, sade Rector, att som h. Lundii där uthi giorde observationer äro 
af större och mindre wicht, och der wid provocerar till Consistorii handräch- 
ning; altså när det warder påfordrat undrager Consistim sigh icke, kunnandes 
doch Rector icke see, att Consistorium för h. Aurivillii disputation skuld måtte
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taga något answar på sigh, emedan Decanus och facultas bort öfwersee disputa
tion förr än han trykt och publicerad blef. Närwarande Consistoriales tykte detta 
samma, förklarandes och h. Gartman sigh, att han intet sågh denne disputation 
förr än onssdagen förr än han höltz.

II. Frågade Prof. Rudbeck hwij Stålberg intet fatt uth sitt stipendium, som af 
Consistorio honom bewilliat blef i Ulfvens ställe? Rector swarade: det wardt 
migh berättadt, det skulle reda wara föruth lefrerat, så at Stålberg, som hade 
Consistorii resolution för sigh, intet kunde denne terminen blij accommoderad. 
Jagh fick och sedermehra wetta att Bartholdus Kuse, Prof. Arrhenii barns prae
ceptor, skulle bem:te stipendium uptagit på Ulfvens wägnar, därföre skickade iag 
Jacobum [Josephi] Cursorem till Kuse, och lätt kalla honom till migh, hwilken 
tillstodh sigh det stipendium upburit och ännu omhänderhafwa, hwarföre belade 
iagh det medh arrest. Sedan skickade iagh Stålberg till h. Qvaestorem och lät 
honom där uthfordra sitt stipendium, där uppå h. Qvaestor hade till att återhämp- 
ta dhe uthlefrerade penningarne till Dn. Kuse som och skiedde till Stålbergs 
nöye.

III. Förmälte Rector h. Prof. Holm låtit sigh uhrsächta för det han i Con
sistorium denne gången ey upkomma kunde, emädan han woro occuperad i 
någon spanmåls uthlefrering, som upgå skulle till Kopparberget; men sigh swarat 
hans uthskickade, att icke wäl woro, det privata skulle gå för publicis, här woro 
nu som elliest altijdh, angelägne ärender. Hwilket swar Rector sade sigh icke 
willia lända Consistorio till förfång, att ännu gilla eller ogilla h. Prof. Holms en- 
skyllning, uthan att hwar och en måtte säya här om sin mening. Men uthom 
Prof. Holm, har ingen af de andre bortowarande Assessoribus inkommit medh 
någon enskyllning. Prof. h. Ol. Rudbeck sade sigh ey erkänna någon änskyllan, 
utan af siukdom och public affairer.

H. Lagerlöf: Jagh finner intet Consistorium, mindre migh, kunna gilla eller 
ogilla sådant, effter constitutiones böra wara oss för reglemenr.

H. Peringer: Publica måtte praevalere privatis, enär iagh af hans Magnifkence 
kallat warder, skall iagh migh intet absentera.

H. Bilberg: Privat beställning kan intet änskylla någon.
M. Micrander: Wij willia och böra effterlefwa constitutionerne.
H. Wolff: Jagh är af samma mening.
H. Spole: Jagh och.
H. Gartman: Prof. Holm har bort wara tillstädes om han har kunnat, men 

ehuruwäl han icke är af siukdom hindrad, eller någon annan sak sådan som Iagh 
reqvirerar till lagl. uhrsächt för den som sigh från ting eller rådstugu absentera, 
han lijkwäl begrepen i någon nödwändigh beställning till sitt huus upbyggelse 
giort och der hoos Rectori Magnifico den tillbörlige respect, att han låtit wetta 
sitt hinder, synes migh, doch dhe andre högt. herrar collegis i sine votis 
opraejudicerade, icke oskiäligt, att man hans uhrsächt för skäligh anseer.

H. D:r Skunck: Jagh håller der medh att constitutiones effterlefwas, men tyc
ker och at det woro wäl, det kunde benignius uthtydas, at Prof. Holm för sitt 
huushåld skull, sigh absenterat i et sådant tillfälle, som icke mehr än en gång 
om åhret förefaller. Ty forbönder kan man icke hwar tijma och stund hafwa och 
fördenskuld där de komma den stunden som Consistorium hålles, och man då 
tager tijden i acht synes ens absence kunna uhrsächtas.
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IV. Giorde Secretarius uppå Rectoris begäran berättelse om sin beställning i 
Stockholm uppå Academiens wägnar angående Skäfftuna saken, nbl. att han både 
munt- och skriffteligen hoos högwälb. h. landzhöfdingen föredragit det Acade- 
mien förmodat at uppå det i landzcancelliet insinuerade skrifftelige memorial, 
documenter och omständelig giord berättelse om dhe i Skäfftuna saken passera
de contrarie domar, contraordres skolat afgått till wederböranderne som tilsagt 
blifwit, men som det icke skiedt woro, och M:r Erland Aurenius allaredo uppå 
undfången immission af högwälb. h. landzhöfdingen låtit hemföra den på skogen 
huggne och för detta arresterade weedh, ännu widare der huggandes, sig altså 
uppå Academiens wägnar anhållit om förbodh på skogen, och att den hemförde 
weden medh arrest beläggas måtte. Hwar uppå h. landzhöfdingen swarat, at emä- 
dan domen, hwar effter han sine immissions ordres för M. Erland expediera låtit 
woro klar, kunde han den ey contramandera, förr än den Kongl. HoffRätten 
där uthi resolverat worto. Och ehuruwäl Secretin tänkt att där på straxt insinuera 
hoos hans höggrefl. Excelkce Präsidenten högwälb:e Gustaf de la Gardie en 
supplique der om, understodh han sig doch ey uthan ordres det giöra, effter 
som V. Consistorium tilförende slutit, at willia h. Axehielms ålderdom skona, 
och honom ey ruinera förmedelst saksens angifwande i Kongl. HoffRätten.

Rector frågade huru då skall blij, så att Academien intet må gå sitt interesse 
qwitt.

H. D. Skunck: Academiens interesse får och bör man ey försumma, men förr 
än saken angifwes i Kongl. HoffRätten, kan man för h. Axehielms ålderdomb 
skull, så mycket giöra, at man låter honom wetta Consistorii upsåt at sökia Kongl. 
Hoffrätten, wet han då något annat expedient, hwar igenom Acad:ns rätt kan 
conserverad och han sielf salverad blifwa, så må han det gifwa widh handen, 
och låta sådant sig angeläget wara. Consistorium bijföll detta, slutandes att h. 
Qvaestor eller Academiens fogde Klinten först resa till Skäfftuna och medh wiss- 
het förnimma om kyrkioherden låtit hemföra weden, och om Aurenius fortfar 
med skogzhugget. Skulle sädan h. Axehielm ey weeta något annat rådh till 
Acad:ns rättz Conservation, så söker man Kongl. HoffRätten.

V. Kungiorde Rector stud. Andr. Normandri wederpart uhrsächta sigh för 
absentiae böter, hon i senast Consistorio kunnat bli fälter till, emedan hon effter- 
frågad sades ey wara tilstädes på Consistorii citation, där hon lijkwäl tillijka medh 
sin moder af enfaldighet suttit i h. ProRectoris huus, och wäntat på bud effter 
sigh, menandes att som hon undfått citation af h. ProRectore, så skulle hon 
och hoos honom comparera. Res:o. Consistorium fan henne altså ey wara skyl- 
digh till förbe:de böter.

VI. Proponerade Rector stud. Kempe igen begära sine här i Consistio i pant 
stående böcker, effter som han erlagt sine böter både till Consistim som och till 
då warande Rectorem h. D. Pet. Rudbeck, ehuruwäl målsägandens Krokens deel 
återstår, af hwilken han säyer sig hafwa mehr att fordra, än den honom af be:te 
böter tilkierande dheel, men kunnandes intet medh honom liqvidera, effter han 
är borte och lärer aldrig komma till Academien mehra.

Kempen inkallad upwijste wachtmästarens qvittence på undfångne böter för 
Consistorii dhel, berättandes och Rector det, hans högwyrd. D:r Rudbeck sielf 
hoos honom bekänt at hafwa bekommit sin dheel.
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Resio. Efftersees först hwadh acta här om förmäla, så och i anseende till 
flere böter Kempen kan wara fälter till, sädan skall han fa swar.

VII. Mentionerade Rector att han fuller denne gången ärnat proponera om 
det, som h. Qvaestor i sine författade memorialer hoos honom ingifwit, och be
gärt Consistorii sluth uthi, men effter h. Qvaestor nu ey tilstädes woro, kunde 
sådant denne gången ey tagas i betänkiande.

VIII. Berättade Rector at då han war hoos hans Excellice Kongl. Drottzen 
och Acad. Canceler för twå dagar sädan, hwilken frågade om Academiens til- 
stånd, hade Rector swarat alt wäl, refererandes om Behmers saak huru Acad:n 
ernåt där uthi execution af h. landzhöfdingen etc. Hwar på Hans HögGrefl. 
Excellice ibland annat sagt, sig blifwit af Qvaestore ett memorial angående tull- 
qwarnen öfwerskickat, och effter han sade det angå mycket h. Prof. Rudbeck, 
honom frågat, om beite h. Rudbeck wiste der af, eller om det wordet medh 
honom communicerat, h. Rudbeck swarat, om det hoos Hans Höggrefl. Excellice 
insinuerade memorial woro lijka lydande medh det som Consistim fått part af, 
hwilket h. Rudbeck sagt sig wederbörligen beswara skola skriffteligen, williandes 
först see igenom Academiens verificanoner och någre loca i protocollet.

IX. Kungiorde Rector, swar wara ankommit ifrån kyrkioherden [Lars 
Hontherus] i Alunda uppå Consistorii till honom afgångne bref om dhe få- 
bodarne, som skulle wara upsatte på Acadins ägor. Samme swar uplästes, hwar 
på resolverades att det medh h. Qvaestore communiceras, och för det öfrige i 
saken wederbörligen vigileras.

X. Berättade Rector bokhållaren fråga huru han skall sig bete medh rächning- 
arne för M. Boos hemman, och hwem den författa skall. Secretin sade att för 
ett åhr sedan wid pass blifwit slutit att h. Qvaestor skall hafwa disposition öfwer 
desse och alle dhe andre exercitiehemmanen, och at räntorne igenom hans hän
der skola gå och lefreras till exercit[i]emästaren. Resides altså at fogden Ringius 
rächningen för beride hemman giöra skall.

XI. Bonden i Walskog Erich Mattsson beswärar sigh att hans qvittencebook 
blifwit honom fråntagin, och låås satt för hans lada, seyandes att om han hade 
sin qvittencebook, kunde han wijsa sigh intet eller rätt lijtet wara skyldigh.

H. Prof. Spole sade sigh sedt honom förledet åhr upwijst henne i Consistorio, 
men kunnande icke wetta om han då togh henne tilbaka igen, eller Rector, eller 
om hon blef qwarliggande till acta. Secretarius sade boken intet finnas ibland 
Consistorii documenter, sig ey heller wordet henne warse, sädan hon en gång 
upwijstes, då antingen då warande Rector eller Qvaestor henne till sig tog. Resio. 
Man förnimmer hwar boken är, och låter Erich Mattsson henne igen bekomma.

XII. Förmälte Rector superintendenten h. Steuchium warit hoos sig och be
gärt, att effter den tij den, på hwilken han caverat för h. Qvaestore och des 
räntemästerskap, exspirerat, han måtte då bli den qwitt. Det discourerades, att 
li jkmätigt woro, det h. superintendenten icke måtte wara för sin caution respon
sabel längre än dhe åhren wahra, som i cautionsskrifften specificerade äro. Men 
Rector sade, man hade at förwänta h. superintendentens och h. Arrhenii skriffte- 
lige upsäyelse, den Consistorium wille afwachta, förr än här uthi behörigen något 
slutes.

H. Rudbeck: Om iag här om något säya skulle, så torde det till äfwentyrs
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hållas för partiskt, derföre will iagh tijga så länge. Här widh påminte h. D. Skunck 
om fordom Acad:ns fogdens Abraham Persson Winges skuld till Academien, 
hwar om h. Rudbeckius sade sigh tillförende offta påminnelse giort, att han an- 
manes till at forderligen den betala till Acad:n, så frampt han icke will Acad:n 
skall sökia h. landzhöfdingens assistence, och låta honom execution öfwergå. 
Detta bijföll Consistorium slutandes at bref till honom der om afgå skall, som 
och skiedde. Vid. cop.boken.

XIII. Uplästes Secretarii projecter 1. swar till rådhusrätten på capellanens i 
Bälinge h. Anders Bocks emoth Acad:n insinuerade och medh Rectore commu- 
nicerade skrifft angående Prof. sal. Bringii skuld till Acad:n. 2. Citation till 
bem-.te sal. Bringii sterbhuus interessenter, att för ber:de skuld comparera i Con
sistorio d. 10 Martii. 3. Notification till Prof. sal. Ausii sterbhuus interessenter, 
att innom 6 wekor comparera i Consistorio till saksens afgiörande uthi bem.te 
Prof:s skuld hwilka projecter adproberades medh resolution att dhe afgå skulle, 
som och skiedde d. 26 huius.

XIV. Anmälte Decanus facult. philosoph. h. Peringer stud. Svenonem Göther 
Smoland. willia disputera exercitii gratia de ventibus.

XV. Aflade stud. Laurentius Ekström juramentum Amanuensis Secretarii.

Consistorium minus d. 1. Februarii
närwarande Rectore h. Norcopense, h. D. Benzelio, h. Rudbeck, h. Spole, 

h. Bilberg och Secret A. Goeding.
I. Tackade Rector närwarande Consistorialibus för det de sig i tijdh infunnit 

jämwäl h. D:e Benzelio, hwar wid D:r Benzelius sade att effter medh honom blif- 
wit communicerat V. Consistorii majoris decretum om assessoratets ersättiande i 
D:r Petri Rudbeckii smile, så wille han i nästkommande Consistio majore sine 
skäl der om anbringa.

II. Förekom stud. Dn. Carlholm fullmechtigad af Swen Olsson i Stockholm 
at agera emot dantzmästare änkian Maria Swensdotter Lind#, för någon skuld 
Swen Olsson af henne praetenderar. Dantzmästare änkians skrifftelige ursächt 
insinuerades och uplästes, at hon för anstöt af en fluss i hufwudet och tande- 
wärk intet förmår emoth Dn. Carlholm denne gången comparera, williandes sig 
här näst icke undraga att upkomma där hon kan. Carlholm warandes medh 
denne enskyllan högd afträdde.

III. Inkom stud. Olaus Dusenius [0: Dusinius] och medh honom Dn. Carl
holm klagandes på h. Gyllengrips poike Gabriel Larsson att han näst för jul 
illa honom medh en wärja hugget och sårat, berättade som föllier. Wij woro 
några församblade hoos Prof. Gartman en dag, och då iagh medh några andra 
skulle gå bort och kommo uth på gatan, mötte oss denne Gabriel skrijkandes 
och rännandes på migh. Jag frågade honom hwij han så rände, tog i honom och 
sade, din skiälm skall du så ränna på folk? Han tog så uth sin wärja, högg migh 
först i hufwudet och så öfwer näsan så illa, at iag måst ligga alt sädan under 
bardberare handen och intet hafft min hälsedag, kunnandes ey häller wäl derföre 
tala; sädan kom mons:r Carlholm uth och andre i Prof. Gartmansgård, som skilde 
Gabriel från migh.

Maria Svensdotter Stigman, f  Lind.



1683: i  februari 17

Gabriel, hafwandes sin fader Lars Olsson* med sig swarade, att då han gåen
des ett ärende up åth Fierdingen för sin herre kom mitt emot Ekebomens, 
mötte honom först en heel hoop ropandes, och straxt der effter Dusenius medh 
sin bror. Brödren gick mitt på gatan, men Dusenius kom rätt åth migh, och slog 
migh på munnen, iagh sprang så undan, men effter det war halt, föll iag om
kull, och Dusenius åther på och slogh mig, så kommo och flere andra uthur 
Prof. Gartmans gård kring mig, och fattade migh om armarne, sparkandes och 
slåendes mig i portlägret och williandes taga wärjan af migh, och huru iagh då 
böd till at slijta migh från dem, så högg iag Dusenium, men wiste intet hwar 
iag råkade honom. Dusenius nekade sig slagit Gabriel, uthan sädan han fått hugg 
stött honom, hafwandes ey heller hafft det ringeste i händerne, hwarken wärja 
eller käpp, men poiken hafft sin wärja uthe då han dem mötte, och det de 
andre uthkommandes uthur Prof. Gartmans gård, fattade honom om armarne, 
skiedde sädan han huggit Dusenium. Dn. Carlholm som sade sigh blifwit af 
Dusenio ombedin att föllia honom opp och tala för honom, effter han har sielf 
mycket swårt widh att tala, betygade denne Gabriel samme affton giort månge 
andre excesser, som både hans egen moder klagat öfwer, och andre refererat, 
bediandes för det öfrige att Dusenius måtte få en nöyachtig domb på Gabriel 
så för de såren han fått, som och för den stoora skada, tijdzspillan han erfarit, 
jämwäl och blifwit så lytter, att han det i alla sina dagar ey lärer öfwerwinna. 
Hade och i dhe dagar då han huggen blef, skolat resa till Stockholm, att 
emottaga disciplar, men måste för denne händelsen skuld gå dem qwitt. Lars 
Olsson frågades huru gammal hans son är? Swarade honom blifwa 14 åhr näst
kommande Walborgzmässa. Frågades om poiken tillförende stått för rätta? Sw:de 
ney. Dn. Carlholm mente att han det giort, williandes der effter höra, och under
rättelse skaffa. Dusenius frågades hwadh han begär för sårtålan och tijdzspillan 
sampt annan tagen skada? Swarade sigh skiuta det i rättens händer och gott- 
flnnande. Lars Olsson tilspord hwadh han biuder honom derföre, swarade det 
samma, men befarandes att bardberaren som woro hans owän, lärer mehr begära 
för det han curerat Dusenium, än skäligt är. Honom förehöltz huru obefogat 
han belägger bardberaren medh sådan beskyllning, där han lell ey wet hwadh 
bardberaren begärt för sitt omak, som elliest altijdh wijst sig wara en samwetz 
karl. Frågades huru han blifwit hans owän? Swarade, jo han hade min son hoos 
sigh, och effter han så slog honom att han ännu måste plåstra sigh, nödgades 
iagh taga min son dädan, och altsädan har han warit ond på mig. Parterne aff- 
trädde, och effter någon Conference här om, fan Consistorium nödigt, att hafwa 
säker kundskap uthur kyrkioboken, om denne Gabriels ålder, hwilket parterne 
inkallade ankundigades, lofwawdes Dusenius der om wiss underrättelse skaffa 
skola till här näst saken företagen warder.

IV. Insinuerades och uplästes cronofogdens widh Salberget Gustaf Jönssons 
bref till h. Qvaestorem af d. 16 Januarii nästförleden, där i han förmäler sigh 
icke kunna afföra cröningz och bröllopz hielpen för Acad:n uthan där h. Ränte- 
mästaren intet låter den till honom lefreras, nödgas han bruka execution. Effter 
någon discours här om slötz at h. Qvaestor i sitt nampn skrifwer landzhöfdingen 
i Wästeråås h. Mauritz Påse till, huru Gustaf Jönsson emot Kongl. May:tz res:n

* Kallas Lars Persson i protokollet för den 15 maj.

2 —744263  Sallander
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will exeqvera af Academiens bönder cröningz och bröllopz hielpen, som effter 
Kongl. privilegierne Academien tilkomma, begärandes h. landzhöfdingen wille 
wijdh be:te privilegier Academien handhafwa.

V. Frågade h. Qvaestor hwadh prijs skall sättias på det höö som effter Per 
Ersson i Årby sälljas skall? Resolutio. Det sällies för 10 mk lasset effter det säyes 
wara grofft.

Consistorium majus d. 3. Febr. 1683
närwarande Rectore h. Norcopense, h. D. Skunck, h. Gartman, h. Spole, M. 

Columbo, h. Peringer, h. Lagerlöf, h. Qvaestore och Secret. A. Goeding.
I. Upläste Rector en Consistorii resolution af d. 2 Novembm 1681, så om M. 

Boos som andre till exercitiestaten anslagne hemman at dhe der afgående räntor 
igenom h. Qvaestoris händer gå skole som andre Academiens inkompster, sko
landes fogden eller Qvaestor derföre räkenskap giöra. Nu emädan för of:de 
åhr räntorne icke deste mindre upburitz af exercitiemästarne, fördenskull be- 
gäres på samme resolution förklaring så at bokhållaren kan få den till verifica- 
tion. H. Qvaestor berättade att desse räntor i förre tijder ochså gått igenom 
Qvaestoris händer, men som sal. Verelius ledh stoor förtreet medh exercitie
mästarne, så lemnade han dem sielfwa at disponera om hemwanen och der före 
räkning giöra. Och at ofwanbide åhr räntorne blifwit uptagne af Curio, skiedde 
för det iag war då borte, och h. Rudbeckius elljest befarade reduction skulle 
dem öfwergå. Altså resolverades att för dhe emellankombne förhinder skole 
rächningarne för 1681 åhr, angående M:r Boos hemman slutas, såsom dhe före
gående åhren warit wanligit.

II. Proponerade Rector den förre Amanuensem Schevelium som ligger på 
landet illa siuk begärer något till hielp at kiöpa sigh medicamenter före.

H. Gartman sade honom bekommit nyligen stipendium och plägar wara owan- 
ligit, att dhe som ha stipendier få hielp af cassa studiosorum. Men effter Sche- 
velius medh flijt tient Consistio medh skrifwande, har och nyligen fått stipen
dium sampt kostat på sig i sin långlige siukdom, altså bewillias honom 4 dr 
sölfint af fisco studiosorum, kunnandes och h. Qvaestor låta honom få något 
föruth af des stipendio för innewarande termin.

III. Berättade Rector sig försport det Acadins bönder uthi knechtehåldet lijka 
lära stå medh skatte och chrono. Nbl. 2 bönder om en knecht, befarandes att 
Acadins rätt och privilegium sålunda kommer att lijda. Hwarföre han och frågade 
hwadh här wid står till at giöra. H. Dir Skunck sade sig ey wetta hwilketdera 
sättet af knechtehållet lärer wara bättre, antingen det nya eller det gambla. Och 
effter någon consultation här om fans gott och rådeligit at låta bref afgå till 
h. Gyllenhof, h. landzhöfdingen och h. Gyllenborg aff innehåld, at effter man 
försport att uthi instruction till knechtehåldet Acadins bönder äre kombne i 
consideration såsom Chrono, och man icke wet hwilketdera drägeligare blifwer, 
de willia då låta Acadins befordran wara sigh recommenderad till det bästa, så 
at des bönder warda det wilkoret underkastade som lindrigast wara kan.

IV. Förmälte Rector Erich Mattsson i Walskog warit hoos sigh och beswärat 
sigh att låås woro satt för hans lada, begärandes att dhesamma måtte ypnas, 
effter han will wijsa sigh intet wara skyldig, och altså 2. begärar sin book igen, 
som och änteligen hoos befin Ringium upfunnen är. 3. Säyer han sig ey böra
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sättias från hemmanet så länge han praesterar uthlagorne såsom hans föräldrar 
och antecessorer för honom giort. Klagandes altså 4. att han nu andre resan 
woro satt till knecht.

H. Qvaestor: Hwadh hans skuld angår wet iag intet, hwadh han för det förre 
och detta åhret är skyldig, ty iag har sagt fogden, att iag intet befattar migh 
medh bonden, uthan han skall swara för rätten, men förmant honom att intet 
giöra bonden orätt på en fyrk.

Yttermera berättade Rector att bondens officerare warit hoos fogden och be
gärt få see boken och wetta om bonden något är skyldig. Nu frågades, effter 
medh honom skall clareras och i boken upsättias alt det han skyldig är, hwar 
ibland och så bröllopz och cröningz hielpen är, om den samme hielpen af ho
nom tagas skall, så wäl den deelen Chronan tager som den frälse män tager. H. 
Qvaestor mente ma« kunde gifwa honom effter den hielpen emädan hon intet 
stijger högre än till 9. dr och om den blir upförd i boken, så torde han löpa 
för öfwersten och giöra effter sin wahne wäsende där om Acad:n till mehra 
förtreet än 9 dr kunna wara wärde. Men Consistoriales de andre funno gott, 
att der med förfares såsom wanligit warit, hållandes tryggast att blifwa expresse 
widh privilegierne där uthi Chronan förundt Academien. Resolides altså, att 
af bonden i Walskog Erich Mattsson, uthfordras äfwen som af dhe andre Acad:ns 
bönder bröllopz och chröningzhielpen, och att den sädan honom i hans book 
wederbörligen och som want är, qvitteras.

V. Notificerade Rector Prof. h. Rudbeck hafwa något att anmäla om Acad:ns 
fordran efter sal. Gröten. Berättade och så h. Rudbeck att för den caution han 
praesterat för sal. Grot och har måst betala före till Chronan och Acad:n tilsam- 
mans 7 000 dr har han effter undfangen dom och immission bekommit en andel 
uthi sal. Grötens huus och åker, som be:de documenter uthwijsa. Nu som 
Acadins fordran stiger om tränt till 1000 och några hundrade dr och han Prof. 
Rudbeck uthi huset immitterad är till 4000 drs wärde, tilbiuder han den samme 
andelen Acad:en så wijda i betalning att han af fallande hyra skulle effter han
den giöra sigh betalt, särdeles effter han för sin person änkian på samma sätt 
handteradt och ännu handterar, afräknandes årl. på capitalet hwadh åkren och 
ladan räntar uthan att taga något interesse. H. Qvaestor mente bäst wara at blifwa 
widh caution, eller om Consistorium will gå der ifrån, så woro bäst att Acad:n 
far en deel af huset reent af i betalning, så att den bli jr Acadins ägendomb, 
och hon af hyran sigh betienar det bästa hon gitter.

Consistorium bijföll h. Qvaestoris förslagh och tykte bättre wara att Prof. tran
sporterar på Acadin en skiäligh deel i huset till full betalning än att Acadin 
behåller heela Prof. deel i underpant. Stannandes altså där widh at af Profins 
deel som wärderat är för 4 000 dr, Acadin så mycket tilslages, som swarar emot 
des fordran. Prof. Rudbeck förklarade sigh der medh nögd, williandes förbättra 
Acadins wilkor der medh att han henne transporterar i huset till 2 000 drs wärde, 
emedan den fordran som litet öfwer 400 dr 28 ö stiger.

Resio. Prof. Rudbeck transporterar inpå Acadin bemite 2000 drs wärde i 
huset af sin andel hwar uthi han immitterader är, effter som h. Prof. sålunda 
förbättrar Acadins fordran skolandes rummen i huuset som Acadin tilträder spe
cificeras och afskillias, så att Academien sigh af des hyra sigh betiena kan det 
bästa hon gitter. Hwar öfwer wissa instrumenter uprättas. Här widh updrogh
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Prof. Rudbeck Acad:n dhe rummen som bäst ligga tillhanda och masta hyran af 
sigh gifwer, dhem inspectores aerarii och h. Qvaestor måge sielfwa uthsee.

VI. Berättade Rector, 1. att effter som den tijden förliudes snart förbijgå, på 
hwilken Crona[n]s skuld liqvideras och anstalt giöras skall i StatsContoiret till 
des betalning, han nödigt funnit tillijka medh inspectoribus aerarii och h. 
Qvaestore att genom ett expres låta insinuera i Kongl. Sta[t]sContoiret en supp- 
lique om Acad:ns fodran för försträkt spannemål i krigztijden tilförende wor- 
det liqviderat. Och effter som Prof. Wulff sades skola reesa till Stockholm i sitt 
ärende så resolverade Consistorium att honom tillijka det han widh samme till
fälle detta förrättar. 2. Sade uppå den resolution som i sidste Consistorio maj. 
föll angående Skäfftuna saken, Secretm warit dijt uth at förnimma om weden 
blifwit af prästen [Aurenio] hemförd, emedan hwarken h. Qvaestor eller fogden 
woro då hemma, hafwandes Secret:n funnit så medh weden och skogen före- 
wetta, som af rättaren kungiort blifwit, där uppå har och Secretm warit hoos 
h. Axehielm och låtit honom förnimma Consistrii upsåth att sökia Kongl. Hoff- 
Rätten, hwar om Secret:n sielf berätta kan. Berättade altså Secret:n sigh sålunda 
warit till h. Axehielm och låtit honom förstå Consistorii tanka, frågandes om han 
weet något expedient till att salvera sigh medh så att Acad.ns rätt blijr oqwald; 
hwar widh han fuller blifwit illa tillfredz, men omsijder lofwat sigh skola tala 
medh h. D. Benzelio och h. D. Skunck att dhe skrifwa prästen till och förmana 
honom att uphöra med huggande på skogen, sampt att låta bero widh dhen i 
protocollet stående resolution. Åter i dagh hade h. Secret:n warit hoos h. Axe
hielm om samme ärende, då h. Axehielm sagt, D. Benzelium lofwat skrifwa präs
ten till, sigh och skola reesa der medh uth till honom, förmodandes då så be
ställa der om, att Acad. skall warda förnögd. Slötz altså att man låter här medh 
bero, till des man får förnimma, hwadh h. Axehielm besälla kan.

Consistorium majus d. 7 Febr.
närwarande Rectore h. Norcopense, h. D. Skunck, M. P. Holm, h. Gartman, 

h. Lundio, h. Ol. Rudbeck, h. Spole, M. Columbo, h. Bilberg, h. Peringer, 
h. Lagerlöf, h. Qvaestore och Secret. A. Goeding.

I. Oplästes pro[to]collet, hwar wijdh h. Lundius contesterade sigh intet welat 
uppå h. Aurivillii trägne begära» underskrifwa disputationen. Sade yttermera 
sigh sändt sin zedel till Rectorem där uthi han enskyllat sigh för sitt borto- 
warande. Rector nekade sigh någon zedel denne gång sedt eller fådt. H. Lun
dius beropade sigh på sin förre zedel. Rector: Jagh uptager uhrsächten då hon 
kommer, och troor migh icke kunna extendera henne till flere Consistorier 
uthan widh påminnelse. H. Lundius sade det och warit en lögerdagh. I löger- 
dagz sade Rector M. Micrandrum uhrsächtat sigh för opasslighet skull, hwilket 
då förgätz at anmälas, och warar hans opaslighet ännu.

H. Bilberg sade sigh då warit på landet.
M. P. Holm i sin sochn.
Widh upläsandet af det som i Consistorio passerat om Grötens skuld till Aca- 

demien sade h. Lundius där om sin mening. Nbl. bäst wara att blij widh cau- 
tion. H. Qvaestor sade än yttermera det samma, och att bättre woro, taga reda 
penningar och inlösa någon pantåker derföre, och hafwa årligh afgifft der af. 
Sade och om Academien tager huset, så har hon den gravation der af, att när
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hon hafft det en tijdh, så kommer någon medh bref, att få sittia der uthi fritt, 
som förr skiedt, hwar igenom Acad. går sitt interesse qwitt. Slötz nu att förr 
än här uthi änteligit sluth faller, inspectores aerarii medh h. Qvaestore besee rum
men som Acad:n tillslås i Grötens huus.

Effter upläset protocoll sade Rector ingen af absentibus nu inkommit medh 
någon enskyllning, fast han lijka fult genom Cursorem i hwars och ens huus 
låtit förstå hwad ärender företagas skole.

III [// överhoppat]. Notificerade Rector befall ni ngzmanne» Samuel Sthen 
förleden weka communicerat medh sigh h. landzhöfdingens bref angående rijkz- 
dagz bewillningen, hwar af en copie insinuerades och uplästes; och effter i samme 
bref war förmält, at bref där om woro afgångit till Rectorem, altså wille han der 
medh låta bero till des skrifwelse kommo ifrån h. landzhöfdingen. Där uppå 
hade h. landzhöfdingens bref om samma ärende ankommit förlede» lögerdagz, 
hwilket uplästes.

Sädan hade och befallningzman Rox communicerat medh Rectore ett bref 
här om som angeläget wore och angår i synnerhet dhe Prof. som hafwa något 
att swara före på landet. H. Doct. Skunck önskade och så der af part. Rector 
sade sigh fuller begärt at fa afcopiera brefwet, men befallningzman sagt sigh då 
stå på resande foot at resa till ting, och altså Acad. kunna få det då han kommer 
hem igen.

Rector frågade huru man skall bete sigh medh uptechnandet af Professori
bus och deras löningar och kom så öfwerens att dheras praeceptores allenast 
anteknas som haf:a sina huus här i Upsala.

D. Skunk mente man intet borde så släppa händerne, uthan giöra en reprae- 
sentation angående praeceptorerne, hoos h. landzhöfdingen, emedan praeceptores 
ey kunna considereras såsom tienare, uthan som cives academici. Det tykte 
och h. Bilberg.

H. Lundius: så wida han tienar migh, tager löhn och äter mitt brödh, så är 
han min tienare.

Rector: Det är sant att en praeceptor är honoratior än en annan tienare, och 
den löhn han far considereras som ett honorarium. Men iagh kan intet see huru 
de kunna blij effter beslutet exempte, emedan där stå specificerade betiente 
som åthskillies från leyefolk etc.

H. D:r Skunck begärte det måtte stå till här medh till thes the i consist. 
eccles. ther om deliberera fatt.

Discourerades om dhem af Professorib»r som hafwa twenne characterer, så
som h. Skyttz, h. Lundius och h. Arrhenius etc.

H. Lundius swarade: angående migh, så har iagh tilförende förklarat migh hoos 
hans Excelkce h. Gyllenstierna, att iagh afstått den tiensten att wara vice lag- 
ma». Har ey heller kallat migh vice lagman sedan för rijkzdagen. Sade för det 
öfrige at ingen kan undwara sigh som har twå tienster, att gifwa io:de penning 
för dem. Emedan som dhem på staten bestås, antingen de wärkeligen den få 
eller intet, emedan i beslutet intet är någon exception der om införd.

Om antekningen af adelsdrengarne fan Consistorium intet kunna förrättas 
af Acad:n uthan det lärer af dheras herrar giöras. D:r Skunck mente det kunna 
skie, effter man intet allenast bör hålla hand öfwer dhem som äre Acad. betien- 
tes folk, uthan och dhem, som sortera under Acad. jurisdiction.
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H. Lundius: det är wäl så, men faderen som håller sin son här, lönar och dess 
dräng, och icke sonen.

IV. Förmälte Rector Angermanni warit hoos sigh och begärt h. Prof. Holm 
till sin nationis inspectorem. Res. Consist:m slöt så skie måtte, warandes Prof. 
Holm där till willigh.

V. Kungiorde Rector befall. Klint warit hoos sigh och berättat, det rågarne i 
kyrkiohärbärgerne äre blefne i några sochner arresterade. H. Qvaestor berättade 
att han tillijka medh h. Micrandro insinuerat i sommars i den 2 puncten af 
memorialet der om hoos May:t men ännu icke blifwit der på resolverat. Hwar- 
före slötz at der med bero till des resolution faller.

VI. Resres på h. Rectoris påminnelse att bokhållaren förordnas till full- 
mechtige på Acad:ns wägnar att agera uthi Prof. sal. Ausii sak.

VII. Frågade Rector om man widare skall påminna om ersittiandet af profes
sion som är vacant efft. sal. D:r Hofvenium? Effter som det berättades att D:r 
Jerner [0: Hjärne] woro hemkommen, fördenskuld tyktes wara gått något medh 
påminnelsen ännu anstå låta, lärer och hans högGrefl. Excelkce Rijkzdrottzen 
wara hijt i neyden snart till förwäntandes.

Consistorium maius d. 8 Feb.
närwarande Rectore h. Norcop., h. Gartman, h. Lundio, [h. Rudbeck], h. 

Spole, M. Columbo, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlöf och Secret:n.
I. Förmälte Rector orsaken till denne sammankomsten wara, det at han med 

påsten i afftons fick ett bref från Schaefer angående Behmers sak, hwar om han 
på Kongl. Revisions wägnar giör notification, att någre af Consist. deputatis 
måge ofördröyeligen komma öfwer till Stockholm, effter saken i Kongl. Revi
sion uptagas skall, blifwawdes i medier tijdh någre andre saker uptagne af mindre 
wicht till des de andre gode herrar Consistoriales komma tillstädes.

II. Insinuerades och uplästes fordom Acad:e bondens sal. Olof Hanssons i 
Bosgården änkios h. Karin Erichzdotters supplique, där i hon tilkänna gifwer sin 
sal. man blifwit förmedelst en oförmodeligh händelse henne ifråntagen, och til
lijka medh alla hennes drängiar i siön bortoblifwit, då han med sine uthlagor 
warit till Stockholm, begärande att V. Consistorium i betrachtande af hennes 
äländige tillstånd, wille låta henne och hennes fattige små barn behålla sin qwar- 
låtenskap som mycket ringa är. Hwilken h. Qvaestor anteknat at det skulle wara 
2 koor, 1 kalf, 2 grijser, 3 faår, 1 litet och armt stodh, hafwandes doch kyrkio- 
herden ännu intet fatt lijkstohl.

H. Qvaestor berättade hennes rest wara tämmeligen stoor, der om hennes 
man då han lefde supplicerat.

Res:o. Effter som hennes man så ynkeligen och oförmodeligen omkommit 
och hon små barn hafwer, så effterlåtes henne af qwarlåtenskapen 1 ko, 1 sugga 
och 2 grijser till de små barnens underhåld, det öfrige låter Acadre fogden 
wederbörligen exeqvera.

III. Anmälte Rector stud. Holmens. Georgium Lind[e]meier begära testimo
nium, hwilket bewilliades.

IV. Taxerades blandsäden i tullqwarnen at sällias för 8 dr tun. effter hon 
intet kan föryttras för det prijs som förr der på satt är emädan hon är slögh; 
sedan taxeras af den andre säden forblifwer wid sitt förre prijs.
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V. Notificerade Rector h. Casten Rönnow warit hoos sigh och tackat Con
sistio för den förordning det giordt, om hans söners accowmodement medh 
stipendiis Regiis, begärandes at Consist. wille medh ett rum till dem försee, 
så wille han cedera de andre.

Resio. De skola effter Consist. giorde försäkring bli accommoderade medh 
ett rum till nästkommande sommar, och äntå widare wid första öpning medh 
ett till, så at dhe fa 6 rum tillfyllest.

VI. Uplästes landzsecretin Dijkmans bref till Secret. Goeding af d. 8 Febr. 
där i han gifwer tillkänna, at så månge Acadie hemman som stodo specificerade 
uthi Kongl. CammarCollegie bref af d. 2 7  Sept. blefwe relaxerade; men som de 
hwilka uthi befallis Emporagrii fögderij belägne och arresterade äre, blefwo icke 
där uthi nembde, hafwa inga ordres om arrestens löösgifwande där på föllia 
kunnat, uthan Kongl. Academien lärer hafwa widare der om uthi Cammar Col
legio at sökia till hans nåde h. landzhöfdingen ordres. Hwadh knechtehåldet 
widkommer, så förmäler landzsecretin att Acadm lärer gifwas tillfälle där öfwer 
här i Upsala conferera medh hh. commissarierne som 8 dagar förr än wärket 
företagas, lärer blij här. Effter någon discours om dhe seqvestrerade hemman 
slötz att Acadin skrifir Kongl. Cammaren till där om att dhe måge blifwa re
laxerade.

VII. Nu uplästes h. Schaefers medh påsten i går ankombne bref af innehåld 
att assess. Behmer är till Stockholm kommen och civil saken skall emoth honom 
i desse dagar företagas och afgiöras. Men som h. Schasfer föregifwer sigh icke 
kunna fullmechtigh wara i criminal saken och h. Behmer i lijka måtto söker 
ändskap i den samme, låtandes och förliuda, som wore han befogat at sökia 
en desertions domb i den samme, fördenskull är h. Schaefer af deputatis revi
sionis tillsagd sådant V. Consist. att notificera, medh begäran att all skyndsam 
anstalt giöres, det någre af Acadins ledamöter måge komma hijt, och den ofibeite 
criminal qvaestionen uthföra.

H. Rudbeck upkom och brefwet lästes åter upp, och effter widlöfftigh dis
cours om denne saken och des swårheet, berättade Rector för Consistorio huru 
wäl och lyckeligen h. Prof. Lundius, uthi Kongl. revisionen tillförene drifwit 
hade emot h. assess:n Behm, den qvaestionen som war om denne sakens upta- 
gande i den Kongl. revisionen, och att han denne gången ingen ting funno för 
Consistio säkrare och nödwändigare än till at förmå h. Prof. Lundium jämwäl nu 
påtaga sigh denne resan till Consistorii förswar, emot en så häfftigh wederpart.

H. Lundius enskyllade sigh, och sade at han fuller giort sin flijt till at bringa 
saken till Kongl. revisionen, och det effter Consistorii åstundan; men nu tillstodo 
dhem androm särdeles them som af begynnelsen medh warit och interesserat 
at föra henne till ända. Och ehwem som der till ärnas skulle, så skickade sigh 
bäst, att flere än en person der till toges, emädan det angingo ett heelt Colle
gium. H. Prof. Rudbeck sade lijkast wara om the twå som tillförende warit till 
wägz, och så nu drogo åstad, nbl. h. Lundi#j och nu warande Rector. Der på 
swarade Rector sigh willia medh h. Lundio gärna resa åstad, item pro salute 
communi nu ey annars considereras än som en privatus, uppå det h. Prof. 
Lundius, hwilken han mycket mehra här uthinnan defererade än sigh sielf, måtte 
få tillfälle allestädes at föra ordet, och saken så mycket bättre hulpen blifwa. 
H. Lundius recuserade detta senare tilbudet och någre andre thesslijkest, men
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Rector påstodh denne cessionen ingen annan angå än honom sielf, och effter 
han ther medh gierna åthnögdes, måtte dhe andre det icke hindra; ty han sågo 
Consistorium der med bättre betient blifwa, sigh och wäl befinna kunna när en 
annan uthi en ting woro färdigare än han. Och för Consistorii bästa skull wille 
han nu ändteligen hafwa denne dispositionen. Consist:m hade äntå lijka fult 
sin Rectorem hoos h. Profin Holm.

Tå begärte sambtl. Consistoriales flijtigt h. Lundius wille öfwerresa effter som 
han tillförende der i agerat för Kongl. Revisionen, och det behöfwes en wuxen 
man som kan stå emoth h. Behmer. H. Lundius uhrsächtade sigh mycket, men 
lät omsijder öfwertala sigh, förklarande sigh och Rector, att willia resa medh. 
Men som h. Lundius begärte det måtte och h. Rudbeck tillijka medh them begge 
öfwerresa, effter det för ett collegio woro anständigt, att 3 på dess wägnar öfwer
resa, han och wäl vet af saksens beskaffenheet; altså begärte Consistorium att 
och han i denne sak medhföllia wille till Stockholm. Han undbad sigh effter 
han så offta tillförende rest för Acad:n och nu trötter och gammal bli jr, warandes 
ey heller där han bortreser någon medicus widh handen, där någre siukdomar 
af detta swåra wädret sigh yppa skulle.

Slötz och att de som öfwerresa skole, komma i mårgon tillsammans hoos 
Prof. Rudbeck, att gå igenom dhe documenter som höra till denne saken, 
och altså confirmera sigh i behörigh kunskap om des beskaffenhet.

Consistorium majus extraord. d. 10 Febr.
närwarande Rectore h. Norcopense, D. Benzelio, M. P. Holm, h. Gartman, 

h. Lundio, h. Rudbeck, h. Spole, M. Columbo, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lager
löf.

I. Kungiorde Rector bref ankommit ifrån hans Kongl. May:t dat. Stockholm 
d. 26 Januarii nästwekne, där i befalles att Academien inkommer medh 1681 
åhrs rächningar och böcker till d. 15 April nästkommande och för nästför- 
flutne åhret 1682 uthi Septembr/j månad innewarande åhr och sedan alt frarn- 
geent åhrligen medh det nästförbijgångne åhretz böcker och rächningar det där 
på fölliande åhretz förlopp och sluth wara aldeles richtige, och dem så fulkomb- 
lige, som dhe böra wara, insände, effter som i widrigt fall och där Academien 
icke skulle bruka det alfwar där öfwer handen at hålla, h:s Kongl. May:t intet 
lärer kunna annars än taga sin regress till Consist. för den skada och olägenhet, 
som h:s Kongl. M:ttz tienst igenom wederbörandes försummelse kan komma att 
taga och lijda. Effter någon Conference slötz, att här på ett aller underdånigst 
swar afgår, att till den föresatte termin 1681 åhrs böcker och räkenskaper skole 
blifwa öfwersände, kunnandes för de skiäl som i Consist:ii bref till Kongl. Cam- 
maren om Academiens räckenskaper andragne äre, 1682 åhrs bok intet blij 
färdig för än wijdh slutet af detta åhret.

Slötz och på Rectoris påminnelse, att man nu i Stockholm söker i underdånig
het resolution på Consist:ii bref till RijkzDrottze« och RijkzDrottzens till Kongl. 
May:t om räkningarnes förfärdigande och om de till vidimerade verificationer 
medföllia skole.

II. Resolverades än widare att contributionslistan kringsändes.
III. Förmälte Rector slotzbefallningzman Samuel Stehn begärt assistence till
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att få böterne af stud. Kylandro, hwar till han blifwit fälter för det på Andr. 
Hedraeo begangne dråp. H. Bilberg refererade att Kylander fått af Kongl. May:t 
tillgifft på böterne för mansboot, allenast skulle han förlijka målsäganden sin 
dheel, men skulle intet wederparten willa låta beqwäma sigh till någon förlijk- 
ning, så [skall] Kylander sökia Kongl. HoffRätten at disponera dem emellan. 
Sade sigh sed t Kongl. brefwet som be: te Kylander wunnit.

IV. Notificerade Rector förnämbste orsaken till Consist:ii sammankallelse 
denne gången wara, den saken som emellan Acad:n och Behmer ageras skall i 
Kongl. revision, hwar widh behöfwes något at conferera medh V. Consist:o 
till saksens utförande och dheras, som deputerade äre at agera i henne, tryg- 
het och säkerhet.

H. Lundius: Hwadh som denne saken angår, så tycker mig at Consistrm hela 
wägen i sin rätt intet vigilerat, ty föruthan att execution icke så caute hwarken 
begärt eller giord är, så har 1. Consist:m låtit wederparten erhålla resolution 
af den Kongl. HofRätten om restitutione in integrum, hwar effter sedan intet 
annat skee kunde än hela ransakningen mäst gått Acad. emot och medh weder
parten. 2. När såsom Constrm h. Rosenhanen citerat Consist:o att swara weder
parten som actori, hafwa dhe och dheruthinnan sigh försummat. 3. Sädan dhe 
fått ransakninge/? och befunnit att protocollisten icke rätt deras då wa:de deputa
torum meningar fattat, utan infört deras tahl såsom de formaliter för så grofwe 
beskyllningar wederparten anklagat, föruthan alt annat, hwar medh Consist:m i 
samme ransakning graveras, hade dhe bort medh sine påminnelser som forder- 
ligit effter lag i den Kongl. HoffRätten inkomma, besynnerl. 4. när wederparten 
i den Kongl. HoffRätt sökte processen at ändra, och icke effterlåta wille att 
Consist:m effter den Kongl. HofRättens cita//on d. 15. Octobm 1675 både i 
hufwud- och injurie saken, eller som i stämbningens förmäles, alt hwad der brede 
widh kan wara förelupit, agera måtte; hwilken wederpartens supplique den 
Kongl. HofRätten med Const:ii communicerat men Consist:m uthan swar eller 
ringeste påminnelse och uhrsächt dem tilbaka skickat, så att den Kongl. Hof- 
Rätt synes hafwa tagit alt pro concesso. 5. Sädan i den Kongl. Hofrätten injurie- 
saken war afdömdt, har Consist:m ey heller observerat fatalia, hwar öfwer man 
icke nogsampt sig kan förundra. Icke deste mindre effter Consist:m så trägit 
anhåller, will man tilse hwadh som här uthinnan giörligit kan wara, och om Cons:t 
kan af Kongl. M:ttz nåd af dhe motiver som wid handen kunna gifwas, få saken 
upp eller restitutionem fataliorum; men doch med de förord som iag tilförende 
hafft, at iag i denne saken hwarken förr interesserat, ey heller nu der i part 
hafwa will.

H. Benzelius: Så mycket har iagh att berätta här widh, att hwadh widkommer 
brefwet som afgick till Kongl. Drottzen, så grundade det sigh på den berättelse 
som wachtmästaren aflade. Och war fuller det författat halfparten af nu warande 
Rectore, och halfparten af h. Prof. Rudbeck, men iagh mitigerade någre ord 
der uthi, att han skulle tagas före wid hufwudet strök iagh uth, och kom intet 
in i det brefwet som afgick, men om edzöret, kan iagh intet neka till att icke 
det inkomb. Hwadh Ollieqvist widkommer, så stakz domben honom sub- och 
obreptitie i händerne, som han sielf berättade, och kom den samme oss intet 
förr tilhanda än effter fataliernes förlopp. Sades migh och af en och annan i 
Stockholm då iagh war åhr 1680 widh rijkzdagen och i synnerhet af Lovisin,
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att Behmer har desererat saken, och altså wara medh rätta fallin till att betala 
den oliqviderade skulden.

H. Lundius: det är nu qvaestionen om injurie saken, och det hårda frage 
brefwet, som afgick till Acad. Cancelleren hwar uthi står om han skall tagas för 
hufwudet som i slijke grofwe edzöresmål skeer, tykte mig haf:a sielf sedt dhe 
orden i copieboken.

D. Benzelius: Annorledes står det då där. Ty wist weet iag det, att uthi det 
brefwet som afgick till Acad. Canceleren utlätes de orden, taga honom widh 
hufwudet, ty dem strök iag uth.

H. Lundius: Wij fa nu wäl se af originalet, som lärer wäl upwijsas, men der 
till swares att det är illa at i ransakningen finnes det Consist:ii deputati skolat 
tilfrågade om de tilstå de orden i brefwet, swarat ja, huruwäl Magnif. Rector 
will wijsa sigh annorledes sine ord framstält än i ransakningen finnes.

Rector sade sig icke en gång, uthan flere, och jämwäl widh tilfålle, förr än 
ransakningen om dagen företogz medh h. Behmer confererat om det brefwet och 
des förstånd. Nbl. att då h. Behmer immerfort undsade Consist. medh det bref
wet, sade Rector det brefwet wara allenast i frågewijs framstält, huru högt hans 
factum kunde stå till at aestimera, och allenast communicerat med hans Hög- 
Grefl. Excellxe, men ingenstädes inlagt som en libel emoth h. Behmer. Och 
widh denne meningen hade han alt framgent stådt, iämwäl då när han af Com
missionen tillspord, swarade sigh tilstå det brefwet af Consist:o skrifwit, och till 
hans Excellxe öfwersänt woro. Och att det brefwet här icke borde komma under 
någon ransakning. Hafwandes och tilståt på tilfrågan h. Behmer hafwa begått 
wåld, och der till swarat ja.

Prof. Micrander skall wetta det samma. Wij begärte och sedan offta, at fa höra 
protocollet upläsas, förr än wij reste der ifrån, men wij kunde omöyeligen det 
winna; och synes jämwäl der af, att iag intet annorledes migh in för Commission 
förklarat, än att iagh tilstodh Consist:m skrifwit brefwet till RijkzDrottzen.

H. Lundius: Det brefwet innehåller intet allenast en rådfrågan, uthan och 
aliqvid positivi, som hwar och en finner som efftertänkia will de orden: som i 
slijke grofwe edzöres saker skee plägar.

Wijdare så begärte h. Lundius, att effter det angår hela Collegii honeur och 
alla participera här af som då warit Consistorii ledamöter, föruthan af de som 
sedermera tilkomne äre, medh hela Academien lijda här af förklening, måtte 
alle conjunctim hielpas åth och i synnerhet de som här i af begynnelsen interes- 
serade warit, resa öfwer såsom h. Rudbeckius och Magnif. Rector, så och att i 
gode herrar gifwa oss en fullmacht, som proiecterat är och af hwar och en skall 
underskrifwas, på det må gifwas större effter tänkande och anseende hoos Hans 
Kongl. M:t och flere dhe höge herrarna, att Consist.m är sorgfäldigt om sin 
honeur.

Consist:m förklarade sigh där till, slutandes att så skee måtte, och fullmachten 
i morgon kringsändes till underskrifft.

Fullmachten af h. Lundio uthkastat uplästes, hwar widh h. Rudbeck påminte 
att han kunde intet såsom en part medföllia, emedan han warit öfwer räkning- 
arne, uthan det blefwo honom pålagt, att wara såsom en referent. Der till swa- 
rades, han måtte wara nögd medh dhe orden i fulmachten: uthi qvalitet som 
wederbör.
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H. Bilberg mente sigh icke kunna underskrifwa fullmachten, effter han intet 
participerat förr af denne saken.

H. Lundius: Om icke alla skrifwa under henne, så reser iagh intet åstadh, 
ty iag participerar ey eller af denne saken, och intet har interesserat denne pro
cessen, som iag och i hwariehanda händelse der ifrån mig eximerar, och hade 
med rätta answaret bordt redundera på de i Consistio sittiande Professores 
iuris, som bättre wettat där i qvid iuris, och intet sådant begått, som något hwar 
sedan far blahme af, och är beklageligit at och h. Gartman finnes i protocollet 
warit tilstädes, och icke ett ord talt.

Sädan begärte M. Holm, h. Spole, h. Wulf och h. Bilberg till acta komma 
måtte, at ehuruwäl alle gierna contribuera till Conservation af Consist. honeur, 
lijkwist där emot förmodan medh saken gå skulle, wille de, som där uthi intet 
warit förr interesserade, ey taga någon grava//on der af, men i det öfrige praestera 
indemnitet, så de som de andre.

Consistorium minus d. 14 Febr.
närwarande Rectore h. Norcopense, h. Spole, h. Peringero i h. Rudbeckii 

ställe och Secret. A. Goeding.
I. Förekom Peter Salström emot Langeliuw och Svebilium. Salström sade 

sig hafwa wittnen der på att han inge kamerater hafft om afftonen, då han af 
Svebilio och Langelio blifwit öfwerfallen. Langelius påstodh det. Peter frågades 
om han hade mehr att klaga öfwer än det han förr angifwit, nbl. 4 blånader, 
ett blodrist i ögat, och enstädes huden afsk[r]ubbat? Sw:de: Ney begärandes 
honom måtte wederfaras rätt och domb effter privilegierne, påstodh att hans 
wittne måtte höras som kunna betyga det han aldeles warit oskyldigh.

Lars Andersson inkallad frågades altså om han har något att wittna, s:de ney 
intet mehr än att Peter intet skreek, ey heller hafft någon kamerat. Langel, och 
Svebilius s.de sig ey wist wetta kunna, om han äntel. skrek, eller någon annan 
det giort. Lars Andersson aflade eedh berättandes det Petter den gången intet 
skrek, uthan det warit Israel annan.

Israel Johansson inkomb aflade eedh och refererade, att då han tillijka medh 
Larss Andersson kom gåendes förbij Bengt Holms gård, kom Peter där uhr 
gården och några andra ifrån nye broen. Peter intet skriket, ey heller sigh hördt 
någon annan ropa; frågades om någon i deras föllie skreek. Lars Andersson swa- 
rade ney. Petter: jo de trallade litet. Lars Andersson tilstodh doch det, men intet 
at de skrijket.

Peter begärte blij skadelöös, effter han aldeles warit oskyldigh, och att de 
måtte betala honom hwadh expenser medh stämbninger och domens uthlösande, 
han förorsakas till att giöra; sade sig för stembningar hafwa uthgifwit 2 dr 20 
öhre, hafft och i 3 dagar ondt i halsen. Begärte och blij hägnader, effter Lange
lius en gång hotat honom, och om någon tilbiuder emot honom så woro han 
oskyldigh om han giör något i nödwärn. Langelius nekade sigh någonsin honom 
hotat eller und sagt.

Sententia. Aldenstund Peter Salström in för rätten upwijst 4 blånader i an- 
sichtet, ett blodrist i ögat och enstädes huden afskrubbat, hafwandes och witt
nen betygat det Peter medh ett oqwädens ord blifwit öf:r fallin; fördenskull 
plichte Dn. Georgius Svebilius och Samuel Langelius tilhopa 1. för hwar blånad
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medh 12 mk sölf:nt 2. ett blodrist i ögat 12 mk sölf:t 3. enstädes huden af- 
skrubbad 12 mk sölfwer:nt så och 4. för ett oqwädens ord 6 mk sölf:nt, waran- 
des för det öfrige plichtige at refundera be:te Peter Salström dee expenser han 
wedh denne action blifwit förorsakad lagl. at göra.

Sedan dornen för parterne upläst war, förmantes Dn. Svebilius och Lange- 
lius att låta Peter Salström gå ifred, wordo dhe annat giörandes och sålunda 
hämpnandes å fallin domb, så hade de swårt straff att förwänta. Peter Salström 
tackade för godh och rättwijs domb.

II. Inkomb winskänken ifrån Stockholm h. Johan Copman emot Acad. fächt- 
mästaren h. Andr*. Grubb, praetenderandes en fordran af 202 dr kopptfr:nt som 
Grubb för 12 åhr sedan af honom länt, och Köpman hade fatt en assignation 
på till Räntemästaren, hwilken lofwat at så snart räntan af hans löning honom 
skulle falla, skulle den komma Köpman i händer, samma ränta blifwit inlagd 
hoos Prof. Skyttz men sedermehra dädantagen och Copman aldrig i händer lef- 
rerad.

Grubb s:de spannemålen på Copmans wägnar blifwit arresterad af Räntemäs
taren och lefrerad i h. Skyttz huus till h. Copman.

Copman swarade sigh ey arresterat honom, uthan effter Grubbs egen willia 
så skiedt.

Grubb: Spannemålen togs af migh och lefrerades efft. Copmans begäran till 
dess fullmechtige.

Copman: I hafwa intet kunnat hemmula migh honom, och intet rådde iag 
före att öfwerheten tagit af Eder.

Grubb: Jag hafwer intet warit skyldigh hwarken Rox, eller M. Boos erf- 
wingar dijt spannemålen är förder.

Copman: så få i sökia dem, I äre min man Eder söker iagh.
Rector frågade hwadh tijdh spanmålen blef arresterad. Grubb: i höstas straxt 

hon blef skurin och uthtröskader, frågades för hwadh åhr? Grubb: för 1682 åhr.
Rector berättade huru om desse M. Boos hemman blifwit af Hans Kongl. 

M:t resolverat.
Copman tilfrågad om Prof. Skyttz war fullmechtigad att emottaga spanmålen 

på Köpmans wägnar? Swarade att han bad honom en gång han war här i som
mars att han skulle låta läggia spanmålen hoos sigh. Men som Prof. Skyttz, som 
war hans ombedzman intet kunde behålla honom ey heller fächtmästaren honom 
henne hemula, så går han till sin man igen, h. Grubb.

Parterne affträdde, hwar uppå Consist. fan gott att förnimma om dhe sin 
emellan willia fördraga, hwarföre parterne inkompne der om tilfrågades, hwar 
till Köpman sw:de att han allaredo i 12 åhrs tijdh omburit sine contante pening:r 
så att han intet kan widare taga någon skada, kunnandes ey eller finna sigh till 
något annat fördrag medh h. Grubb, än att han betalar honom sine länte con
tante penningar.

Effter något öfwerwägande om denne saak stannade Consist. wid föliande 
domb. Aldenstund Läby hemman, som warit fächtmästarens h. Grub tilslagne på 
dess löhn widh Acad:n är förledet åhr 1682 d. 19 Sept. förmedelst Kongl. 
resolution under Kongl. M:t och Chronan i från Academien erkände, och Con-

Felskrivning för Johan.
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sist:m acad. till hörsampt föllie der af, de samme hemmanen tillijka medh dess 
räntor cederat, och till Chronones befallning:s disposition lembnat, till at der 
medh förfara lijkmätigt hans Kongl. M:tz resolution, fördenskuld och emädan 
be:te Grubb sålunda till be:te åhrs räntor icke kunde blifwa berättigad, ty kunna 
de samma räntorne för Köpman i betalning icke afräknas, uthan h. Grubb fin
nes nu som tilförende till Copmans fordran plichtigh at swara.

Consistorium minus* extraord. d. 15. Febr.
närwarande ProRectore M. P. Holm, D. Pet. Rudbeck, h. Gartman, h. Spole, 

M. Columbo, h. Wolff, h. Bilberg, h. Lagerlöf och Secret. A. Goeding.
I. Uplästes h. Gyllenborgs ankompne swar på Acad:ns till honom afgångne 

bref angående knechtehåldet, där i han utlåter sigh bäst wara för Acad:n att 
deras bönder widh knechtehåldet det wilkoret undergå, som Kongl. May:t medh 
skatte och chrone intenderar. Resolutio. Då han kommer, så kan ProRector och 
h. Qvaestor honom och landzhöfdingen upwachta och här om medh honom 
widare conferera.

II. Förmälte ProRector det hans Magnifre Rector lembnat sigh en opsatz på 
någre ärender som skole beställas, hwar ibland han upfördt att man skulle 
tala medh h. landzhöfdingen då han hijtkommer om rijkzdagzbewillningen. Frå
gades om man då skall låta stå till så länge medh mantalslängdens kringsändande 
till dess högbe:te h. landzhöfdingen ankommer, och effter någon discours slötz, 
att emädan ProCancellarius sagt sig willia conferera medh h. landzhöfdingen, 
som warit landmarskalk, här om, man så länge låter anstå medh mantalslängdens 
kringsändande, till thess h. landzhöfdingen kommer i staden, som förliudes snart 
skiee lära.

H. Qvaestor: Är icke bättre i medlertijdh låta listan gå omkring, att man 
får skrifwa på henne, emedan alla lära intet så snart kunna det gföra, blir någon 
ändring af h. landzhöfdingen så kan den sedan snart skee. Consist:m tykte 
bättre att dröya der medh, som sagt är, till thess landzhöfdingen kommer.

III. Berättade h. Qvaestor att förleden höstas twenne torpare upfunnit på 
Rasbo allmenning, som han än icke annat weet, näst in till Acad:ns ägor, ett 
malmstreck, hafwandes upwijst prof der af till Anders Hök i Wattholmen, hwil- 
ken det dock ey uppenbarat, en tijdh der effter sig och fått ett stycke der af, 
som han sändt öfwer till Stockholm till sin swåger att pröfwas. Nu såsom h. 
Niels Bielke hemkommen är och Hök torde säya honom det, och altså betiena 
sigh der af att winna den omtwistade skogen, föruthan det han annor förmån 
der af hafwa kunde, frågades om icke Acad:n skulle det iu förr iu heller för 
Kongl. BergzCollegio uptäckia, på det hon måtte sielf få nyttia sin skog och 
hafwa prae för andra interessenter.

Res:o. Det går notification der om till BergzCollegium medh posten i morgon, 
hwilken h. Qvaestor lofwade författa, som och skiedde.

Consistorium minus d. 16. Febr.
praesentibus ProRectore M. Pet. Holm, D. Benzelio, h. Spole, h. Peringero 

qvi a Secretario rogatus in absentia eius acta notavit.

Felskrivning for majus.
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I. Inkom booktryckaren ifrån Stockholm Henrich Keiser, och beklagade sigh 
öfwer bookbindaren i Upsala m. Bengt Larson [Thiiring], som föllier:

Jagh hafwer uppå detta m. Bengts breef, som han migh i höstas tilskrifwit, 
och begärt ett wist partie af Manualer och wattukällor*, honom medh jachten 
så många öfwersändt, som här under brefwet medh min hustrus egen hand finnes 
opteknade, hwilka m. Bengt lijkwist nekar sigh bekommit, och wägrar att låta 
föllia betalningen.

M. Bengt swarade. Uthi förledne Sept. månadt, fick iag underrättelse af en 
bekant man i Stockholm att Keiser uthi ett samqwäme skulle hafwa låtit sigh 
förliuda, huruledes han woro sinnader att försällia sine wattukällor st. för 1 dr 
kopptfrnt; derföre har iagh igenow detta brefwet, som Keiser här upwijser, 
begärt så månge stycken, så frampt dhe kunde sälljas för ofwanbe:te prijs, men 
lijkwist har iag sådane böcker aldrigh bekommit. Uthan brede wid detta bref
wet skickade iag en annan förteckning, att så frampt wattukällorne ey kunde 
sälljas för det förmeente priset, skulle Keiser migh öfwersända 20 st. stora 
manualer af 80 böcker, och 20. st. smärre af 60 böcker, effter den ordinarie 
taxan hwilke böcker min son uthi Stockholm emottagit och iag bekommit haf
wer; och kunde heela denne disputen blifwa aflagd, så frampt att Keiser wille 
framwijsa mitt andra breef som iag brede widh detta honom tilskref.

Keiser sw:de. Jagh hade omöyeligen kunnat låta honom faå wattukällor för 
1 d. st. uthan så frampt han willat behålla hela partiet, ey heller weet iag af 
något annat breef än som detta här.

M. Bengt sade, det är swårt at komma till rätta medh Eder, effter I willia 
ey låta säya Eder, uthan woro Eder hustru här hoos, så kunde denne saken uthan 
något hinder rättas, och hon som under brefwet skrifwit aldrabäst weta hwadan 
detta förseendet kommit.

Res:o. Consist. finner uthi denne stridande sak emellan H. Keiser och m. 
Bengt bokbindare, att aldenstund det är ett ofullkombligit bewijs på bägges 
sijdor, altså måtte detta lembnas till deras confrontation, som böckerne uthlefre- 
rat och emottagit, nbl. Keisers hustru och Bengt Larssons son, som bägge äre 
i Stockholm, hälst emädan som här icke heller kan framtees den senare zedelen 
som m. Bengt beropar sigh uppå.

Consist. maius extraord. d. 21 Febr.
närwarande ProRectore M. Pet. Holm, h. Spole, h. Wulff, h. Bilberg, h. 

Peringer, h. Lagerlöf och Secret. A. Goeding.
I. Förkunnade h. ProRector 1. sigh nu blifwit föranlåten att kalla Consis

torium tilsammans, emädan hans nåde h. landzhöfdingen är ankommen, hwilken 
torde wara nödigt att på Acad:ns wägnar upwachta, och des betänkiande i ett 
och annat förnimma angående Acad:ns angelägenheter, men emädan få Con- 
sistoriales woro ännu upkompne, wille han i medier tijdh proponera något annat.

II. Berättade altså comparitions termin i dag infalla för stud. And. Nor- 
mandro, men honom sigh intet infinna, uthan fadren skrifwit sigh till att han är 
utomlandz rest, wettandes icke hwart. Dottren som han belägrat wara ankommen

D. v. s. Basilius Förtsch, En andeligh watukälla. Sthlm 1681.
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och tillstädes. Dottren Christina Johansdotter [Björkrot] inkallad notificerades 
wederparten intet wara tilstädes, hwar på hon igen afträdde.

III. Consulterades om de ärender man skall hoos h. landzhöfdingen anmäla 
såsom 1. om praeceptoribus dem Consist. förmener intet kunna förstås under 
rijkzdagzbewillningen, effter de per expressum intet där under författade äre.
2. Roteringen, hwar widh h. Qvaestor upläste en copie han fått af instruction 
till knechtehåldet, så och h. landzhöfdingens bref till Roxen der om. Berättade 
där widh, at om Acad:s hemman komma att stå lijka medh skatte och chrone, 
så lära alle Acad:ns hemman äntel. innan kort bli öde. Men fingo de som andre 
frälsehemman wara 3 om knechten så kunde gå till. Woro och nödigt att Aca- 
demiens bönder för sigh sielfwe blefwo roterade och ifrån dhe andre skilde. 
Hwar om man hoos h. landzhöfdingen genom deputatos nbl. ProRectorem, 
D. Skunck och h. Qvaestorem anhålla kunde.

IV. Berättade h. Qvaestor Säfwia rättaren inkommen säya det bönderne i det 
rättarelaget intet willia praestera cröningz och brölopzhielpen, inwändandes 
andre frälse intet uttaga den ena halfdelen af sine bönder, som dem tilkommer.

Rättaren Mattz Mattsson inkallad förmälte denne böndernes begäran att slippa 
cröningz och brölopz hielpen. Honom swarades att tilförende blifwit slutet det 
dhe denne hielpen praestera skole, warandes ey heller troligt at adelen sine bön
der efftergifwa den samme. 2 bönder i det rättarelaget inkompne sade sigh hafwa 
samma begäran på sine och sine medbröders wägnar att anmäla, men dem blef 
det samma swarat som rättaren, och att Consistorium nu intet kunde giöra här 
uthi någon ändring, emedan det uthi sine rächningar derföre answara skulle för 
öfwerheten.

V. Berättade ProRector Petri [Albogii] Cursoris änkia warit hoos sigh och 
begärt det hennes son Johannes [Hedberg] måtte få succedera Jacobo {Josephi] 
Cursori. "Resolutio. Consist:m kan der uthi än ey resolvera förr än nådåhret blijr 
uthe.

VI. Anmälte Decanus facult. philos. Gabrielem Siöberg Smol. willia disputera 
de vitiis Romanorum contra religionem, politiam et privatam hominum socie
tatem.

VII. Notificerade Qvaestor Anders Hök widh Wattuholmen nyligen begynt 
hugga på den för detta förbudne skog.

Resolutio. Landzhöfdingen sökies om widare förbudh på skogen.

Consistim minus* d. 3 Martii
närwarande ProRectore M. P. Holm, D. Pet. Rudbeck, D. Skunck, h. Gart- 

man, h. Spole, M. Columbo, h. Wulff, M. Micrandro, h. Peringer, h. Lagerlöf.
I. Förmälte Rector förnämbste orsaken till Consistorii convocation wara den 

contributionslista som nu bör wara fårdigh och han wille medh Ven. Con
sistorio conferera om huru den skall formeras frågandes 1. om drängiarne och 
pigorne antingen deras nampn och löhn skall anteknas, eller i gemeen huru 
månge dhe äre. 2. om praeceptores der på upsättias skole. 3. om löhnen an
tingen den skall utsättias, eller den delen som der af gifwas skall. Consist:m 
kom enhälleligen så öfwerens, att drängiarne och pijgorne upsättas till antalet,

* Felskrivning för majus.
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men icke till nampnen eller löhnen. 2. Anteknas praeceptorerne icke, effter de 
under rijkzdagzbeslutet ey begrijpes. 3. Att af löhnen effter staten upsätties 
io:de penningen som beslutet förmäler. Hwar wid ProRector framtedde ettpro- 
ject der på af Reverendiss:o Procancellario författat, hwar effter Consist:m will 
ochså hafwa sin lista formerad.

Discourerades ochså om myntet anten man skulle i sölfwer eller kopp#r:nt 
det annotera, och mente h. D. Skunck, att Acad:n torde sädan obligeras at uth- 
gifwa hwijta penningar, om man sölfwermynt nembde, hwarföre slötz att det 
i kopptfrnt upteknas.

II. Uplästes h. Henrici Myrandri ankombne uhrsächte bref af d. 20 Februarii 
att han uthi fastelagztijden icke kan komma ifrån församblingen, eller på den 
orten få någon fullmechtigh i sådan hastighet, fast mindre honom nöyachteligen 
i så angelägen sak informera; bidiandes att Consistorium behagade i anseende 
där till utställa diem comparitionis till en beqwämare tijd, då han gierna sigh 
hörsambligen inställa will. Consist:m ansåg hans enskyllan för godh, effter han 
i tijdh der medh inkommit, kunnandes doch honom ingen annan termin före- 
läggias förr än man får see när de andre interessenterne till rätta compari
tionis termin inkomma.

III. Proponerade Rector Jacobi [Josephi] Cursoris änkia begära 1. intimation 
för sin sal. man effter som hon allegerade för sig slijke exempel, 2. någon 
hielp till des begrafning.

Res:o. Intimation bewillias henne effter han warit en gammal academicus, 
så och af cassa studiosorum till begrafning 8 dr sölfwerint.

IV. Uplästes en supplique af sal. Jacobi [Josephi] och Petri [Albogii] Cur
sorum änkior underskrefwin, dher uthinnan dhe begära att sal. Petri Cursoris 
son Johannes [Hedberg] måtte effter sal. Jacobum till Cursoris tiensten förhul- 
pen blifwa, efter han tänker befrynda sigh medh sal. Jacobi styfdotter, hwar 
igenom begge husen kunna soulagerade blifwa.

Res:o. Pröfwes han wara capabel och kan förskaffa sigh gode wittnesbörd 
om sitt förhållande, förunner Consistim honom at fram för någon annan till 
Cursoris tiensten förhielpas, kan och der om till hans Excellice Rijkzdrottzen 
bref afgå och berättas om theras tillstånd och andre omständigheter i anseende 
till hwilka Consist. för bem:te Johanne sålunda resolverat.

V. Slötz att effter befallningzman Vingen sades wara här i staden, han igenom 
Cursorem och fougden Ringium beskickes och förmanes att han nu emedan han 
är här i staden darerar sin skuld till Academien, warandes Consistim nödgat 
at beswära sig öfwer honom hoos h. landzhöfdingen.

VI. Anmälte Decanus facult. philosoph. Peringer stud. Andr. Tiliandrum 
Ost.Goth. willia disputera de facultatibus animae ra//onalis, 2. Olaum Calcenium 
[Kalsenium] Vestman. de annulo signatorio.

Consistim majus d. 7 Martii
närwarande ProRectore M. Pet. Holm, D. Benzelio, D. Skunck, h. Spole, 

M. Columbo, h. Wulff, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlöf, h. 
Qvaestore och Secret.

I. Anmälte Prof. Bilberg Prof. Gartman wara siuk och altså ey kunna up- 
komma denne gången.
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II. Uplästes befallningzmans Anders Vinters skrifft tili Rectorem af d. 2 Mar
tii nästwekne, där i han anhåller at för sine månge beställningar och beswär 
skuld för Academien han kunde få frijhet på hemmanet Myrsiöö i sin och sin 
hustrus, sampt om möyeligit woro sine barns lijfztijdh.

H. Qvaestor berättade att be:te Vinter har så mycket beställa medh sitt fög
derij, som alle dhe andre 3 Acad:ns fogdarne, och fast han fick fullmacht på at 
komma till detta fögderij i Upland, blef han lijkwäl af privat andras disposition 
förbytter till Wässmanland, hwarest, sedan han dijtkom Acad:ns sak till en godh 
del blef förbättrat, i det han för åhr 1681. minskade balancen till 1 500 dr. Har 
och elliest hafft mycket giöra på tingen, och alla honom anförtrodde ährender å 
Acad:ns wägnar medh stoor flijt och åhoga skiött och bestält, hade och Con- 
sist. tillförende förtröstat honom at blifwa med den begärte frijheten soulagerad.

Res:o. I anseende till be:te befallningzmans giorde gode tienst, och tilförende 
honom gifne förtröstning, förunner Consistim honom frijhet på hemmanet i 
hans lijfztijdh, börandes dock detta i exempel icke dragas, eller dhe andre fog
darne der af hafwa anledning att det samma på sine hemman sökia.

III. Företogz contributions längden at upläsas, och slötz at bäst är det man 
anteknar huru mycket man bör hafwa effter staten i löhn och icke hwadh man 
där af gifwa bör, effter som det praeiudicerar dem som icke fa fyllest uth sin 
löhn. Discourerades ochså om humblegårdzkarlarne om de måge upsättas på 
längden. Somblige såsom h. ProRector, h. D. Benzelius, h. Qvaestor mente den 
intet kunna upsättias effter dhe hafwa ingen löhn och äre publique drängiar. 
Andre som D. Skunck, M. Micrander mente de borde upsättias effter i beslutet 
ingen undantages som är öfwer 15 och under 60 åhr. Omsijder kommo Con- 
sistoriales så öfwerens att man hörer effter huru som staden förfar medh sine, 
hwar effter och så Acad:n kan sigh skicka medh sine humblegårdz karlar.

IV. Proponerade ProRector fåchtmästaren Grubb begära sluth af actis om 
sin löhn, om han den får eller ey? Consistim förklarade sigh at förr än någon 
skriffteligh resolution uthur actis honom bewillias kan, så måste först sees der 
effter och dröyas till des Rector hemkommer. Kan och honom swaras att ingen 
löhn för honom faller.

Grubb inkom begärte copie af Rijkzdrottzens resolution om hans löhn att 
han sålunda kunde sigh rätta der effter. Honom swarades att det skall der effter 
sees in actis och då Rector hemkommer honom extraderas.

V. Berättade Qvaestor sig fatt bref från befallningzman Vinter där i han skrif- 
wer att dhe intet stort willia attendera Acad:ns bönder för frälse i Wässmanland 
och att dhe intet så kunna roteras där som här i Upland, emedan det är större; 
men ehest skrifwer han att de äre honom nog bewågne. Frågades om icke, effter 
Acad:n altijdh hållit sigh till h. Gyllenhoff, man då icke måtte lefrera uthi hans 
stall några t:r hafra? 'Resolutio. Consist:m tykte 10 t:r. Sade och Qvaestor att han 
låtit lefrera 6 t:r spannemål uthi landzhöfdingens stall i Wästeråås, hwilka Con
sistim ochså bestod. Förmälte och h. Qvaestor det h. Fägersköld än tel. låtit 
öfwertala sigh att gifwa betalning för 1682 åhrs räntor för hemmanet [o: Pasta].

VI. Anmälte h. Decanus facult. philo, stud. Svenonem Kälman* V.Gothum 
willia disputera de verecundia.

* Felskrivning för Kullman.
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[Samma dag.]
Consist:m minus straxt där effter närwarande ProRectore M. Holm, D. Ben- 

zelio, h. Spole, h. Bilberg, h. Peringer i h. Rudbeckii ställe och Secret.
I. Inkom stud. Carlholm emot dantzmästareenkian [Maria Svensdotter Stig

man]. Carlholm upwijste not. publici Peter von de Heyds attest att sal. Stig
mans rächning sigh befinner uthi m. Swen Olofssons book fol. 35. till ord sum- 
mer och dater som i attesten skrifwit står.

Frågades om han har attest att sal. Stigman blifwit derföre af Swen Olofsson 
krafder och citerader, som hans fullmechtige i Consistio pålades at inskaffa. 
Swarade: Ney. Frågades och enkian om hon sökt något beskeedh hoos [Hen
rik] Flemmingens änkefru [Kristina, f. Lewenhaupt] om denne skuldens beskaf
fenhet? Hon swarade sig warit både siuk och af den lägenheten, att hon icke 
kunnat till nöye fatt höra der effter, har och frun warit på landet, så att hon 
ey kunnat gifwa behörigt beskiedh där om. Änkian frågades om hon kiännes 
wid handen i obliga//on så och skulden? Hon nekade sig aldrig hört der af i 
sin sal. mans lijfztijdh ey heller känna igen handen, warandes ey heller lijk den 
handen han skrifwit i en zedel för sin herre, den hon upwijste, och pröfwades 
så wara. Parterne affträdde.

Effter någon Conference slöt Consistim, att emädan änkian intet erkänner 
handen, ey heller hört af skulden i sin sal. mans lijfztijdh, Consistim ochså 
förr resolverat att han skaffar sigh attest att sal. Stigman wordet krafder och 
derföre för rätten stämbder; Niels Olsson* fördenskull fulkombligen bewijsa 
bör att denne obligation är original, och för det öfriga fulgiör förra Consist. 
sluth angående fodringen. Änkian gifz och uthryme 6 wekors dagh att sökia 
beskeedh hoos Flemmingens änkefru om denne skulden det bästa hon gitter.

II. Förekom assessoren wälbine h. Axehielms fogde af sin herre uthskickad 
emoth stud. Nicolaum Petraeum, insinuerandes en h. Axehielms skrifft där i 
han föredrager huruledes be:te Petraeus 1680 d. 3 Sept. medh sigh contraherat 
om några logementers hyrande och dem sedermehra effter någon tijdhz förlopp 
då han dem brukat, i olaga tijdh upsagt protesterandes fördenskull h. Axehielm 
hyran för det åhret som han icke fatt, effter contractet i rättan tijdh, renuncia- 
tion på hushyrandet af be:te Petraeo, som föllier således: Att åhr 1680 d. 3 
Septembr/j betingade wälb:te Petraeus alle dhe huus och logementer som wälb. 
h. Carl Bonde hafwer innehafft för 120 dr kopp*r:t medh det wilkor, att den 
parten som intet wore medh detta contractet flere åhr nögder, han skulle 6 
wekor för Michaelis dagh upsäya contractet eller accordera på nytt. Medh detta 
contractet acqviescerade begge parterne för åhr 1680 och 1681. Vid. N. 2. Men 
åhr 1682 d. 21 Julii hafwer Petraeus skrifwit h. Axehielm ett bref till ifrån Stock
holm, hwilket, då be:te h. Axehielm med sina warit på sin gård på landet, blif
wit lefrerat en främad hustru, som allena war i gården satter den att wachta, 
och altså han icke fått förr än effter någon tijdhz förlopp samma bref, hwar af 
han omsijder förnimmer be: te Petraeum upsäya logementerne, men sigh icke fått 
någon kunskap om nycklarne som warit lefrerade till en förnembligh man här i 
staden, hwar före han icke kunnat uthlega sina huus till andra som dhem begärt 
att see och hyra. Och ändoch be:te Petraeus uthi sitt bref säyer sigh willia up-

• Felskrivning för Sven  Olsson.
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säya logementerne widh åhretz exspiration som war d. 3 Sept., hafwer han lijk- 
wäl det icke realiter effterkommit, uthan försummat stämmodagen, så att han 
icke fatt weta af sine gästers ankomst till Upsala förr än d. 26 Octobm, då 
dhe hade boflytt medh sine saker, fast deras rätte faardagh war intet förr än 
d. 17. No. Uthaf desse Petraei olaga procedere 1. med nyklarnas långsamma 
förhållande 2 bönedagens och rätta fardagens försittiande den förres öfwer 7 
weckors tijdh, den senares öfwer 10 wekors tijdh, hwar af hans huus blifwit 
olegde sigh till största skada och skam; fördenskull begärar han hushyran för 
innewarande åhr nbl. 120 dr koppart sigh måtte tildömas, effter det 13 cap. 
i Bygningebalken St.l. såsom och Doct. Loccenii sentiment in Synopsi juris de 
locatione et conductione.

Dn. Nicolaus Petraeus sw:de sigh alt gått effter sin principalinnas [Cruus] 
ordres, tilstodh således passerat, som i h. Axehielms inlaga står, bidiandes att 
förr än han kommer att agera medh h. Axehielm, honom måtte förunnas tijdh, 
att sökia fullmacht af sin principalinna, och medh henne här om communicera, 
hwar på han och skriffteligen på h. Axehielms inlaga swara wille.

'Resolutio. Consistim tillåter Dn. Petraeo att swara skriffteligen på wälb. h. 
Axehielms inlago i nästkommande Consistio, men intet att der medh sökia till 
rättens elusion protrahera saken.

III. Hust. Kierstin Erichzdotter sal. Per Hans änkia så och des dotter Kier- 
stin Persdotter klagade på mölnare drängen Pär Isachsson att han i qwarnen 
skält hennes dotter för hora, och at hon legat hoos bödelen.

Per Isachsson sw:de, de woro hela dagen i qwarnen och brukade skamlöös 
mun på migh och att de skulle klaga på migh för Räntemästaren. Jag gaf dem 
lof på qwarnen, mölnaren och men dhe wåhlade intet, nekade at han sagt något 
åth dottren, men kallat hennes morsyster hora, hwarföre han intet hade at stå 
till swars före medh desse. Hust:o Kierstin sade dottren stådt i dören men most- 
ren på backen.

Per Isachsson nekade der till. Hust. Chierstin sade att Cursor och mölnaren 
sagt, att han henne sålunda kallade.

Magnus [Branzelius] Cursor inkallad och tilspord här om swarade att då han 
kom till Qvaestorem och h:s Magnif. war där och sade att de skulle förlijkas, 
och mölnaren fick wetta det, så hade han bedt honom gå till dem och råda dem 
till förlijkning. Får Isachsson sade det skiedde för det mölnaren wille intet wij 
skulle komma för rätta.

Hst. Chierstin frågades om hon hafwer wittnen? Swarade sig hafwa Krokens 
hustru [Britta Arvidsdotter], Johan Olufssons styfdotter, hust. Helena ringarens 
Johan Perssons.

Per Isachsson sade sigh hafwa jachtkarlen Jacob till wittne och en gesäll hoos 
Ferdinander [Zelbell] som heter Mårten.

Parterne tilsades altså att hafwa dem tilstädes i näste Consistorio.

Consist:m majus d. 10 Martii
närwarande ProRectore M. Petro Holm, h. Wulf, M. Columbo, h. Peringer, 

h. Qvaestore och Secretio.
I. H. Spole har låtit sig uhrsächta för den han skall resa bort på landet at 

stå fadder.
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Prof. Lagerlöf och så, som och af wichtige orsaker är förhindrat. Prof. Gart- 
man är siuk.

II. Berättade Secret:n sig warit hoos borgmest. Låhrman [Lohrman] och frå
gat om stadzens humblegårdz drängiar blifwit på deras contributions lista up- 
tecknade, hwar på han swarat att inge andre blifwit upteknade än Chronones 
som löhn hafwa, men dhe andre intet. Effter någon discours här om, slötz att 
humblegårdzkarlarne nämpnas på listan, men så att dhe hwarken hafwa någon 
löhn, eller äre enskylte tienare.

III. Förkunnade ProRector Bringii erfwingar wara inkompne uppå Consistorii 
citation. Frågades om dhe wore uppe eller tilstädes? Cursor inkom swarade ney; 
ProRector sade sigh lell bed t dem upkomma kl. 8 där hon nu allaredo 9 är 
slagen.

Resolutio. Man dröyer något, tör hända de komma ännu.
IV. Uplästes bondens Jahan Mattssons i Husby Onsala [0: Husby-Ärling- 

hundra] sochn skrifft att fa förmeddling på penninge uthlagorne. Resolutio. 
Han remitteras till inspectores aerarii och Qvaestorem att hielpas lijkmätigt förre 
Consistorii sluth under sal. D. Hoffvenii rectorat.

V. Inkomb Canutus Ausius Prof:s Ausii son och begärte at emedan citations 
termin i dagh exspirerar, saken fördenskull afgiöras måtte. Han sade inge af 
dhe andre erfwingarne wara tilstädes, ehuruwäl dhe fatt Consistorii notification, 
och en af dem i förre wekan warit här i staden nbl. Henrich Slorff, men honom 
sagt sigh ey willia taga sig där af. Sneckenberg will och icke befatta sigh der 
medh effter han tänker upsäya tutelen för Bremer*. Nyman har fuller förr något 
tagit sig der af, har och nu fått Consistorii bref, men då iagh badh honom i 
höstas i Stockholm offta at han skulle laga så sluth blefwo i saken, swarade han 
altijdh att han intet bekymbrar sigh der om, uthan han har andre wichtige em- 
betz sysslor att skiöta. Resolutio. Effter Prof. Rudbeck intet är hemma, som alla 
documenterne om händer hafwer, upskötz denne saken till onsdagen, i medier 
tijdh sade Ausius sig skola skrifwa till sine medarfwingar, och än ytterligare för
hålla dem sin nödh och huru illa dhe giöra at dhe uphålla honom.

VI. H. Anders Bock, capelianen i Bälinge, Anders Alenius capelianen i 
Rasbo, och Gust. Forsell på Rugmans änkias, Brijtas Bringii wägnar, warandes 
doch af henne icke fullmechtigad, inkommo. Dem ankundigades att deras swå- 
ger kyrkioherden [Henrik Myrander] i Torgsåker skrifwit Consistorio till att 
han intet kunnat för fastlagztijden skuld comparera, uthan begär en ny termin.

H. Anders s:de saken angå dem alle lijka, och dem alle wara eens sinte, och 
effter Prof. Rudbeck inlagt en rächning på deras sal. faders och swärfaders 
skuld, så hafwa de der emot författat en contrarächning af des diario, som nu 
insinuerades.

Forsell hade fuller något att seya, men emedan han intet war fullmechtigad, 
så kunde intet sådant till protocolls komma.

Dhe begärte att deres contrarächning måtte medh Acad:ns fullmechtiges in- 
lefrerade rächning jämföras och parterne sin emella« få liqvidera. De affträdde.

Erfwingarne inkallade, frågades om dhe påstå willia ha sluth i saken förr än 
deras medh participant, h. Henrich i Torgzåker inkommer, som lagl. sig uhr-

Förmodligen felskrivning för Brenner.
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sächtat. De swarade att det woro bäst han antingen sielf eller genom fullmechti- 
gen comparerar men i medier tijdh att rächningarne icke deste mindre jämföras 
och liqvideres. Hwar till de sade sig fullmechtigat sin swåger Gustaf Forsell, 
williandes och de sielfwe förekomma då de der om notificerade blifwa. De 
affträdde effter någon disco urs.

Slöttz at bref och notification här om skulle afgå till h. Henrich i Torgzåker 
medh begäran han liqvidation sielf eller genom någon annan bijwistar.

[Samma dag.]
Consistorium minus straxt der effter praesentibus ProRectore M. P. Holm, 

h. Spole, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, och Secret:o A. Goeding.
I. Förekom Anders Bengtsson berättandes att för det arf som sal. Jacob 

[Josephi] Cursoris erfwingar praetendera, änkian deras styfmoder budit dem 
gården wijdh Kamhaf och något af lösöronen; sig fuller så wida med henne der 
om öfwerenskommit, men befarandes att den ene dottren som är på Gottland 
där uthi skulle sedan göra inspråk effter hon här af intet weet, eller hafwer 
någon fullmechtigh här, frågandes altså om icke Consist:m wille giöra detta 
fast, så att det sädan icke måtte ryggas.

Stud. Sebastianus Nybelius som af Jacob Cursoris änkia sade sig uthskickat 
att i saken något tala, men warandes ey medh någon fullmacht försedder, berät
tade att de kommit sin emellan så öfwerens, att änkian låter dem få gården uppe 
widh Kamhaf, och något af lösöronen, hwar emot han tager på sig at swara för 
gälden, och begrafningzomkostnaden, behållandes gården han boor uthi och uth- 
tagandes morgongåfwan. Detta begärte Nybelius på änkians wägnar Consisto
rium ratificera wille.

Consistorium swarade dem, att emädan icke alle erfwingar warit tilstädes öfwer 
contractet Consistrm det icke bekräffta kunde, uthan de måtte sielfwe derföre 
stå, rådandes dem att flere wederbörande interessenter der om notificera att de 
sielfwe eller genom fullmechtige swara om de medh detta deras contract benögde 
äre. Kunnandes i medier tijdh, det af trenne gode män underskrifwas.

Consistrm minus* d. 18. Martii,
närwarande ProRectore M. P. Holm, h. Gartman, h. Wulff, M. Micrander, 

h. Bilberg, h. Lagerlöf, h. Qvaestore och Secret.
I. Förmälte Rector stud. Wallerman begära citation på Adj. And. Rhodin 

för den oförrätt han näst för jul honom tilfogat. Somblige såsom h. Gartman 
och h. Bilberg mente det intet woro nödigt, effter han snart wäntes hijt, torde 
och saken intet wara af den wicht, att han nu citeras, men h. ProRect. s:de 
sig icke kunna neka honom stämbning på honom, elliest torde han klaga de 
denegata justitia.

Wallerman inkallad begärte citation på Rhodin. Frågades om han icke kan för- 
dröga till thess Rhodin ankommer; sw:de sigh befruchta, att hans wittnen i med- 
lertijd bortresa, williande och gierna bruka sine salighetz medel och icke längre 
gå oförlijkt. Effter någon conferentz bewilliades honom citation, som ställes på 
6 wekors dagh, frågades hwadh wittnen han har. Sw:de Sam. Langelius och

Felskrivning för majus.
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Anders Simonson, sade sigh och hafwa 2 andre, som han än wijdare skall höra 
effter.

II. Uplästes Kongl. BergzCollegii bref af d. [datum utelämnat] där i formales 
att Kongl. Collegium ernått Acadrns bref och notification om det upfundne 
malmstrecket, begärandes widare wetta få stallet sampt torparennas nampn som 
det påfunnit. Resolutio. H. Qvaestor frågar närmare der effter, och gifwer sädan 
widh handen, att Consist. det Collegio notificera kan.

III. Uplästes och Rectoris ankombne bref från Stockholm angående deputa
torum expedition i Behmers sak.

IV. Kungiorde Rector sigh blifwit förorsakad på en borgares Bobergs rätt
mätige begäran belägga en Suderm. Biörck med arrest, effter han är skyldigh 
honom 50 dr koppzr:nt, men be:te Biörk det oachtat uthan lof bortrest, Bo
berg oförnögd, hwarföre han nu begär citation på honom.

Resolutio. Han stämmes wederbörligen, kunnandes i citation honom förehållas 
hwad gierning han giort, i det han emot sin eed bortrest uthur arresten, som 
medh relega/fon plägar straffas.

V. Acad:ae wachtmästaren [Per Persson], som för jul blef öfwertygad at hafwa 
tagit mutor, då han och sielf det afbidiandes bekänt, är tilstädes, att afwachta 
Consistorii domb.

Rector sade honom nog bedet, och wore wäl han denne gången kunde medh 
alfwarsam admonition slippa. Consistoriales sade honow warit förr för sådant 
angifwen fast icke så öfwertygad och honom wäl behöfwa en alfwarsam åt- 
warning, fast Consistorium nu för denne gången honom will hafwa för annat 
swårare straff förskont, som han wäl förtient.

VI. Förmälte Rector Petri [Albogii] Cursoris son [Johannes Hedberg] wara 
ankommen, och effter V. Consist. reqvisition hafwa wittnesbörd om sitt redelige 
förehållande, som och ett copie af Rijkzdrottzsens bref till Consistorium. Rfro- 
lutio. Man dröyer till thess sielfwa originalet ankomwer.

VII. Kungorde h. Qvaestor, M. Erland Aurenium nu låtit föra timber på 
Acad:ns skog och willia låta där sättia upp ett torp.

Resolutio. Man säyer ännu en gång h. Axehielm till att där han intet will 
eller kan skaffa något expedient häruthinnan, så nödgas Consist:m at i ingående 
weka sökia Kongl. HoffRätten, effter som man förnimmer Aurenium föra tim
ber på skogen, att upsättia der torp.

[Samma dag.]
Consistorium minus straxt effter, närw:de ProRect. M. Petro Holm, h. Spole, 

h. Wulff, h. Bilberg, h. Peringer och Secret. A. Goeding.
I. Inkomb h. Axehielms fogde angående det klagemål han i sidste Consist. 

min. insinuerade emot stud. Petraeum. Dn Petraeus insinuerade sin skrifftelige 
exception som uplästes, där i han 1. klagar sigh bringas uthi denne action emot 
sin willia, effter han icke ännu fått af sin patronesse [Cruus] fullmacht att 
agera emot h. Axehielm; will fördenskull i widrigt fall och där saken skulle gå ho
nom emot, blifwa eximerad från hyrans betalande, effter han sin principalinnas 
disposition i detta mål effterfölgt, som doch icke annat tänk[t] än h. Axehielm 
skulle förnöyas medh en richtigh betalning för den tijdh sakerne stått i hans 
huus öfwer rätta fardagar. 2. Säyer sigh effter deras giorde contract icke allenast
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6 uthan mera än 9 weckor för laga fardagen, som war Michelzmessa, upsagt 
logementerne genom skrifwelse till h. Axehielm, fast han säyer sigh den icke 
fatt i rättan tijdh. 3. Mente, fast han icke tilkänna gifwit, hwarest nycklarna woro, 
h. Axehielm äntå kunnat sina huus uthlegt, om någon dem begärt, som wäl 
kunnat inhämpta des qvalitet af externis och jämförande medh öfwerwåningen, 
som i alla måtto är lijka medh den nedre. Hade fuller änteligen ärnat sielf 
komma hijt i rättan tijdh, då icke af nöden warit nämbna nycklarna, men den 
resan studzat uthan sitt wållande. Mente och att h. Axehielm wäl kunnat tänkia 
det han ingen annan lefrerade nycklarne än till Prof. Norcopensis de wilken 
han wiste wara des inspector, men uthi all twifwelsmål hade h. Axehielm med 
ringa möda kunnat honom ett ord der om tilskrifwit, då han straxt skulle fått 
kundskap der om. 4. Påstår han det h. Axehielm wijser hwilka hans huus änte
ligen welat hyra, som han sigh påberopar, hwilket om han intet kan bewijsa, 
seer han icke någon warit hans fortun till hinder, och således ey plichtig wara 
den att refundera. Men 5:0 effter nycklarna intet mehr än 7 wekor effter rätta 
fardagen Michelssmessa warit honom förhålne, så förmodar han icke obilligt 
wara, det h. Axehielm låter sig nöya medh så mycket som på den tijden kan 
belöpa för husen, och 6:to förmenar sig icke kunna tilwinnas effter det af h. 
Axehielm citerade 13 cap. Bygb. Stl. att betala hela hushyran, effter han i rättan 
tijdh upsagt husen, uthan billigare wara i anledning af det 10. cap. Bygb. Stl. 
att han något mindre än halfwa hyran uthgifwer. Sidst protesterar det h. Axe
hielm emot laga procedere förhållit en släda för des patron Jesper Cru[u]s, 
der medh han lijka som sielfpantat. Där på frågades Petraeus om han sädan intet 
kunnat få fullmacht från frun? Han swarade siön der som påsten skall öfwer, 
ännu liggia, att han så snart icke kunnat få fullmachten.

Resolutio. Exception communiceras medh wederparten at behörigen beswaras.
II. Förekom h. Kierstin [Eriksdotter] Per Hans emot mölnaren Per Isachs- 

son, hafwandes med sigh hust. Brijta Arfwedzdotter Anders Ersson Krochs 
[Kroks], hwilken effter aflagd wittneseedh berättade sig intet mer hört honom 
säya an så: Edre diefwuls horor, I äre intet förgoda att achta Edra säckar sielfwe.

Den andre hustrun Helena sade hon sig icke kunna få upp; derföre slötz 
att hon söker borgmestarens assistence att få henne till nästa Consistorii dag upp.

III. Acad. wachtmästaren Per Persson inkomb emot glasmästaren Jordan 
Nilsson, klagandes att han gåendes Rectoris ährende till Jordans broder [Johan], 
att höra om han medh studenten Scotenio* förliktes, då modren först warit 
allena inne men Jordan sedan inkommit och sagt sigh ingen förlijkning achta 
eller tilstå, blifwit af honom som och drucken inkom medh fula ord, hugg och 
slag öfwerfallen, berättade: då Jordan kom in och war stor i munnen gick iag 
uth i kiöket, Jordan kom effter uthur camaren där brödren låg, och sade, hwadh 
kommer det digh widh din nääsewijser. Jag gick uth, och han effter kallandes 
migh luthufwud och andre skamlöse ord, då skiöt iag honom från migh och 
sade lät blij migh och gick uth om porten, men han fölgde effter och ref 
migh i ansichtit medh naglarne, där medh kom och modren och togh käppen 
af migh och slog migh öfwer näsan, men det bekänner iagh att iag gaf honom 
2 slängar medh käppen sedan iagh begynte på blöda.

Felskrivning för Scholenio.
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Jordan Nielsson sa:de. När de wille ha Johan till förlijkning medh Sc[h]o- 
lenio, kom iag ingåendes och sade att han intet måtte förlijkas effter det stodo 
intet i hans macht. Frågades huru mycket han skulle gifwa honom? Då sade 
wachtmästaren 16 dr. Jagh sade det kommer Eder intet wedh. Han sw:de: 
du äst altijdh en näsewijser emoth migh, slog så i bordet medh käppen och 
kallade migh hunsfott. Jag sade: Hwadh kommer Eder wijdh, få dhe icke för
lijkas medh hwar andra? Han s:de, iag går mina ärender. Jag s:de, så få i det 
giöra wackert och icke medh olåt, han gick så uth medh onyttige ord, och blef 
ståendes i förstugun och talte medh Scholenius. Jag gick effter att höra hwadh 
dhe taltes sin emellan, då stötte han migh wedh bröstet och slog migh på mun
nen, iagh slog honom igen på munnen, men sedan slog han migh medh käppen 
öfwer halsen, så det blef swullet effter, då iagh hölt på och talte medh borgm. 
Bergens folk och wijste huru han stötte mig och for öfwer migh medh skam
lige ord. Per Mattsson som war medh Petter wachtmestare påberopades till 
wittne, men Jordan Nielsson exciperade emoth honom effter han ochså försmädt 
honom i förstugun. Per Mattson sade: I hafwa mycket af munnen. Parterne aff- 
trädde. Rector frågade om Per Mattsson måtte till eedh admitteras? Consistoriu/» 
tykte ney, emedan han redan wijst sig partijsk, kunnandes doch elliest höras. 
Får Mattsson berättade som föllier: När wij kommo in till glasmästarens bror 
(Sc[h]olenius war medh) tog modren något illa widh sigh och sade sigh wara 
målzman för sitt barn. Jordan kom sädan in och sade att hwarken wiste han 
eller modren eller mästaren, som är i fadrens ställe, af förlijkningen, eller såg 
någon skrifft dem emellan, medh mehra som han utfor medh, och iag ey nu 
mins. Sedan när wij komo i förstugen kallade glasmestaren Petter hällhufwud, 
då stötte Peter honom och så bar det ihop, och modren kom ochså på honom, 
men iag tog dem så åthskilde, tog käppen af henne och skiöt bort hen»e. 
Sädan slog wachtmästaren Jordan 2 slag öfwer halsen.

Magnus [Branzelius] Cursor inkallad frågade om de förlijktes? S:de ja och att 
Johan bekänt sigh fatt 3 i  rd in specie, och der medh wara förlijkte.

Sc[h]olenius påberopad inkom att bewittna här om, glasmästaren exciperade 
och emoth honom. Han berättade: när wachtmästaren kom till Jordan, frågade 
Jordan ibland annat tahl som föll, hwadh han löpte effter? Wachtmästaren sade, 
altijdh kommer du så näswijst åth migh. Sädan skälde de begge hwar andra för 
hunswott men intet wet iagh hwem först kallade den andre, hötte och hwar 
andra medh näfwarne. Frågades om han såg wachtmestaren slå käppen i bordet? 
Sc[h]olenius s:de sig det ey sedt. Berättade wijdare: När wij kommo i förstugun, 
kom Jordan effter seyandes, hwadh war det du sade åth migh i stufwun? Wacht- 
mest. sade, löp intet effter migh, skiöt der medh honom ifrån sig der medh 
ruste de begge ihop, då såg iag att Jordan Nielsson tog öf:r hufwudet på mohr 
sin och wach[t]mästaren i näsan. Modren togh käppen af wachtmästaren, men 
intet wet iag om hon slogh honom. Frågades om han såg hwem först slog till? 
Sw:de sigh det ey wetta, uthan wachtmästaren skiöth honom. Frågades om dhe 
hafwa flere wittnen tilstädes? Swarade ney, uthan glasmästarens wittne hadhe 
gått bort. Hwarföre tilsades han att hafwa dem tilstädes här näst.

Consistorium majus d. 21 Martii,
närwarande Rectore h. Norcopense, h. Gartman, h. Lundio, h. Ol. Rudbeck,
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h. Spole, M. Columbo, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlöf, h. 
Qvaestore och Secret. A. Goeding.

I. Contesterade Rector, ifrån Stockholm medh de andre deputatis Consistorii 
i Behmers sak, hemkompne sin hugnadh öfwer samptl. Consistorialium hälsa och 
wälmåga, önskandes så länge continuera måtte. Wille nu straxt berätta hwad 
passerat war i Behmers sak, men emedan alla Consistoriales ännu icke woro 
upkomna, wille han der medh litet innehålla, i medier tijdh gifwandes

II. tilkänna nationem Sudermannicam begära Prof. Peringer till sin inspecto
rem. Consistorium war der medh gärna nögd att så skee måtte, emedan h. 
Peringer ochså sielf är af det landskapet, och fast h. Peringer uhrsächtade sigh 
derföre effter som han förr är Gestriciae nationis inspector, lijkwäl effter som 
dhe fa äre antog han sig och Suderm. nationis inspection.

III. Prop. Rector humblegårdz drängarne begära något för det de gått wacht 
i distingzmarknaden. 'Resolutio. De fa som wanligit är 8 öre koppar:t för hwar 
natt de gått wacht.

IV. Proponerade Rector bonden i Walskogh Erich Mattsson klaga sigh, att 
åther igen blifwit honom fråntagit all hans sädh, mycket mehr än han kan wara 
skyldigh, begärandes att någon måtte förordnas som öfwerseer rächningarne och 
hans qvittence book, att han må få en gång wist wetta huru stor hans rest är.

H. Lundius: det är orätt att man tager något af honom förr än man weet 
hwadh han är skyldigh.

Qvaestor: Jagh har intet befattat migh der medh, uthan anbefalt fougden alt- 
samwans, och om han giör honom orätt, så må han sielf stå derföre. Resolutio. 
Bokhållaren öfirseer rächningarne och confererar dem medh bondens book, gif
wandes sedan beskied huru mycket bonden skyldig är. Och har fougden giort 
honom orätt, så må han derföre plichta. Här widh berättade Qvaestor be:te 
Erich Mattzson icke sielf kunnat utföra sina uthlagor, uthan sigh måst leya andre 
Acad:ns bönder som den infört, hwilka derföre begärt betalning men sigh det 
ey bestå kunnat förr än han Consist:ii mening först der om inhämptat.

Resolutio. Inspectores aerarii inqvirera här om, om bonden är skuld till att 
spannemålen elliest intet kunnat blifwit införd, reserverandes det till näste Con- 
sistrm majus.

V. Uplästes protocollet hållet näst för deputatorum afresa, hwar på Rector 
berättade om Behmers saak. Nbl. att när den i Kongl. revision warit antagen 
prolixe agerad, och de medh stort beswär så medh wederparten som domarena 
alle qvaestionerne resolverat, som protocollet i Kongl. revision lärer wijsa, och 
Prof. Lundii deduction som han muntel. giorde in för Kongl. revision och sädan 
skriffteligen författad inlefrerte, är fölliande Kongl. M:tz dom fallen; hwar af
V. Consist. kan aftaga medh hwadh alfwar wij drifwit saken. Resolution uplästes 
af innehåld, att Kongl. M:t finner saken således förewetta, att Kongl. M:t den 
till widare ransakning och domb intet uptaga kan, medh mindre Consistorium 
academicum tiltror sig in för hans Kongl. M:t att anklaga Swea HofRätt de male 
administrata eller de denegata justitia, hwilket hans Kongl. M:t uthi deras eget 
skiön lembna will, och där Consistorium tänker samma action emot Kongl. 
M:tz HofRätt att fortsättia, skall Consist:m academicum till den nästkommande 
27 Martü in för Kongl. M:t des klagan angifwa, och sädan förwänta hwadh 
uthslag hans Kongl. M:t der uthi giörandes warder.
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Consistorium skiuter saken i Gudz hand, hållandes aldeles orådeligit att klaga 
HoffRätten an, såsom och der jempte förmodandes, att den Kongl. HofRätten 
lärer under Behmers reconvention för Gudz och rättwijsan skull intaga den för
klaring, som Consist:m effter bästa samwete deruthinnan kan giöra.

V [bis]. Insinuerades och uplästes Kongl. HofRättens resolution uthi Fiskeså 
saken d. i Martii 1683. af innehåld, att ehuruwäl den Kongl. Rätten finner 
Acadrn sådane Kongl. bref och laga domar för sigh hafwa, emot hwilka dhe 
påstå Långhundradhäradz tingz domb af d. 10 Maii 1674. löpa och afsagd wara, 
warandes samme bref af Acad:ae mölnarens förseende icke framkomne, för hwil- 
ken orsak skull Acad:n förmenar sig i Kongl. Rätten restitutionem in integrum 
ehrhålla kunna. Doch lijkwäl som å domarens sida intet vitium in processu 
är befunnit, som och ey eller Academien deröfwer klagat, uthan ber:de mölna
rens enfaldighet förwändt, och i Kongl. HoffRätten en laga dom är fallen på 
dhe skähl, som då warit för handen, hafwandes Acad:n icke desse, som nu 
påberopas, framtedt, altså emädan ingen annan tilstår än Kongl. M:t förmedelst 
des Kongl. macht och myndighet skräck- och afsochnar at återbryta; ty under
står sig intet den Kongl. Rätten Acad. uthi des ehrhållande att wilfara, eller sådan 
restitution bewillia. Effter någon Conference här om resolverades att Acad:n 
genom en underdånigste supplique hoos hans Kongl. M:t anhåller om restitu
tion, kunnandes Högbe:te Kongl. HofRättens resolution i be:te supplique med- 
föllia.

VI. Insinuerades och uplästes en copie af Kongl. HofRättens resolution angå
ende den hemgång länsman Lars Erichsson och hans broder Erich Erichsson 
giort Acad. rättaren Nielss Olsson i Uggelsta, hwar om blifwit dömbt på Bälingz 
häradz ting förledet åhr, hwilken domb den Kongl. Rätten approberar och gillar. 
Originalet af denne domen sades wara ifrån Kongl. HoffRätten öfwersänd till 
h. landzhöfdingen att befordra den till behörigh execution. Hwarföre slötz att 
man der om hoos högwälb. h. landzhöfdingen påminner förr än han afreser.

VII. Berättade Rector att resolution, angående de 3 seqvestrerade hemma
nens i Emporagrii befallning relaxation woro författad i Kongl. C amwaren, och 
h. Schaeffer lofwat honom att uthtaga hoos secret. Piper.

VIII. Slötz att till StatsContoiret Sten Bielke och Billingskiöld suppliquer 
afgå, att Acad:n måtte blij förhie[l]pt till sin betalning för sin i krigztijden till 
Kongl. M:t och Chronan försträkte spannemål.

IX. Mentionerades om rågarne som sökies af Acad:n widh kyrkioherbergerne 
och slötz att emedan Acad. deputati i sommars på ett memorial och så der om 
inlagt i Kongl. Cancelliet, till h. cantzlierådet Lin[d]skiöld bref afgår att Acad:n 
der uthi till resolution befordrat warder.

Här widh berättade h:r Qvaestor att Klinten i Husby Onsala [0: Husby-Är- 
linghundra] innehållit deras wijnsädh till refusion, för det de öfwertagit de förre 
åhren, hwar öfwer uppå församblingens inkombne beswär ArchieBiskopen och 
h. landzhöfdingen blifwit förordnade att inqvirera, om Acad:n woro berättigad 
att behålla henne eller ey, men som landzhöfdingen nu är occuperad af skrif- 
ningen, att man intet kan förmoda något sluth der i, och dhe ifrån församb- 
lingen warit här och begärt spanmålen löös, emedan om han länge ligger han 
då lärer skämmas, altså frågade Qvaestor huru der med skall förehållas. Resolutio. 
Dhe få spannemålen löös, så länge, kunnandes Acad:n ett annat åhr sökia sin
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refusion om hon der till befogad blifwer effter h. landzhöfdingens och Archie- 
Biskopens ompröfwande.

X. Berättade Rector sig talt medh Jochum Alstedts änkia om den spanne- 
målen henne af Qvaestore förleden höstas tilsänd blef, hwilken spannemål hon 
nu intet will betala, hwarken effter det prijs som i fiol war eller i åhr gäller, 
uthan will så mycket mindre gifwa, som at be:te spannemål sämre är, än den 
som hon förre åhret sigh tilhandlade, hwar på henne då något skolat resterat, 
och hon denne till fylnad där på sigh beräknar. Rector sade sigh med henne intet 
kunna slutha uthan föregångit Consistorii betänkiande och communication medh 
h. Qvaestore.

Resolutio. Hon tilskrifwes att så frampt hon will längre handla medh Acad:n 
så måste hon gifwa så mycket för t:n som hon antingen i fiol eller i åhr gäller.

XI. Notificerade Rector sig insinuerat hoos cantzlierådet Lindskiöld M. Boos 
dotters [Margaretas] skrifft, och refererat huru obilligh hon är, att hon påstår 
sig af blåtta nåd för de fattige små barnen wunnit den resolution hon har, och 
intet af sine eller sine föräldrars meriter, sig och sagt wälborne h. cantzlierådet 
huru hon söker giöra den ena oredan effter den andra, som och förwänt h. 
Prof. Spoles ord, som af hennes skrifft förnimwes, hwilken hennes elaka förty- 
delser h. cantzlierådet sielf helt och hållit ogillade, tyckandes intet orådeligit 
wara, om Consist:m supplicerade till Kongl. M:t här om så will. Här widh berät
tade Prof. Rudbeck, att då han talt medh hans Kongl. M:t om den resolution 
som fallit i M:r Boos sak, och begärt i underdånighet de[t] hans Kongl. M:t 
wille icke widare des barn ansee, än de andre änkiorne som warit Acad:n skyl
dige. Nbl. att dhe i sin tijdh och till des barn blifwa stora finge behålla ägen- 
domen, men sedan den samma falla till Acad. Hade hans M:t i nåder lofwat så 
skee skulle så snart Acad:n där om supplicerawdes warder. Slötz altså att till h. 
Lindskiöld här om afgår bref, så och supplique till Kongl. M:t om M:r Boos 
dotters obillighet. Fan och Consistorium gott at intet låta henne fa någre vidi
merade copier, immission, husesyn och wärderingen på M:r Boos gård.

XII. Discourerades om torparen på Stenringen och den där twistige skogh, 
hwar wijdh först Räntemästaren refererade om skogen och sedan Rector hwadh 
h. Niels Bielke der om sagt. Nbl. att han roligen possiderat den skogen uthi 
långe tijder tilbaka, hade fuller och en gång warit inqvieterad af sal. Verelio, 
hwilken lijkwist der medh afstodh då han bättre förnam saksens sam/wanhang. 
Nu som sal. Verelius war den som på Acad:ns wägnar något efftergaf, tykte han 
sigh der af hafwa gott skäl emot det inspråk som nu skeer. Träter wille han gierna 
ey begynna, men kunde ey annars skee, will han då giöra sitt bästa der wid. 
Torpare« som på Stenringen bodde, gaf han förnämste skulden till denne ore
dan, hwilken då han för sitt elaka och olydige lefwerne skuld war undsagd af 
h. Niels Bielkes folk med knechten, skulle han till at insinuera sig hoos Acad:n 
hafwa lofwat dem någon synnerlig uplysning om råå och röör som doch af intet 
wärde woro. Rector begärte att Consist:m tillijka medh Qvaestore wille noga 
öfwerläggia, hwad häruthinnan står att giöra i denne saken. H. Niels Bielke hade 
fuller och sagt sig en gång willia då han reser genom Upsala här om medh 
Professoribus conferera. Res:o. Begge inspectores aerarii resa uth och besee be
lägenheten af skogen och referera det sedan till Consistorium att må sedan see 
om nödigt woro lagl. denne begynte twisten uthföra.



44 1683:21 mars

H. Qvaestor sade det wara en gammal twist, jämwäl i h. Fontelii tijdh, så och 
h. Fornelii, som begge 2 warit dijt uth och tagit en charta där på. Consistorium 
förklarade sigh intet willia beskaffa medh torparen emedan h. Rudbeckius 
honom antagit.

XIII. Berättade Rector att h. cantzlierådet Lindsköld förklarat sig, det under 
Kongl. M:tz frijkallelsebref för bakungs och mantalspenningarne änkiome intet 
förstås, hafwandes der hoos sagt, att någre af änkiorne supplicerat der om och 
fått nådig resolution, och willia de andre winna det samma, måtte och de suppli- 
cera der om. Tykte ochså Consist:m att änkiorne, så frampt de willia wara frij 
för ber.de penningar, de då sielfwa måge infinna sig hoos Kongl. M:t medh en 
supplique som dhe kunna ställa i alles sine nampn.

XIV. Sade Rector Gustaf Forsell warit hoos sigh och begärt at någon af 
Acad:ns medel måtte constitueras som liqviderar rächningarne emellan Acad. 
och Prof. sal. Bringii sterbhus, och att dhet kunde skee fast h. Henrich [Myran- 
der] icke ankommo. 'Resolutio. När swar kommer ifrån h. Henrich på Consistorii 
til honom afgångne notification om liqvidationen, skall förordnas de som å 
Acad:ns wägnar medh alle interessenterne liqvidera skole nbl. h. Prof. Rudbeck, 
h. Spole och bokhållare/?.

XV. Proponerade Rector Canutum Ausium begära arrendet för sin sal. faders 
åker, så wille han cedera all sin praetension.

Nu inföll discours om denne och andre slijke Acadrns sakers uthförande, 
hwar widh h. Lundius: Som wij altijdh låtit märkia att detta är Kongl. M:tz 
interesse så skulle wij och procedera som wanligit är och bedia altså h. landz- 
höfdingen, att han på Kongl. M:tz wägnar någon förordnar som des interesse 
jempte Acad:ns i acht tager. Slötz altså att Consist:m anhåller hoos h. landz- 
höfdingen at emedan detta är en publica causa och Kongl. M:tz interesse, han 
wille då adjungera någon som å Cronones wägnar den bewakar, och att till 
HoffRätten bref här om afgår medh rådfrågan om Acad:n medh den saken här 
i detta foro måtte fortfara effter sine privilegier och gamble praxin på det Acad:n 
icke sädan måtte medh wederparternes protester dragas till stora expenser och 
onödig bekostnad. I medier tijdh communiceras rächningen medh Ausio, att 
han sig der öfwer sielf skriffteligen förklarar.

Rector begärte widare Consist:m wille sig utlåta om Ausius skall få något af 
arrendet, 100 dr ungefähr.

H. Lundius sade sig sagt sin mening förr.
M. Columbus: Jag seer gierna han blifwer hulpen om han har rätt att fa något.
H. Peringer: det woro wäl han finge något.
H. Spole: han må wäl fa.
H. Lagerlöf: Jagh seer gierna han blir hulpen.
M. Micrander tycker han må 50 dr nu och 50 frambättre.
M. Holm: Jag seer gierna han far något.
H. Rudbeck: Jag och.
H. Gartman: Jagh är intet der emot.
Rector: Jag unner honom gierna.
Res:o. Han bekommer af det oarresterade arrendet som hoos wederbörande 

innestår 100 dr kopp^rnt.
XVI. Insinuerades och uplästes Acad. Cancelerens skrifft af d. 1 huius för
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Mag. sal. Schillings pastoris i Mora twenne söner [Benedictus och Christopho- 
rus] att niuta stipendium Regium. Res:o. Dhe remitteras som wanligit är till 
någon facultet att undergå examen.

XVII. Frågade Rector hwadh åtgiort är medh Wingens skuld?
Qvaestor berättade att han i går låtit lefrera till sigh 150 dr och lofwat at 

innan han reser bort clarera det öfrige han skyldig är.
XVIII. Frågades huru skall blij medh Skefftuna saken, emedan h. Axehielm 

sagt sig icke kunna bringa Aurenium till någon billighet, fast han budit honom, 
där han wille låta beqwäma sigh, att willia stå halfwa skadan medh honom.

Res:o. Bref afgår till Kongl. HoffRätten därom, kunnandes man först laga 
så man får dhet af h. Axehielm skriffteligen, att han budet honom willia stå 
halfwa skadan medh Eurenio*, der han sigh beqwäma läte.

XIX. Bewilliades fächtmästaren Grubb copie af Rijkzdrottzens resolution af 
d. 24. Martii angående fåchtmästarens och beridarens löhn.

XX. Frågade Rector hwadh medh swaret på Bergz Collegie ankombne bref 
lider, och slötz att Qvaestor angifwer torparnes namp» som malmstrecket up- 
funnit hafwa, att man dem sädan BergzCollegio wijdh handen gifwa kan.

XXI. Proponerade Rector borgaren Jöran Larsson Tuhn begära lof att sökia 
brandstat hoos Acad:ns folk. Resolutio. Honom bewilliades att han far gå kring 
till hwar och en hemma i deras huus som kan gifwa honom så mycket dem be
hagar.

XXII. Insinuerades och uplästes Acad. Cancellerens bref för Mag. Erico 
Liung at fa hålla collegier in facult. theologica. Res:o. Brefwet communiceras 
medh facu[l]t. theol. Här widh frågade h. Bilberg om han nu då qvitterar sin 
Adjuncti titel in facult. philos. ty då lära andra af de unge Magistris sökia fa 
den igen. Consist:m s:de honom behålla den titulen, fast honom förunnes hålla 
collegier in facult. theologica.

XXIII. Förmälte Rector bokhållaren inlagt 1681 åhrs bok, begärandes revi
sorer der öfwer. Resolutio. H. Prof. Holm såsom Rector, Rector h. Norcopensis 
och h. Prof. Rudbeck som inspectores aerarii, M. Micrander och h. Gartman 
såsom deputati Consistorii förordnas der till. Slötz och att man effter consti
tutiones notificerar Archiebiskopen här om.

XXIV. Berättade Qvaestor sig medh h. Prof. Spole warit hoos h. landzhöf- 
dingen och confererat medh honom om indelningen till knechthåldet då han 
mycket bewågen sigh bewijst, och lofwat Acad:n sitt günstige assistence i alt 
det han kunde. Sade 3 bönder blifwit om en soldat här i Upland, och att 
Acad. bönderne fatt för sig sielfwe roteras hafwandes h. landzhöfdingen skänkt 
Acad:n 2 knechter, sampt lofwat att skaffa en hoop liberies kläder för 
Acad:n[s] knechter.

Men i Wässmanland berättade Qvaestor 2 bönder måst wara om soldaten, men 
warit wäl för Acad:n att där fattes för ingen rota soldat.

XXV. Insinuerade Rector twenne Acad. Cancellerens recommendationer till 
den vacante Cursoris tiensten, en för Svenone Printz som först uplästes så och 
des der hoos fölliande supplique att blifwa till Cursors tiensten förhulpen, effter

Felskrivning för Aurenio.
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han har Acad. fogdens Jahan Anderssons* dotter till hustru. Sädan uplästes den 
andre recommendationen för Johanne Hedberg, där i hans HögGrefl. Excellice 
agreerar den disposition som Consist:m behagat giöra medh honom, och att han 
wärkeligen nu må åthniuta det Cons[is]t:m till hans upsåtz befrämjande hoos 
sig beslutit hafwer och medh Hans HögGrefl. Excelhce communicerat. När 
brefwen upläste woro, bad h. Lundm wäl observeras skulle de orden i hans 
HögGrefl. Excelks breef, där han skrifwer att Consist. måtte giöra hwadh rätt- 
wijsan och Acad:ns nytta fordrar. Mente att denne Johannes torde wara Acad:n 
till föga nytta och heder, effter som han förnumwit honom intet wara alt så heelt 
medh honom.

Prof. Holm, h. Spole och flere sade honom upwijst i sidste Consist:o 2. attes
ter om sitt ährlige förhållande där han warit förr. Frågades af hwilken dhe woro 
gifne? Sw:de af Höyer i Stockholm och en annan.

H. Rudbeck sade sigh hört Höyer klagat öf:r honom i fiol. Frågades om han 
warit hoos någon annan sädan? Sw:de, hoos en som heter Springer. Secret:n 
sade att i sidste Consist:o blifwit slutet att han först skulle skaffa ny attestatum 
ifrån honom förr än han tiensten tillträda finge.

H. Lundius begärte man skulle intet förhasta sig, så att Acad:n och Consisto
rium hade sedan både skade och skam där af.

M. Micrander: Jag har aldrig hört något ondt om honom, det sam/»a sade 
och Qvaestor.

Johannes inkallad frågades om han intet skaffat sig Springers attest som honom 
i sidste Consistorio pålades? Han sw:de ney, lofwandes sig det giöra willia. In
sinuerade sine förnämste attester som uplästes, hwar på sädan Johannes förman
tes att skaffa sig Springers attest, och han affträdde.

Resides. Att Johannes skall skaffa sig Springers attestatum, och i medlertijdh 
intet brukas i tiensten, och sädan bepröfwas om han är nychter; finnes han wara 
begifwen på fyllerij, så blir han der till ey admitterader och fast han där till 
satter woro, skall han igen afsättias.

XXVI. Refererade Qvaestor att h. Gyllenborg lofwat att Academien skall blij 
frij för all gravation som kunde befaras för praebenderne och innom fridzmilen 
liggiande Acad. hemman genom reductions resolution och rijkzdagzbeslutet.

XXVII. Sade Rector sig åthskillige gånger welat insinuera och upläsa låta 
Qvaestoris memorial angående verificationerne, men intet kunnat det giöra emä- 
dan Qvaestor icke warit tilstädes, Consistim dhär hoos mycket infreqvens, som 
protocollet lärer kunna betyga; frågade om icke närwarande Consistis wille nu 
det höra och sig der på förklara, och emedan dhe swarade ja, altså uplästes 
memorialet upp, lydandes som föllier:

Effter som nu nyl. är discurrerat om verificationernes inlefrerande till högl. 
Kongl. Cammaren uthi vidimerade copier, effter hans Kongl. Mitz allernådigste 
befallning och förordning, och om man hoos H:s Kongl. Mayit i diupeste under
dånighet må sökia det samma att undgå, eller icke; och man min mening der om 
desidererat, så will iag den samma oförgrijpeligen säya, som föllier. Twenne ting 
äre förnembligest som iag märkt synas råda der till, att Acadin i underdånighet 
söker undbidia sigh detta. Först den omkostnad åhrligen giöras måste på desse

* Johan Andersson Gran.
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verificationers afcopierande och vidimerande, till fem eller sexhundrade dr 
koppwr:nt, som iag tycker den samma wara upsatt, hwar igenom Academiens 
extraordinarie expenser, som ellies merendels åhrl. stiga twå eller tre gånger så 
högt som dheres stat är, för swåra rättegångz processer och andre orsakers 
skuld, ännu mer skulle wäxa, och publicum dher igenom lijda. Sädan dhen fahra 
Acad:n i längden hade till befara, om des Kongl. constitutiones i detta fall ändras, 
som allernådigast tillåta och förordna, att Acad:s verificationer uthi des archivo 
eller contoir inläggias och förwaras skole, i det framdeles torde finnas dhe, som 
betienandes sig af detta exempel, arbetade på, att uthi hwadh öfrigit är, högst 
be.te Kongl. constitutiones ändras måtte, der igenom Acad:n och conseqventer 
rijket, måtte komma till att lijda och afftaga, och omsider stanna uthi den store 
gamble barbarie, sampt den swåre olägenhet, som en barbariem oundwijkel. 
föllier, så att Gudz försambling medh den christelige religionen på det sättet 
komma här uthi ett slätt tilstånd, emedan det är odisputerligit, att intet christe- 
ligit rijke, kan florera, medh mindre studier och boklige konster der florera; 
så att den annat will tänkia eller drifwa, han mycket bedrogo sig sielfwer, och 
förtiente stor otack af posteriteten.

Twenne ting äro i lijka måtto, som förnembligast synas afskräckia Acadrn 
ifrån denne underdånige ansökning, först des aller underdånigste hörsamhet och 
lydno till att altijdh och allestädes underdånigest effterlefwa och fullgiöra hans 
Kongl. Maytz budh och befalningar, uthan till att i någon måtto sig det samma 
undbidia. Sädan och för det andra, Majestetes höga onåde, som där på lätteligen 
föllia kunde, om Acad:n sig undbudo hwar af illwilliande menniskior i längen 
kunde sigh betiena till Acad:s och så widare Gudz församblingz wärsta, emedan 
Gudz ord oss lärer, att ju närmare det lijder till werldenes ända, ju större 
blifwer och mehra tiltager menniskiones arghet, så att omsijder näpligen någon 
troo mehra finnas lärer.

Men såsom ingen menniskia bättre förstår och pröfwat hafwer, hwadh wijshet 
och Gudzfruchtan hafwa till at betyda uthi ett land och rijke, och hwadh dhe 
uthrätta kunna, än hans Kongl. May:t wår allernådigste Konung och Herre, 
som ung och tomhänter, inweklad uthi ett ganska swårt krig, allenast medh sin 
Gudfruchtighet, och höga Kongl. förstånd och wijshet, sampt incomparable tap
perhet, så lyckeligen slogh wår mechtige fiende och oss alla frälste ifrån den oss 
öfwerhängiawde ruin, att hela werlden måste sig der öfwer förundra; altså lefwer 
iag uthi den allerunderdånigste wisse och säkre förmodan, att hans Kongl. May:t 
altijdh lärer medh hög Kongl. nåde omfatta alle dhem som öfwersagde dygder 
älska, läre och sig ombeflijta, och aldrig återwända af högstbeite Kongl. nåde 
emot scholar och academier, hwar igenom Gudz försambling conserveras och 
widh macht hålles, hwar till Kongl. M:t jämwäl mitt uthi desse swåre tijder aller- 
nådigst låtit skijna åthskillige höga Kongl. profwer emot denne sin Academie. 
Jagh tror och äfwen säkert, att ehuru swåra tijder efter oss blifwa torde, lära 
Gudh lijkwist nådigt uppehålla och conservera sin heelige försambling och för 
hennes skuld i synnerhet denne Academie, som i alle tijder gifwit henne en godh 
styrkio. Och att Gudh lära böija jämbwäl dhe kommande Konungars hierta der 
till, att dhe sådane oungängelige Gudhz församblingz wärkstäder städz widh 
macht hålla, och icke låta dem lijda nödh, som der uthi troligen arbeta, upwäc- 
kiandes altijdh någre rättsinnige, som till sådant troligen råda och styrkia. Och
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kan iagh således intet see någon fahra wäre, eller der till gifwas något tilfålle, 
om vidimerade copier afgå, helst efftersom originalen blifwa qwar, och Kongl. 
constitutiones altså icke ändras. Ey heller kunna verificationernes afcopierande 
och vidimerande kosta Acad:n mehr än ett rijs papper om åhret, aldenstund 
wederbörande hwar och en för sigh bör inlefrera copier jempte originaler af sine 
verifkationer, och dhe som revidera rächningarne samme copier vidimera, uthan 
betalning, så att och den här imaginerade omkostnad nu således faller. Håller 
altså iag råd eligit, det Acad:n underdånigst föllier Kongl. May:tz allernådigste 
ordres och befalning, uthan att widare sigh der om förfråga, och det så wäl 
för dhe tilförende mentionerade starka skiäls, som och för fölliande orsakers 
skull, nembl. att effterkommanderne måge ännu så mycket mehra obligeras till 
achtsamhet, och dem förtagas den säkerhet i förtijden warit, särdeles i M. Boos 
tijdh, hwar af Acad:n hafft en swår kienning alt här till, och des betiente der 
igenom lijdit, som och på det wij hoos Majestetet icke måge konvwa i det 
anseende och omdöme, som wille wij intet låta verificationerne komma ifrån oss, 
att der af andre icke see måtte huru Acadrns goda på den sedermehra för- 
flutne tijdh är administrerat wordet. Hwart uth H:s Kongl. May:tz allernådigste 
befallning här om förnembligast syfftar, om iagh rätt mins och man den noga 
påseer. Hwilken suspicion oss så mycket nödigare är att förekomma, som Maje
stetet säkert är i den tankan, att här intet alt så richtigt tilgått, uthan man offta 
giort store fauter, som ändteligen måste cognosceras och rättas, så att iag förden
skull intet annat seer, än att Majestet derföre äskar af oss verificationerne, och 
der dhe icke öfwerkomma, då lärer hijtsättia en commission, som alt cognosce- 
rar. Och är så detta min oförgrijpelige mening här om, den iag tienstel. beder 
måtte publice upläsas och till acta föras, såsom den der skall salvera migh nu 
och framdeles.

Här på begärte Rector att jämwäl få säya sitt betänkiande öfwer detta ährende, 
berättandes huruledes han i Stockholm och jämwäl i det Högl. Kongl. Cammar- 
Collegio hade warit i nåder hörder och där en relation giort här om, hwilken 
ehuru wäl han och nu här muntel. uprepade till åthskillige puncter, begärte 
lijkwist att få både den och hela sitt betänkande skriffteligen till aeterne inläggia.

På denne Rectoris berättelse swarade Qvaestor, sig wara lijka tilfredz, allenast 
han hade något at förswara sig medh.

Rectoris skrifft lades till acta som således lyder:
Angående qvaestionen om verificationerne till Academiens hufwudböcker, så 

emedan iagh den 17 Mardi sidsdedne ward t i nåder tillåten der om muntel. 
att yttra migh, uthi den högl. Kongl. Cammaren i Stockholm, ty will iagh sum
man af det som då talades, sampt hela mitt yttermehra betänkiande om det 
ährendet, nu till aeterne komma låta, migh till enskyllan i framtijden, om 
den ändring, som somblige ibland oss nu arbeta på, skulle gå för sig, och till 
äfwentyrs annorledes utslå, än som till Acad:n[s] bästa.

1. Huru medh verificationerne umgås bör, det föreskrifwe oss dhe Kongl. 
confirmerade constitudonerne. Ar och det samme medh godh succés in till den
ne dagh practicerat wordet, nembl. verificationerne blifwit widh Academien be- 
håldne, men i deras ställe wid ändan på hwar book, lemnad en attest af 5 
Professorib«j underskrifwen, om verificationernes noga öfwerens stämmande, 
medh dhe allegationer som i boken finnes. Och är detta wisserligen af Kongl.
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M:t i nåder påtänkt till att således förplichta Professorerne till att alle åhr sielfwe 
hafwa ett friskt inseende medh dhem som Academiens medel förwalta, hwar- 
uthinnan och Academiens wälfård till en godh deel wisserligen består, och i det 
anseendet betarfwar ingen ändring.

2. När den högl. Kongl. Cammaren en gång och ungefähr för 12 eller 14 
åhr sedan wille i nåder om dett Kongl. privilegio för Academien något cognos- 
cera, föll då jämwäl en resolution för Academien, som medh dhe Kongl. consti- 
tutionerne heelt och hållit instämmer.

3. Nu denne gången äro wij ey heller af någon annan allarmerade, uthan 
blott och allenast af oss sielfwe, hafwandes nu warande qvaestor tagit sig orsak 
der till af någre ord, som emot det som warit är, inkomne äro i hans fullmacht, 
dem iagh lijkwist tycker fast heller böra förtydas effter dhe Kongl. constitu- 
tionerne, än som ändra constitutionerne effter them. Och när man seer till, 
så angå the orden allenast Qvaestorem; hwarföre så frampt han de orden sielf 
efftersträfwat hafwer, så kan han fullgiöra them widh sin cassa räkning, men i 
det öfrige låta Academien blifwa widh sitt privilegium och wanlige bruuk.

4. Finner iag mig högst förplichtat wara till att önska och påstå det Academien 
alle sine förmåner behålla må, i synnerhet dhå dhe samme androm icke lända 
till ringeste förfång, men lijkwist Academien till stoor wälfård och säkerhet, som 
nu i synnerhet om detta privilegio wijst är. Icke heller hafwer Academien detta 
sitt privilegium ännu genom något sitt wållande förwärkat.

3. I fall att ändring skedde här medh, så behöfwes och ändigen en ändring 
i constitutionerne, därest som professorerne det ofwanbem:te collationerandet 
och underskrifften pålagde blifwa. Hwilke tu ting såsom the hafwa stort beswär 
och answar medh sigh, så lärer och ingen Professor af eget och öfwerflödigt 
bewågh sig der medh widare inlåta. Och således kommo all räkenskapen under 
qvaestoris enskylte händer. Och ehuruwäl man om nu warande Qvaestoris rede- 
lighet ingalunda twiflar, likwist emedan han detta nya förslaget så högt påstår, och 
brukar sigh ibland annat till skäls en åthwarning för M. Boos tijdh, så seer iag 
intet annat, än att nu till dhe olyckelige M. Boos tiderne genom denne på
tänkte ändringen fast större öpning skeer, så att sedan intet mehra lärer felas 
oss, än en Räntemestare som det streket allenast wåga will.

6. Förorsakar oss denne ändringen nye och owanlige bekostnader. Ty ehuru 
förslagen löpa, så fordrar nytt arbete, ny betalning. Kan och lätteligen hända att 
en Qvaestor gifwer dette nye arbetet i händerne på sin skrifware, och giör depu- 
tatet till ett wackert augment på sin egen löhn. Kommer så en anna« Qvaestor 
som jämwäl drager till sigh bokhållaretiensten här widh Acad:n för en tienligh 
recompense, så blij wij först warse rätte fruchten af nye projecter. Derföre 
wore bäst att Academiens räkenskap så här effter åth, som här till, finge pas
sera genom dhe månge händerne, och på samme sättet, som ifrån begynnelsen 
uthi Kongl. constitutionerne der till uthsedde warit.

7. Medh Academiens inkomster hafwer man så mycket mindre till at befahra 
något undersleef, som att de jordböcker och tertials längder, som des uthan i 
den Högl. Kongl. Cammaren åhrligen inkomne, och där finnes widh handen, 
sådant kunne genast uthwijsa. Det lilla som der uthom är, bestående i städzlor, 
huushyror, sakören, eller hwadh thet kan wara, må ju ändteligen kunna bero på 
så månge redelige mäns bewittnande och skärskodande; lijkwist medh det

4 —744263 SallanJer
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besked att der den Högl. Kongl. Cammaren skulle något finna wärdt wara ringes- 
te observation eller twifwelsmål, så är Academien willigh at upwijsa document 
der på allenast hon sitt undfangne privilegium må kunna salvera.

8. Medh uthgiffterne är samma beskedh i ty the bestå förnembligast i löner 
och stipendier, som nu alle åhr qvitteres af wederböranderne. Och är intet 
twifwel på att ju alle desse å den ene, och Räntemästaren å den andre sijdan 
see hwar annan så på fingren, att ingen orätt skeer. Skulle och något hända, så 
lider ju icke Academien den skadan, uthan den som sin egen saak illa wårdar. 
Expense och bygningzpen:r effter staten är en ganska ringa post. Skulle mehra 
gå till, så skeer sådant effter Consistorii eller des höge förmäns resolutioner, 
och går alt under ofwanbeite skärskådande innan det blifwer gott kiändt.

9. Widh förmedlingarne håller sig Consistorium widh dhe förordningar som 
der öfwer giorde äro. Skulle der om något twiflas, så hielper hwarken privile- 
giummet eller des ändring något det ringaste der emot, uthan behöfwes ransak- 
ning å ort och ställe, som twiflas om. 1 medier tijdh kunne alle Academiae 
bönders grannar nogsampt betyga, att här medh intet för lindrigt umgås.

10. Will man see noga till, så äre fullkomblige copier af verificationerne i 
hwart åhrs hufwudbok införde, i ty att omständigheterne af tijden, rummet, 
orsakerne, qvanto, och personerne der finnes inskrefne, och genom collatione- 
randet af 5 Professoribus nogsamt vidimerade. Det öfrige är intet annat än långe 
förtahl, helsningar, valedictioner, store tidar och annat mehr som till saken intet 
giör, fast mindre borde förorsaka Acadrn ny omkostnad, medh hela verifica- 
tions bokens afskrifwande, och nytt vidimerande, eller och genom originalernes 
öfwergifft, skillia Academien ifrån sitt privilegio, och Professorerne ifrån deras 
plicht, till att åhrligen ögna in i räkenskapen medh dhem, som den förrätta skole.

11. Om någon wore, som wiste något undersleef här till dagz wara förelupit, 
giör för rättwijsan skull och låte wederbörande komma till förklaring eller an- 
swar, ju förr ju heller, och skillie Academiens interesse ifrån private personers 
förmente feel och förseende, dhem dhe umgälla böre som dhem begångit, men 
icke Academien.

12. Ytterst hafwer och K. Drottzen, på wårt ödmiuke anhållande, förklarat 
sigh aldeles lijkmätigt medh Kongl. constitutionerne. Men som Consistorium 
icke dess mindre låtit sigh detta nye förslaget för ett så angeläget wärk före
bringas, att Kongl. May:tz nådige decision der öfwer är i all underdånighet 
sökt worden, och nu samma qvaestion till Kongl. Cammaren remitterad, tror 
iagh fast och stadigt att Kongl. constitutionerne blifwa maintinerade, såsom en 
säker och hälsosam wärn emot denne, så wäl som alle andre nye förslag, dhem 
iag nu af alle ofwanbe:de skiäl så mycket säkrare yttrar migh om, som att iag 
sedermera förstådt af intet wärde wara, att Kongl. ordres skole oss, effter någres 
ord, den ändringen påbörda, och medh onåder undsäya, der man effter skäl 
och samwet skulle uthlägga sigh för Academiens förrige och gambie privilegio.

XXVIII. Berättade Decanus philos. facult. h. Peringer en Upl. Haq. Strids
berg willia disputera de hirco emissario.

XXIX. Anmälte Rector h. D. Skunck, h. Skyttz och h. Wulff låtit sig ex- 
cusera för opasslighet, men flere hade medh ingen uhrsächt inkommit.
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Consistorium majus d. 28 Martii
närwarande Rectore h. Norcopense, h. D. Rudbeck, h. D. Skunck, h. Lundio, 

h. Spole, M. Columbo, h. Wulff, M. Micrander (sic), h. Bilberg, h. Peringer, 
h. Lagerlöf, h. Qvaestore och Secret A. Goeding.

I. Insinuerades och uplästes fordom Acad. fogdens Abraham Persson Winges 
skrifft och supplique bestående af 5 puncter, angående någre poster han widh 
sin tienst under Academien uthlagt och nu begärer måtte honom gode giöras 
och på des skuld till Acad. decourteras, sidst anhållandes, att som han nyligen 
lefrerat 150 d. han måtte för ytterligare tiltal och beswär sine rächninger och 
upbörder angående förskont och frijkändh blifwa, som och nu till sluth få ett 
gunstigt afskedzpass och testimonium ifrån Academien.

Bokhållaren inkallad frågades huru stoor Wingens skuld är? Sw:de 235 dr 
8 öre 8 thr sölf:t och 4 t:r spannemål, men Vingen där emoth hafwa att af- 
draga för en restlängd han inlefrerade då han qvitterade befallningen på 3 bönder 
som kommo från hemmanen och intet hade att betala sin skuld medh. Nbl. 
Anders Andersson i Håsta 2 t:r spanl., Michel Andersson i Husby 112 dr 
kopp*r:mt 32 t:r 4 f:r, Joen Joensson i Öfwerlunda 26 d. 2 öre 7 t:r 1 f:r. 
Frågades om intet detta blifwit honom affört? Bokhål. sw:de ney.

H. D. Skunck mente att desse bönderne ey blifwit honom påförde och honom 
för sin egen person wara skyldigh så mycket.

Effter någon discours slötz att inspectores aerarii medh h. Qvaestore inqvirera om 
denne skulden, och sädan referera det till Consistrm.

II. Prop. Rector OstroGothos begära hielp till sal. Jonae Schevelii begrafning, 
som warit Consist. Amanuensis. Resolutio. Han får sitt stipendium uth för denne 
terminen och dessuthan 8 dr sölfrmt af cassa studiosorum.

III. Uplästes h. Schaefers medh påsten ankomne bref af d. 23 huius, där i 
han gifwer tilkänna att resolution fallit i Kongl. revision i civil saken, och att 
den Kongl. revision simpliciter approberat Hoffrättzdomen, undantagandes att 
interesset för de liqviderade 3 000 dr skulle rächnas från det dato, som liqvida- 
tion skiedde, men om expenser och injurier blef intet omnämbt. Och emedan 
h. Schaefer menar man måste condescendera till liqvidation, hwilket har ett wid- 
lyfftigt utseende, håller *han råd eligi t att lembna slutet till compromissorier.

Res:o. Consistorium tycker säkrast wara hålla sigh stricte widh domen effter 
det intet är Consistorii saak, uthan där under verserar Acad. publica och Chro- 
nones interessen.

IV. Proponerade Rector sal. D. Johannis Rudbeckii änkia* anhålla att få wara 
under Acad:ns jurisdiction, som hon ey eller annorstädes förstådt, än hon för 
detta där under warit, emedan hennes man tilförende warit Professor, ehuruwäl 
sädan här ifrån kommen.

H. Lundius: Jagh finner intet skäl att hon skall sortera under Academ:n emä- 
dan det är 1. evidenter emoth stadsens privilegier. 2. Emot det som förr passerat 
och in actis finnes, jämwäl och ett bref som till borgmästare och rådh ifrån 
Consist:o afgångit, nbl. att biskop änkiome och andre som hijtkomma, skola 
sortera under stadsens jurisdiction, fast än dheras män förr warit Professorer. 
4. Sitter staden i possession der af. 5. Läre wij inweklas uthi process medh

* Katarina Rudbecktus, /. Sidenius.
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staden. 6. Kommer Consist:m att häffta för mantalspenningarne som af henne 
ey wordet upfordrade och h. Doct. tilstår henne för sitt folk ey uthgifwit desse 
Ihren bortåth.

D. P. Rudbeck sade sigh såsom husetz förmyndare icke kunna underlåta något 
häruthinnan at tahla, tyckandes orätt wara, om hon som hafft en Professor till 
man intet skulle wara under Academien, fast han sedermehra kommit här ifrån, 
men så borde hans wilkor derföre icke förringas, har ey eller hon annat förstådt 
än att hon continuerligen sorterat under Acad:n, fast andre biskopz änkior, som 
för särdeles förmån skuld som dhe kunde hafwa af staden gifwit sigh under 
stadzens jurisdiction. Wille altså wetta hwarföre hon blifwit utsluten af Acade- 
miens contributions lista, dijt hon sielf sigh anteknat, effter Zebrozyntii änkia 
warit här under och ProRector M. Pet. Holm säyer sigh ey der af wettadt, 
eller i Consistorio slutit blifwit at hon skulle der af uthstrykas.

Secret. sw:de sigh henne icke kunnat der på upsättia, effter hon icke sorterade 
under Acad:ns jurisdiction, har ey eller stådt tilförende på Acad:ns mantalslängd, 
kunnandes icke han taga på sigh något answar derföre, at uthan Consistorii 
särdeles sluth upföra henne på dess contributions längd och sålunda häffta i 
widlyfftighet medh borgmestare och rådh. H. D. Rudbeck sade att af henne inge 
mantalspenningar krafde blifwit, ey eller henne några uthgifwit desse åhren bort 
åth, påståendes att hon derföre intet måtte utslutas från Academien. Berättade 
widare att hon sänt sin son* här om dagen uppå rådstugun at förnimma af hwad 
skäl de willia draga henne under stadsens jurisdiction; då borgmäst, swarat, att 
dhe gierna see, det hon under Acad:n wara måtte, emedan dhem giör lijka 
gott under hwilkenthera jurisdiction hon sorterar; påstodh och h. D. Rudbeck, 
att hon måtte wara under Acad:n emädan det samma kunde hända en annan 
af Consist. medel, att han blif:r promoverad här ifrån, men skulle der med icke 
willia det hans wilkor så förringas skulle, att dess änkia sädan måtte komma under 
staden.

M. Micrander: Wij ha intet i wår rätt, at antaga någon under wår jurisdiction, 
widare än dhe af hans Kongl. M:t oss föreskrefne limites tillåta, och seer iag 
intet att be:te änkia under Academien widare kan komma, än dhe andre här 
warande biskopzänkiorne som under staden äre.

H. Spole: Blir hon antagen under Acad:n så lärer ochså de andre änkiorne 
sökia det samma såsom Staieni och flere.

D. Rudbeck sw:de att dhe för särdeles förmåner skuld, som dhe kunna hafwa 
under staden, qvitterat Acad. jurisdiction och gifwit sigh under staden, hwar på 
borgm:st. sielf förklarade sigh, att Rudbeckii änkia måtte korrvwa under Acade
mien.

Res:o. Om staden intet will giöra något inspråk der på uthan gifwa henne 
ledigh från sigh,. så tager sädan Consistorium i betänkiande hwadh här uthinnan 
giörligit är.

V. Berättade Rector Prof. sal. Franks dotter [Elisabeth] begära continuation 
af sitt åtniutne beneficio, men som det omöyeligit är effter det uphäfwet är, 
frågade Rector om man då skall sökia att hon impetrerar någon åker.

• Daniel Rudbeckius.
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Res. Man seer effter i åke[r]stadgan om hon i förmågo der af är till någon 
åcker berättigad.

VI. Berättade Secret. sig warit hoos h. Axehielm och begärt på V. Con
sistorii gottfinnande dhess skrifftelige attest, att han budit Aurenio stå halfwa 
skaden medh honom, om han sigh wille låta beqwäma. Då be:te h. Axehielm 
swarat sigh gierna det willia gifwa, och att så i sanning wore passerat, men wille 
låta sin mågh Ol. Winbiad som war medh och hörde huru Aurenius sigh utlåtit, 
skriffteligen det attestera, lofwandes att det till söndagen införskaffa. Consisto
rium tykte och wara bäst att hans mågh den attesten gifwer.

VII. Berättade Rector slottzbefallningzman [Stehn] kommit till sigh och be
gärt på hans Excellxe Georg Gyllenstiernas wägnar, att Academien wille taga 
sigh an att förswara dhe Skyttianiske professionen tilslagne hemmanen från rote- 
ringen, emedan dhe i anseende der af, att dhe för alla Chronones beswär och 
pålagor äre befriade, effter sal. Kongl. Gustaf Adolphs confirmations bref af d. 
2 Junii 1622, så hafwa dheras utlagor blifwit förhögde så att Prof. Skyttianus 
har så mycket som en annan regius Professor, men der hemmanen underkastas 
Chronones pålagor och denne roteringen, så lärer uthlagorne till halfparten af- 
slås, och dhe Skyttianiske erfwingarne i förmåge af den cautel som i testamentet 
står, taga godzen tilbaka under sigh igen, och altså den profession öde blifwa.

Effter någon Conference här om slötz att bäst woro, det h. Procancellarius 
och biskopparne i Wästerås och Strängnäs som äre förordnade till curatores 
öfwer testamentet, tage sigh detta an, att sökia det godzen widh Kongl. M:tz 
Gustaf Adolphs confirmations bref må erhåldne och ifrån knechtehåldet exime- 
rade blifwa.

VIII. Insinuerade Johannes Hedberg Lorentz Springers honom gifne attest, 
att han den lilla tijden han hoos honom i tienst warit, hafwer sigh troligen, 
ärligen och wäl förhållit. Hwar på han affträdde och Consistorii fallne sluth om 
be:te Hedberg uplästes, sädan frågades om han medh någon fullmacht försees 
måtte, hwilket tyktes onödigt, uthan att han elliest nu af Rectore förmanas till 
flitighet, nychterhet, tystheet och hörsamhet; inkallades altså Hedberg och blif- 
wer af Rectore alfwarl. och wederbörligen förmant att så ställa sigh att Acad:n 
ey måtte fa någon skam af honom, wara nychter flijtigh, trogen och hörsam. 
Hår om försäkrade Johannes Consistorio muntel. tackandes för den gunst dhe 
giort honom och hugnat hans moder att de medh denne tiensten honom för- 
hulpit, och lofwandes att beflijta sigh om att wara V. Consistorio till nöye.

IX. Insinuerades och uplästes Dn. Canuti Ausii [skrivelse], där i han än wi- 
dare påminner at få sluth, angående sine sal. föräldrars skuld till Acad:n effter 
han fast olyckeligen måste umgälla det hans slächt uthi Stockholm icke sigh in
finna, på de dem så offta giorde notificationer. Begärandes att effter Kongl. 
Drottzens och Acad. Cancell. förlängst ankombne bref, få så wäl som andre 
Professorers barn åtniuta till sitt subsistence af ägendomen, fast än den häfftade 
för skuld till Academien, och at honom här på resolution gifwas måtte till 
hans Soulagement.

Här på berättade Rector, att han och begärt af det arresterade arrendet 
någre hundrade dr till att fortsättia sin resa medh, emedan han elliest blir för
orsakad at högeligen klaga sig af den skada han tager af det saken dragés 
så långt uth och intet får komma bort uppå en lagl. godh vocation, där lijkwäl
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hans andre medarfwingar upburit mycket mehr än han af egendomen, och han 
der emot litet eller intet.

H. Spole sade han kunde wäl dröya till Walborgzmessa, och dess förinnan 
woro ingen fahra för honom, att någon skulle undgå honom tiensten.

H. Lundius påminte sig blifwa widh det han förr här uthinnan sagt.
Ausius effterfrågad sades gått bort, hwilket Consist:m tykte illa wara af honom 

giort och att han åthskillige gånger tilförende så absenterat sigh, då han blifwit 
påberopad. Slötz altså at han ännu något dröyer till dess man får see om något 
swar kommer från Kongl. HofRätten, på Consistorii dijt afgångne skrifwelse.

X. Proponerade Rector att effter som Erich Mattsson i Walskogh i de förrige 
Consistoriis låtit anmäla sitt ärende medh begäran att komma till liqvidation 
medh Academien om sin skuld, den han mente wara allz ingen, så förnimmes 
nu samme liqvidation wara skedd, hwar om h. Prof. Spole weet beskied. H. 
Spole berättade samma bonde blifwit funnen skyldigh 50 d. 17 öre till Acad.n 
öfwer det af honom exeqverat blifwit, och att Ringius har liqvidations skriften 
underskrifwen af regementzskrifwaren Rhalambio.

XI. Acad. rättaren Olof Persson i Slöstad [0: Slåsta] har påtagit sigh upford- 
ringen för chröningz och bröllopz hielpen, och förrättat dhet med mycket be- 
swär, endels för böndernes tresko och motwillighet skuld, särdeles i sådane uth- 
giffter som dhe mente sigh icke nyligen wara wahne widh, endels och för ortens 
beskaffenhet skuld, hwarest han hafft åthskillige sund at öfwerresa med största 
lijfzfahra, hafwandes i fiol mist derföre en häst och en gåsse i det ene sundet; 
begärer fördenskul[d] att få någon remission på den bröllopz och chröningz- 
kost han sielf bör uthgifwa.

H. Räntemästaren upkommen berättade denne rättaren hafwa ett widlyfftigt 
rättarelagh, och emedan fogden intet kan få alt upp på en gång, och widh 
ordinarie stämbning har rättaren måst brukas att fordra upp ensam, och för 
2 bönder skuld reesa öfwer 4 sund, så att inspectores aerarii tillijka med h. 
Qvaestore tykt gott att läggia de 2 bönderne till ett annat rättarelagh, som dhe 
förr lydt under. 'Resolutio. I anseende till det stora beswär han uthstådt och ska
dan han tagit, will Consistorium hafwa honom efftergifwit halfparten af denne 
chröningz och bröllopzhielpen han bör för sin person utgifwa.

XII. Uplästes befall. Winterens bref till Qvaestorem, där i han begärer att rät
taren i Dingtuna sochn och Upgårda, måtte få förmedlingzbref medh Acad:ns 
sigill under, effter han låtit sitt förre wundne breef af d. 29 Julii 657. för
komma, så wille han tilsee at fa honom at stå uthi roteringen för ett 4:de dels. 
Res:o. Om intet det brefwet igenfinnes som uppå det hemmanet förr är gifwit, 
författas ett annat effter Consist:ii resolution af detta dato.

XIII. Prop. Rector, Prof. Bilberg påminna om sitt hemman, medh protest 
för den skada han tager af det han det umbär och länge umburit. H. Qvaestor 
sade den förre bonden suttet där i 2 åhr emot frijhet, men intet det ringeste 
reparerat, hwarföre han måst antaga en annan bonde der på, doch uthan frij- 
heet.

H. Bilberg sade att h. Rudbeckius och h. Spole per male narrata hoos Rijkz- 
drottzen kommit detta hemmanet från astronomiae professionen. Effter något 
discours slötz att acta skole upkastas och igenomläsas om denne saken, och 
bättre fram förordnas dhe som Sunnerstadh hemmanet besichtiga skole.
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XIV. H. Prof. Lagerlöf giör påminnelse om humblegård och praebendehem- 
wzanet att fa effter sin antecessorem tilträda.

Bärby immitteras h. Lagerlöf i, och om humblegården skall sees effter hwadh 
der om i actis finnes, effter som sades det h. Arrhenius den begärt, och der på 
något blifwit resolverat.

XV. Decanus facult. philos. anmälte stud. Magnum Megalinum willia dispu
tera de die et eius partibus.

2. Olaum Mört Ångerman, de a»/Vwa separata.
3. Jacobum Höfling Smol. de stellis fixis.
4. Petrum Tillaeum Vesm. de templis.
XVI. H. Prof. Wulff låter anmäla att här i Lassbygärdet skall wara ett 

stycke åcker ledigt effter sal. Verelium, som han begär få bruka mot afrad effter 
den ligger honom till handz. H. Qvaestor sade intet stycke wara öfwer, som icke 
till änkiorne är anslagit, uthan icke h. Wolff finge af den åckren, som blir löös 
effter h. Anders Bockz hustru sal. Bringii dotter, eller änkiorne willia låta sigh 
öfwertala att cedera sin åcker, mente h. Liungens och h. Hedraei änkior snart 
kunna der till öfwertalas, allenast man kunde och förmå h. Aurivillii änkia der 
till. Res:o. Om änkiorne willia cedera åkren, så bewilliar Consist. h. Prof. Wulff 
den samma, skolandes änkiorne fa sin refusion igen då någon åker löös blifwer.

Här widh discourerades att den åkren som effter Bringii dotter löös blifwer, 
är en liten hoop som ligger emellan Rectoris och h. Spoles åkrar, som Bringii 
änka fått på sin andeel, hafwandes och h. Spole brukat den deelen som Bringii 
änkia tillkommit, hwarföre h. Spole begär att få den åkren effter som honom 
fattas något. Slötz altså att h. Spole får det stycket som effter Bringii dotter 
löst blifwit.

Prof. Schiittz, h. Rudbeck och h. Gartman enskylte sigh för opasslighet och 
wichtige hinder skuld.

Consistorium minus d. 28 Martii
närwarande Rectore h. Norcopense, D. Benzelio, h. Spole, h. Bilberg, h. 

Peringer i Prof. Rudbeckii ställe och Secret.
I. Assessoren wälb:ne h. Axehielm förekom emot stud. Nicolaum Petraeum 

insinuerandes en skriffteligh författad replique emot Petraei inlagde exception, 
hwilken uplästes och communicerades medh wederparten att där på i näste 
Consistorio swara.

II. Borgaren Isach Boberg inkom emot And. Eurelium praetenderandes en 
sunwza penningar af 110 dr koppart för kosthåld så för honom som des broder 
Torstano Eurelio, sampt upteendes en skrifft af d. 8 Aprilis och 4 Junii A:o 
1682, där i begge bröderne tilstå sigh wara h. Anna Holstens dotter [Soot] 
tilhopa skyldige 180 d. koppar:t hwar på Boberg bekände dem lefrerat ett paar 
oxar å 70 dr.

Andreas Eurelius s:de att han intet är honom något skyldigh emedan han 
lefrerat honom 2 paar oxar. Boberg s:de at intet mehr än 1 par oxar äre på 
denne rächningen lefrerte, 1 par 1681 om hösten och 682 om hösten åther 1 
annat paar.

Boberg sade obligation wara gifwen 1682 och altså det paret som gifwitz 
1681 icke kunna rächnas där på.
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Andreas frågades huru mycket han då är skyldigh? Swarade, iagh är intet 
skyldigh, uthan min broder 110 dr. Boberg sade Anders wara af samma skuld 
delachtigh, doch nekade Anders der till. Och effter dhe där om intet kunde 
föreenas, slötz att till Torstanum som sades wara i Stockholm och praeceptorera 
för en h. Leijonhufwud, notification här om afgår, om han tilstår skulden. 
Samma notification hade Boberg att hämpta hoos Secretin och sädan hafwa 
försorg för henne att han blifwer Eurelio i händer lefrerat.

III. Fär Hans h. Chirstin [Eriksdotter] inkom emot mölnaredrängen [Per 
Isaksson], klagandes at hon intet kan få sitt påberopade wittne upp. Hwarföre 
henne pålades, at så frampt hon något will winna i saken, så måtte hon skaffa 
sitt wittne tilstädes. Hwar på de affträdde.

IV. Berättade Rector en pijga Chirstin Johansdotter som förr tient hoos Prof. 
Holm klaga öfwer dess hustru sin förre matmoder för det hon tagit en kiortel 
af henne som hon påstår willia hafwa igen. Frågades om parterne woro tilstä
des? Sw:des pijgan wara uppe, men intet någon på Prof. Holms hustrus wägnar 
fast hon lofwat sända någon upp för sigh i dagh. Upskötz altså medh denne 
saken till här näst.

Consistorium minus d. 4 April
närwarande Rectore h. Norcopense, h. Wulff, h. Bilberg, h. Peringer och Sec

retario.
I. Cursor inkommen förmälte h. Doct. Benzelii ursächt, at han för någon has

tigt honom anstötande passion icke kan komma upp i Consistrm i dagh.
II. Förekom å h. Axehielms wägnar des utskickade fogde emot stud. Nico

laum Petraeum, som insinuerade sin författade duplique emot h. Axehielms i 
sidste Consistorio minori inlagde replique, hwilken uplästes, hwar på fougden 
frågades om han inskaffat attestatum, at någon warit, som husen hyra welat? 
Fogden nekade. Parterne tilspordes om dhe hafwa något mehra att påminna? 
De swarade ney, här på de affträdde och domen fattades som föllier.

Consistorium befinner denne sak således beskaffat, at i anseende till sakernes 
qwarlembnande och nycklarnas förhållande där lijkwist gården war skriffteligen 
upsagder, hon hörer till det cap. Bb. Sd. och altså Petraeum wara förfallen att 
betala halfwa hyran nbl. 60 dr koppant och hafwa medh husen widare intet att 
beskaffa.

Parterne inkommo afhörde domen, hwar på fogden tackade för god dom.

Consistorium majus d. 4 April
närwarande Rectore h. Norcopense, M. Pet. Holm, h. Gartman, h. Lundio, 

h. Rudbeckio, h. Spole, M. Columbo, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, 
h. Lagerlöf, h. Qvaestore och Secret.

I. Proponerade Rector Amoldum Felderman God. begära testimonium. Prof. 
Holm sade honom blifwit examinerad i facul t. theolog. och warit i sitt collegio.

Res:o. Honom bewillies testimonium så frampt icke inspector weet något 
oförswarligit medh honom.

II. Af häradzfogden Rox skall begäras copie af landzhöfdingens ordres till 
honom om arresten på den stridige skogen emellan Academien och Leusner 
i Rasboo.
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III. H. Qvaestor berättade att Daniel Rudbeckius kommit till sigh och begärt 
på sin moders [Katarina Rudbeckius, f. Sidenius] och mormoders [Kristina 
Sidenius, f. Appelbom] wägnar att han wille uthläggia contributionspenningar 
för dem, så wille de gifwa honom penningar igen i Stockholm då h. Qvaestor 
swarat, att för mormodren kunde han wäl uthläggia emedan hon sorterar under 
Academien och står på listan, men för modren sal. Joh. Rudbeckii änkia intet, 
effter som hon intet är under Academien eller på contributions listan anteknad, 
hade doch lofwat att om någon af honom på hennes wägnar contribution fordrar 
wille han dem elliest af benägenhet för henne erläggia, allenast han får betalning 
igen i Stockholm. Här widh inföll åther mention om bemrte änkios ansökiande 
at få wara under Acad:ns jurisdiction, hwilket Consistoriales samptl. funno wara 
wärdigt, och Academien praejudicerligit att andre änkior än Prof:um skola wara 
under Academien, emedan på det sättet de torde sökia hoos Maij:tt att få samme 
förmåner som Professorum änkior, Acad:n till stoor gravation, och effter som 
sades det be:te änkia förmenes lära sökia det hoos hans Kongl. May:t, här om 
altså slötz att till Lindskiöld skrifwes att inge änkior eller andre måge bli hörde 
att komma under Acad:ns jurisdiction.

IV. Mentionerades om Samuel Arvidson[s] och Kylandri böter, och effter 
som sades det de fått på bem:te böter tilgifft af H:s Kongl. M:t slötz det dhe 
tilskrifwas at dhe här in loco upwijsa sine wundne bref, för richtighet skuld 
uthi Acad:s rächningar och verificationer.

V. Insinuerades en rächning på Vingens skuld författad af 'inspectoribus aerarii 
och Qvaestore där uthi sädan honom afföres böndernes Anders Anderssons 
i Håsta, Michel Anderssons i Husby, Joen Joenssons i Öfwerlunda rest, besti
gande till 157. dr sölf:nt, och dhe 50 dr sölf:nt han nyligen i penningar lefrerat 
till Qvaestorem, blir äntå be:te Winge skyldigh 38 d. 28 2/3 öre sölf:nt. Men här 
hoos berättade hh. inspectores aerarii medh Qvaestore, som och bokhållarens 
skrifftelige attest effter rächningeböckerne betygade, 1. att 2 små hemman Tarf 
i Knifstadh sochn wunnit den 27 Maji 1657, 3 åhrs frijhet nbl. för 657, 658 
och 659. 2. Åthskillige Acad:s bönder niutit en deel af 1664 åhrs ränta frij 
för den skada de lidit af hagel, men Tarfz hemmanen intet blifwit der ibland 
nembde. 3. Att Wingen giort bekostnad på hemmanetz Tarfz reparation och der 
håld ne jordemätning. Woro och en locus funnen uthi Consistorii protocoll af 
d. 20 Februarii 1678. § 13. att han medh goda bewijs och attester verificerat 
sin inlagde rächning.

Res:o. I anseende till den skada Abraham Persson Winge 1664. månde lijda 
på säden genom ett owanligit hagel, så och den på jordemätningen widh Aca
démie hemmanet Tarf giorde omkostnad, afföres honom de 38 dr 28 2/3 öre 
sölf:nt, och honom i des räkning gode giöres, warandes altså hans skuld till 
Acad:n här medh richtigt clarerat så at ingen af den andre widare har at fordra; 
hwarföre honom altså bewilliades ett gott afskedzpass, som han wäl förtient 
hafwer.

Här widh inföll åter mention om bönderne och klagades att fogdarne låta 
böndren sittia så länge på hemmanen och samka skuld på sigh Acad:n till stoor 
skada och afsaknad. H. Qvaestor berättade det kommit 1. af det att intet warit 
så lätt en tijdh, att få någon bonde på hemmanen igen. 2. Af den antecipation 
som skiedd är, så att bonden intet gifwit uth sine uthlagor förr än på slutet
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andre åhret effter. Sade sigh befalt alla fogdarne att om dhe finna någon bonde 
draga rest på sigh, måtte dhe afsättia honom om de få någon annan i stället 
igen, frågade och om Consistorium wille detta ratificera.

Res:o. Consistorium förklarade sigh att hafwa sålunda förr slutet, tyckandes än 
widare rätt och bäst, att fogdarne det giöra måge, allenast dhe upsäya böndren 
i laga tijdh.

VI. Sade Rector Schaefer swarat att Kongl. resolution i Behmers sak skulle så 
snart öfwersändas, som han den bekommer.

VII. Berättade Secret. sigh bekommit af h. Axehielm des mågs h. Olof Win- 
blads attest, det h. Axehielm offererat Aurenio att willia stå honom halfwa 
skadan, där han wille till en uthäradzsyn saken komma låta.

VIII. Notificerade Rector h. Prof. Spole och Prof. Bilberg blifwit förlikte 
angående Säfwia hemmanet, så att Prof. Spole det behåller, men att det effter 
honom faller till astronomiae profession igen.

IX. Uplästes Acadiae Cancelerens recommendation af d. 14 Martii sidstledne 
för Jacobo Waldio, att niuta continuation på sitt stipendio. Resolutio. Effter 
han har stipendium in facult. theolog. så communiceras brefwet medh den facul- 
teten at gifwa där på sitt betänkiande.

X. Insinuerades af Rectore h. Hendrici Myrandri bref till h. Anders Bock, 
hwilket fans gott att extraheras så lydandes: Angående den twist, som hh. Pro- 
fessorerne i Upsala wår sal. swärfaders [0: Israel Bringius] sterbhuus gravera för 
någon gammal skuld giord widh sal. swärfadrens tijdh, är migh och de andre 
syskonen aldeles okunnigt, må V. Consistorium taga på sitt answar, och then 
mäst exigerar wijsa goda skiäl. Wij måtte hemställa Gudh, som är rättwijsaste 
domaren, och alle orättwijse hämpnes. Twenne V. Consistorii bref äre migh 
ankompne, det sidsta innehölt at iag personligh, eller en annan fullmechtigh giöra 
skall till liqvidation medh Acad:n det iagh gierna och lydachteligen effterkomma 
will, Gudh gifwe att några goda wägar wore att man wäl kunde komma fram; 
men som thet är migh nu fast omöyeligit. Will altså bidia rev. Dn. affinem 
han wille så å mina som sina wägnar medh Acad:n Hqvidera, ty kan lijka mycket 
wara, om iagh der hoos är, eller ey, och giör så alt giltigt, hwadh h. swågre» 
then ena medh then andra i denne handelen skäligen förrätta.

Res:des att om h. Anders skall wara fullmechtigh, måtte h. Hindrich gifwa 
honom en behörigh och rätt författad fullmacht, hwilken h. Anders tillhålles at 
sigh af honom skaffa.

XI. Insinuerades och uplästes Canuti Ausii skrifft lydandes som föllier:
In för Ed:s Magnifrtz och Ven. Consist. orsakas iagh åter medh ödmiukt 

anhållande inkomma, det iagh nu omsider ändteligit sluth i den nu länge på
stående action ehrnå kunde, effter som iagh ey annat befinner än fasta egen
domen till skuldens afbetalning icke allenast tillräcker, uthan och något öfwer 
sigh sträcker. Men hwadh det widkommer att någon contrarächning af migh 
giöras skulle emot upsatte skuld till Academien, så bekänner iagh nu såsom ril- 
förende mig icke det ringeste document der till hafwa, ey eller den hwarken 
nu eller i längden disputera kunna eller willia, uthan allenast min ödmiuke 
begäran är att såsom rächningen eller skulden stiger medh interesset på dhe 200 
rdr contant länte till 14209 dr 20 1/5 öre kopp^rnt hwilken är collationeradt 
som iagh seer moot min sal. faders och M. C[h]ruzelii räkningar och iag godh-
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willigen medh Academien liqviderar, att iagh som andra som godwilleligen det 
giort sluppit interesse, samma gunst winna måtte; sedan och att något måtte 
på skulden afdragas såsom altijdh plägar skee när godwilliga liqvidationer ingås, 
föruthan det att iagh intet af mitt goda hafwer nutet på många åhr till mitt 
lijfz uppehälle och wälfärdz fortsättiande, effter hans Kongl. May:tz nådigste 
resolution på min sal. moders och dhe andra Academiae enkiors supplique af 
d. 8 Martii 1667. Hwar på och V. Consist:m ett gunstigt öga wille hafwa, och 
således af hela skulden afdraga migh till godo 4209 dr 20 1/5 ör. Och iagh nu 
till min reesos fortsättiande några hundrade dr af arrendet bekomma kunde. 
Detta af V. Consist:o iagh så mycket mehra migh försäkrar blifwa effterlåtit, 
som iagh sielfwa skulden godwilligt cederar, och märker egendomen till alla 
creditorernes afbetalning tillfyllest giöra och förblif:a.

Res:o. Det skall en notiflcation här af bortgå till hans HögGrefl. Excellxe 
Rijkzdrottzen och Acad. Cancelleren.

XII. Rector frågade om någon ännu har tagit emot den åkren som Buscagrius 
upsagt. M. Pet. Holm sade sigh intet willia hafwa honom. H. Qvaestor mente 
att Prof. Wulff torde taga honom, effter han ligger honom tilhanda.

Prof. Ol. Rudbeck begärte Consistorium wille så laga att icke staden kommer 
och klagar der öfwer, att Acad.n har intet annat än bara god åker, och att Acade
mien intet håller sina humblegårdar widh macht.

XIII. Twenne Oelandi Ol. Dellius och Nie. Beckman begära hielp af cassan, 
äre fattige, intet siuke, men elliest långwägade och medellöse. Res:o. Dhe kunna 
intet få effter förre Consistorii sluth förmår at ingen skall bli hulpen, uthan 
dhe som fattige och siuke äre.

XIV. Berättade Rector sigh medh ArchieBiskopen warit uppe hoos landz- 
höfdingen angående Skyttianiske professions hemmanen och att af Secretio 
supplique blifwit författat till Kongl. May:t der om, så och till begge biskop- 
parne i Strägnäs och Wästeråhs.

XV. Berättade Rector RijkzSkattmestaren [Sten Bielke] om förmedlingarne 
sigh sålunda uthlåtit, dem wäre ibland dhe förnembste som Consistorium skulle 
kunna synas hafwa på sitt answar, men der hoos wijste hans Excellice exempel 
af Acadins hemman, som lågo i samma byen medh hans, och woro högre skatt- 
lagde, än dhe kunde bära sigh, så att jämwäl hans Excellxes hemwan ledo af 
det Acad:s hemman kommo af sigh för alt för stora uthlagor skuld, i det öfrige 
hölt hans Excellxe rådligt, att Acad:n låto komma personer, som der om ransaka 
och hemmanen skattläggia skulle som dhe tåla kunde; supplicerandes först till 
hans Kongl. M:t om tilstånd där till, då hans Excellxe will wara dem behielpe- 
lig. Här uppå discourerades att man till Kongl. May:t i underdånighet supplicera 
kunde, att Consistorium måtte få tilstånd att förmedla somblige Acadins hemman 
som förhögt skattlagde äre, emedan dhe elliest intet kunna bära sig; men effter 
der medh wille caute och medh gran acht umgås och man måste giöra sigh om 
hemmanens qvaliteter kunnogh föruthan dhe sumptus der till requireras, är 
och Acad:n nu af inge medel som detta wärket synes betärfwa; så slötz att 
här medh till widare besked innehålles.

XVI. Anmälte Rector inspectores aerarii insinuera någre puneter, hwar öfwer 
desidereras Consistorii förklaring och sluth.

1. Emedan sal. Johan Raskz änkia har genom rättegångz process wunnit igen
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en äng hörer under Forssa by en och Acad:n äger ett hemman der sammastädes, 
fördenskuld frågas, om icke Acad:n skall söka sin dheel i samme äng och bestå 
be:te änkia pro qvota des giorde omkostnad.

H. Qvaestor berättade det förliudas att änkian på sitt egit äfwentyr tagit sigh 
an at sökia igen bem:te äng, och grannarne intet welat participera medh henne 
der i, hafwandes hon doch aldrig tiltalt.

Res. Man förnimmer först huru det förewetter, och sökier medh lämpa änkian 
intala, att hon till Acad:n cederer så stort stycke af ängen som på dhess hem
man i byn kan löpa, emedan Acad:n ochså består henne i proportion alt hwadh 
hon at återwinna ängen uthlagt hafwer.

2. Om förwandlingen på några perzedlar uthi böndernas utlagor, icke torde 
behöfwa någon förhögning.

Resolutio. Bönderne äro tilförende så högt skattlagde, att dhe ingen förhög
ning tåla kunna, hwarföre det och widh det wanlige förblifwer.

3. Huru medh bibeltrykztunnan och rågarne blifwa skall?
Resolutio. Emedan det förmenes, att widh sidste rijkzdagen, Kongl. May:tz 

resolution här om fullit, will man först höra der effter och betiena sigh af dhen 
på behörigh ort, och förr än Acad:n bem:te bibeltrykztunna och rågar sigh kan 
låta afföra.

4. Frågas om Communitets kärilen, som medh tijden kunna taga någon skada 
skole sällias? Resolutio. Ja, skolandes inspectores aerarii dem werdera och sädan 
föryttra.

5. Om öfwerskåttet för communitisterne icke skall pro A:o 1680, 1681, och 
så alt framgent föras på expense conto, som skiedt är åhr 1679, in till dess, 
at hwadh extraordinarie expenserne dragit öfwer sin stat, kunde bli betalt.

Res. Efftersom ingen der igenom skeer någon gravation uthan Acad:ns saker 
komma der igenom i stick, tycker Consistorium att så skee må.

6. Efftersom Prof. Rudbeck för åhr 1681 debiteres för sin pappers- och 
kopparqwarn 200 dr, fråges huru medh dhess arrende förhållas skall?

Res:o. Det förblifwer alt framgeent wid samma resolution som förr fullit der 
om A:o 1681, d. 12. Octobm nbl. för ett hundrade dal. koppant.

7. Om icke dhe 20 dr som And. Carmen upburit af Weiland, måge honom 
bestås, emedan han Carmen upwijser skrifftelige ordres från sal. h. Verelio, 
att upkräfia någre penningar effter assignationer, hwar wid han ofwanbe:te 20 
dr på sigh kostat.

Res:o. Effter Carmen uthi Acad:ns ärende dem förtärt, består Consistrm 
honom samme 20 d. koppart.

8. Om Carmen far bli widh det arrendet, som honom förundt blifwit på 
hööt som faller widh Urssebo?

Res:o. Om han will gifwa 1. d. 8 öre för sommarlasset, och han sielf giör 
all omkostnad, må han bli der widh, till dess man får see, om icke Acad:ns 
där omkring liggiande hemman, det behöfwa.

9. Om cassa aerarii skall debiteras för dett som af örtegårdzexpenserne bespa- 
res?

Res:o. Som örtegårdz expenserne ey böre wara större, än till horti botanici 
widmachthållande och behörige skiöttzel giörs af nöden emädan dhe äre extra
ordinarie, altså om något der af besparas, kan cassa derföre icke debiteras, men
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om hortus botanicus betarfwar annat åhr större expenser, måste cassan tilskiuta 
af fölliawde åhrs deputat. Här widh sade h. Prof. Rudbeck örtegården wara 
skyldigh till krukomakaren ioo dr koppant hwar på rächning inkomma skall.

10. Om Wittuls äng skall utslutas uthur jordeboken? Res:o. Ja, äfwen som dhe 
andre Acad:n frånkombne hemman, till thess man bättre fram wid tilfålle kan 
söka att fa dhem under Acad:n igen.

11. Om Olof Håkenssons skuld å 3:16. koppar:t som åhrligen elliest kommer 
att föras uthur den ena rächningeboken i den andra, skall afföras. Resolutio. 
Effter han länge mycket richtigt medh Acad. handlat, kunnandes denne resten 
hafwa inkommit af misrächnande, ty afföres be:te 30:16. koppant.

13[= 12]. Om stipendiaternas balance som är samlader på månge åhr tilbakars 
bör afföras? Resolutio. Aldenstund 1. stipendia äre beneficia och inge löhningar, 
synes annorlunda kunnas medh dhem än medh löhningar förhållas, nbl. att en 
beneficiari/tf tager hwadh som åhrligen faller, och ingen rest praetenderar. 2. 
Synes och Acad:ns räkenskap på annat sätt aldrigh kunna komma till richtighet 
eller fulkomligit sluth, emedan såsom man owiss är om någonsin dhe medlen 
warda fundne, och i medier tijdh antingen afgå personerne genom döden, eller 
elliest i från Academien skillias, så att hwarken dhe eller dheras effterkommande 
kunna någon richtighet sökia eller Academien någonsin komma i säkerhet för så- 
dane praetensioner. Altfördenskull finner Consistorium skäligt att slijke balancer 
afskaffas och aldrigh mehr här effter till bookz föras, doch refereres detta wärket 
till uthslagh hoos hans HögGrefl. Excellice Acad. Cancelleren. I synnerhet på
minner Consistorium sigh här widh hwadh qwal och förtret det för slijk balances 
fodring en gång uthstådt hafwer, af en stipendiat, Eric Frondin benämd, hwars 
exempel må och tiena Consistio till ey ringa åthwarning.

XVII. Uplästes Prof. extraord. Erici Aurivillii skrifft, där i han begär att 
honom måtte communiceras extract af protocollet öfwer det taal, som ampl. 
Dn. Prof. Lundius näst för jul hade i Consistorio, angående det publicerade 
exercitium acad. på det han så mycket bättre må kunna sigh in för Consistio 
der på explicera och enfaldeligen förklara, emädan han då icke kunde så ex 
tempore det giöra som sigh borde.

H. Lundius undrade att han som skall wara en Professor juris och bör wetta 
fatalia nu först kommer och begär detta, påståendes att han måtte upkomma i 
Consist. så hade han något mehra honom att säya, för en ny arftafla han låtit 
utgå uthan communication medh Decano eller faculteten. Effter någon discurs 
resides att om Aurivillius will änteligen see protocollet, så skall han fa komma 
upp i Consist. och höra det för sigh läsas, och fa förklara sigh.

Consistorium majus d. 18 April
närwarande Rectore h. Norcopense, M. Petro Holm, h. Lundio, h. Ol. Rud

beck, h. Spole, h. Wulff, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlöf, 
h. Qvaestore och Secret. And. Goeding.

I. Uplästes sidste Consistorii protocoll.
II. H. Bilberg uhrsächtade h. Gartman att han för opasslighet skull denne 

gången intet kan upkomma i Consistorium.
III. Förkunnade Rector sigh gifwit Prof. extraord. Eric Aurivillio part medh 

någre ord af det som i senaste Consistorio föreföll widh hans suppliques in-
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sinuerande, där på han inkommit hoos h. Prof. h. Lundium medh ett bref d. 
5 April, det h. Lundius begär måtte bli här upläst, som och skedde, så lydandes:

Emedan såsom iag uthaf hans Magnif:tz förnummit att h:d h. Professoren i 
går uthi Consistorio så swårt uptagit min hoos Consistorium giorde ansökning 
att få extract af protocollet, eller och allenast protocollet igenomsee, såsom iag 
skulle der medh willia sökia någon process, eller giöra något wäsende der af; 
så contesterar iagh här medh på det högsta, att iag det aldrigh tänkt eller tänker 
giöra, uthan såsom iagh uthi min skrifwelse nembde allenast att få see af proto
collet, om det skulle behöfwas in för Consistorio min mening widare att expli- 
cera och enfaldeligen förklara, särdeles det, at iag intet har ment eller talt något 
irreverenter om Majesteten; men effter det migh icke tillåtes at få extract af 
protocollet, ey eller det at see, will iagh icke eller mera fråga der effter, uthan 
förnöya migh medh ett gott samwet, lembnandes heela saken Gudh; som all
ting bäst seer och dömmer rättast. Och emedan iag är nu sinnadt at förlijka 
migh medh min Gudh, oansedt h. Professoren synes migh nog hårdt hafwa 
handterat, der iagh lijkwäl in för Gudh och mitt egit samweet kan tryggeligen 
betyga, att iag aldrigh medh min wetskap och willia har tänkt, taalt eller giort 
honom något förnär, uthan så offta iag hafft tilfälle cum summa laude et honore 
honom nembt och omtalt; så låter iagh doch alt sådant i Jesu nampn fahra, 
och intet mera will tänkia der på, effter Gudz egen befallning, förlåter så warder 
Eder förlåtit; och här medh näst anbefallande uthi Gudz mechtige beskydd fort- 
blifwer iagh etc.

H. Lundius sade sigh welat detta låta upläsas efftersom han finner sigh der 
uthinnan toucherad. Hwadh iagh har talt (sade h. Lundius) det har iag talt ra
tione officii och icke af någon elak affect emot honom, har och aldrigh hafft 
någon owänskap till honom ey eller som han skrifwer honom hårt handterat, 
och hwadh iag här effteråth bör tala på embetz wägnar, lärar iagh intet under
låta att säya honom.

Consistorium fan rådligst att Aurivillius sigh sielf infinner hoos Prof. Lundium, 
hwar till han tilförende kan skee sigh ey understådt.

IV. Relaxation på de uthi Lydert Emporagrii befallning seqvestrerade Acad. 
hemman berättade Rector wara ankommen i landzhöfdingens cancellie och för- 
wäntas Stundeligen ordres där ifrån till be:te befalkman.

V. Insinuerades och uplästes Kongl. M:tz frijkallelse breef af d. 9. Martii 
1683 för änkorne at jämbwäl wara mantals och bakugns penningar exempte.

Här widh förmälte Rector, änkiorne och så supplicera, att V. Consistorium 
wille betala högstbe:te resolution effter som det icke allenast för deras skuld, 
som nu lefwa, uthan och för alla effterkommande änkiorne författat är. Item om 
Vennaesius som ochså här medh hafft beswär, får något för sitt omak.

Res:o. För resolutionen består Consistorium 10 rdr och Vennaesio för des 
omak 4 rdr.

VI. H. Olof Winblads attest om h. Axehielms giorde budh till Aurenium 
uplästes, der i han betygar h. Axehielm budit Aurenio at stå halfwa skadan 
medh honom där han wille låta saken emellan Acad.n och honom komma till 
uthhäradzsyn.

VII. Proponerades hwadh Acad:ns advocat Schaefer skall hafwa för sitt stora 
hafde omak och förtreet medh Acad:ns beställningar och rättegångz processer i
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Stockholm, emedan i civil saken medh Behmer är nu fallit sluth i Kongl. Revi
sion.

H. Lundius påminte, att man änteligen måtte uthtaga domen, och sädan be- 
tänkia sigh på om man skall taga citation på Behmer för injurier och omkostnadh. 
Sades och citation wara ankommen från Kongl. HoffRätten till reconvention för 
Behmer, men klagades att nu intet dhe woro tilstädes som i saken mäst interes
serat. Rector sade sigh ad invidiam usq«i påmint och talt der om, att dhe måtte 
upkomma, men hielper intet.

H. Lundius: Jagh tager migh intet af denne saken mehr, effter man intet 
kunde winna att hon måtte tagas upp i revision, och iagh säyer gode herrar, 
här uthi är nogh tillförende försummat, försummar man Eder mehr än, så få i 
see.

Res:o. Dhe som intet upkommit i dagh i Consistorium och skulle mäst in- 
teressera i denne saken skole särdeles beskickas att dhe måtte upkomma till 
nästkommande lögerdag uthi denne importante saken, wäl wettandes att om de 
det försumma, de då läre fa answar på sigh, hälst emädan comparitions terminen 
infaller nästk:de torssdagh och man der till bör öfwerläggia om någon full- 
mechtigh och annat wichtigt der widh.

Resolverades och att advocaten h. Hindrich Schaefer far för sitt stora hafde 
beswär och omak och förtreet medh Acad:ns sakz utförande emot assess. 
Behmer, etthundrade rd eller plåtar.

VIII. Item uthgifwes för begge domarnes inlös[e]n i den höge Kongl. Revi
sionen 4 ducater, så och till citationens inlösande i den högl. Kongl. Hoff
Rätten på assessoren Behmer 1 ducat.

IX. Consulterades om Ausii sak, och berättade Rect. Magnif. at ifrån Kongl. 
HoffRätten ännu intet swar ankommit uppå Consistorii där om afgångne skrif- 
welse; men både Canutum Ausium och creditorerne icke deste mindre drijfwa 
på sluth ther uthi.

H. Lundius: Ehuruwäl Consistorium såsom ett annat collegium effter lagh och 
Academiens privilegier i sådane måhl som universitatis äre, och icke singulo
rum af Consistorio, hafwandes der uthi Professores för sigh icke något enskylt 
interesse synes döma kunna, emedan och praejudicata häruthinnan af Consistorio 
finnes, dess uthan och Hans HögGrefl. Excellxe Kongl. Drottzen och Acad. 
Canceller, synes den process icke wara emot; icke deste mindre, såsom åth- 
skillige omständigheter här wid concurrera, hwilke hans Excellxe här wid icke 
kunna wara så kunnoge, nbl. 1. att Consistorium eller Professores måste här
uthinnan, för Academien såsom en pupill i qvalitet af förmyndare, eller, som 
somblige af dem behaga till tala, curatorer, disputera medh andre åthskillige om 
praeferencen. 2. Emot hwilken process swara protester och särdeles af Krokens 
sterbhus inkombne ingalunda Consistorium här uthinwan för competent domare 
erkännandes. 3. Swåra här till beskyllningar kommit, för en sådan usurperat 
process, hwarföre Consistorium icke annars kan, än af mennisklig condition be- 
wekas och sålunda all wåld icke synes wara exempt. 4. Och fast icke så directe 
här uthi kunde synas versera Consistorii interesse, så är lijkwäl ofelbart indirecte 
och conseqventer Consistorii förnäme interesse, att Academien här uthi intet 
succumberar så att sådant 5. Swårligen af andre kan åthskillias, och icke annor- 
ledes än som merito där ifrån abstraheras, hwilken abstraction här intet gäller.
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6. Är här ingen liqvidation emellan wederböranden giord, ey eller Consistorium 
till denne dagh endels bekant, hwars ägor domen är, hwar om skall dömas, 
uthan 7. wederbörande icke eens wålat för Consistorio comparera sådant at 
bewijsa och förklara; och altså 8. der Consistorium äntel. skulle in contumaciam 
dömma, har lijkwäl wederparten effter lagh tilstånd inom [lucka] och åhr att 
winna tilbaka så att 9. denne saak förmedelst ansökiande kunde åter remitteras 
till den förste instantien competenter att ransakas och lagl. afdömas och 10. 
på detta sätt multiplicatio onerum och expensarum för Consist. blifwer, föruthan 
hinder, tidspillan och annat mehr. 11. Här till kommer och, att wid den förste 
instantien intet lärer acqviesceras, uthan widare alt fortgå skulle, som i dhe 
förre sakerne skedt är, hwilke både för bekostning, beswär och embetz sysslors 
försummelse skuld Consistorio finnes odrägelige. 12. Äre och flere saker, såsom 
särdeles Bringii sterbhuus, hwilke slijke beswär, expenser, hinder och kringånger 
af sigh kasta. 13. Och när nu desse saker såsom dhe förrige änteligen äre af- 
giorde, flyta äntå ther af åthskillige praetensioner och processer, som nu klarl. 
är att see af M. Boos saak, hwar uthinnan det sterbhuset åthskillige praetensioner 
giör och icke uthan största widlyfftigheter och Acad:ae skada i längden stanna, 
der icke hoos hans Kongl. M:t Consistorium i diupeste underdånighet sådant 
söker förekomma, hwarföre och för det sidste desse lites läre så medelst och 
denne process som Consistorium här till öfwat, och än synes willia öfwa, oän- 
delige blifiwa. Dy är mitt här uthinnan betänkiande som alt tilförene warit att 
desse saker borde af en commissorial rätt, som af Kongl. M:t i diupeste under
dånighet Consistorium kunde sökia bäst och medh minsta Acad. beswär slutas, 
uthan ringeste förfång af Acad:ns privilegier, där icke hans Kongl. May:t elliest 
i nåder behagade, Consistorium der ifrån aldeles att befria. Doch bör detta allra- 
först medh hans Excellxe Kongl. Drottzen och Acad. Cancelleren communice- 
ras, warandes han så nådig, att han häruthinnan läre jämbwäl sökia Consistorii 
bästa.

Af denne mening woro och h. Spole, h. Wulff, h. Micrander och h. Bilberg, 
tyckiandes doch gott, om detta förslaget communiceras medh Hans HögGrefl. 
Excellxe Kongl. Drottzen och Acad. Can[c]eleren.

H. Lagerlöf sade sigh ey annat minnas än att hans Excellxe talt om, att han 
wille skaffa hijt en commission, som alle sådane saker afgiör.

H. Qvaestor: det wore wäl wij släppe dem aldeles.
Sädan berättade Rector, Canutum Ausim» insinuerat ett bref där i han kallas 

till en hederligh tienst där neder i landet, den han intet kan wedertaga uthan 
han far något till underhielp, så wäl att kläda sigh, som gifwa sigh på resan 
föruth medh. Hwarföre och emedan han är och här i staden något gäldbunden, 
begär han få 400 d. koppör:t af det oarresterade arrendet för Ausii åker. Con
sistorium förklarade sigh att intet kunna eller hafwa fri je händer at giöra någon 
disposition om desse medlen, uthan wille hellre tilsee han på något annat sätt 
kunde bli hulpen, hwarföre af cassa studiosorum bewilliades Canuto Ausio, 
för sin sal. faders meriter skuld wid Academien såsom och för det denna Ausius 
till en hederligh tienst vocerad är, som han uthan underhielp ey kan komma 
att emottaga, warandes elliest ynkeligare än någon fattigh eller siuk, få 100 dr 
kopp*r:t, börandes doch detta, som i särdeles anseende och af wichtige orsaker 
denne gången skedt är, ey dragas in exemplum.
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X. Notificerade Rector boken för Ihr 1681 wara öfwersedd och öfwersänd tili 
Kongl. Cammaren.

XI. Att i går medh påsten afgick ett bref och förklaring tili landzhöfdingen 
öfwer det förre reductions brefwet angående dhe i frihetzmijhlen belägne 
Acad:ns hemman.

XII. Proponerade Rector den antagne organisten Zellinger begära fullmacht 
hwilken och bewilliades honom.

XIII. Insin. landzhöfdingens bref till Consist. angående M. Boos erfwingars 
fordran af d. 10. Novembm 1683.* medh bijfogad Margretes C[h]ruzelies räk
ning på 57 000 d. hon praetenderar af Kongl. Academien och resolverades att 
till h. Lindsköld afgår bref om hennes otidighet och begäres han wille effter 
sin lofwen befordra Academien till resolution hoos May: tet att hon måtte fa 
wara oinqvieterad af M. Boos erfwingar.

XIV. Berättade Rector Prof. Aurivillii änkia beswäratt sigh der öfwer att dett 
stycket aff sal. Verelii åcker som henne blifwit tillslagen, söker Profess. Vulf 
henne att undangåå, den hon lell intet kan cedera. Dett swarades att det åcker- 
stycket blef Prof. Vulf med wilkor bewilliat, nbl. så frampt änkian skulle willia 
cedera det samma. Här wid ifrade sigh Qvaestor och sade att somlige taga till 
sigh hwad för åker de willia, som Prof. Rudbeck har giordt P. Steukii åker.

H:r Rudbeck: Dett skall ingen ährl. karl bewisa migh iagh har både Consistorii 
resol:n och Rectoris immission för migh, och iagh troor att iag måtte rätt så 
wähl som en annan förtient åker, som först skaffade åker under Acad:n, och war 
äntå så höfl. att iagh tog den aldralängst bon belägne åkeren utom lottkastningh. 
Och wid Consistorii resolution håller iagh migh.

Qvaestor: Det är och för migh resolverat, men iag har intet fått dhen samme 
af Secreteraren.

Secreteraren: Jagh var den gången siuk, då h. Qvaestor begärte resolutionen, 
sedan glömde iagh bort dett, effter der om aldrigh påmintes, men den resolu
tion är wilkorligh, nbl. så frampt ingen annan förr fådt den åkern, skulle Qvaestor 
wara till honom nermast. Och effter protocollet ey war wid handen slötz att 
der effter skulle sees. Här wid sade h:r Prof. Lundius att aldeles uthom hans 
willia inkommit i Kongl. breffwet för honom, att han jämwel skulle fl den åkeren 
som han af Acad:n på sin löhn hafwer, förklarandes sigh nu att han dett intet 
påstår, uthan åkeren skall effter honom falla under Academien igen, dok med 
det reservato, att hans hustro i sin lijfztidh behåller honom och barnen till 
dess de blifwa försörgde. Hwilket Consistorium tyckte billigt wara, tackandes 
h:r Lundio för dess rättsinnigheet i dhetta fallet. Sädan discourerades om åker- 
wäsendet, yrkiandes så wehl M. Pet. Holm, som h:r Vulf der på, att de ännu 
ingen åker bekommit, föruthan andre som ey heller der med äre accommode- 
rade wordne, och tycktes bäst wara att en åkermätningh och delningh nu i 
denne sommar skeer och förrättes af Profess, matheseos, hwar effter alla kunna 
med åker accommoderade blifwa, som ännu intet hafwa, och dhe andre som 
öfwer hafwa cedera pro qvota så myckit att det blifwer jempt emällan alla, i 
medier tid blir hwar och en wid sin åker, som han nu inne hafwer, kunnandes 
till bytningen förordnas män så af Acad:ae som stadsens medell.

* F elak tig  datering .
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XV. Proponerade Rector om Lisken Franck icke skall hafwa åker effter stad
gan. Resol. Då någon åker faller, skall hon der med blij accommoderad.

XVI. Nicolaus Judikerus Gothl. begär testimonium. Res. Honom bewilliades 
så wäl som Jacob Gezelio Vesm.

XVII. Påmintes att Rectorum casseräkningar inlefwereras. Prof. Lundii recto- 
ratus rächning sades warit fardigh i rättan tidh. D:r Hoffwenius har sielf upburit 
penningarna och måst derföre rekenskap giöra. M:r Holm äfwenså.

XVIII. Insinuerade Rector h:r landzhöfdingens Fabian Wredes bref angående 
Skyttianiske godzen, hwar wid Rector berättade sigh sänt samme bref till Erkie- 
biskopen, men honom skickat dett tillbaka igen och sagt sig inte wetta besked 
om bem:te godz, uthan recommenderat det Rectori, hwar på Rector åter sendt 
brefwet med documen terne till slottzbefalningzmannen Samuel Steen, som hafft 
der med förr att giöra, och af erfwingarna ombeden att hafwa bekymber der 
om. I går med posten har Rector skrifwit h:r landzhöfdingen till och berättat 
huru der med war omgått, och att Consistorium hade att berätta det be:te 
godz woro till en Professoris underhåld wid Acadtn donerade aff h:r Johan 
Skytteåhr 1622.

Consistorium tyckte godt wara att sända donations instrumentet öfwer medh, 
nbl. h:r Johan Skyttes testamente och K. Gustaf Adolphs confirma/fons breef, 
som och skedde.

XIX. Om Petro Dalin OstroG. notificerade Rector att h:r Kiigellhielm på 
honom begärt citaf/on men Dalin wara i Stockholm och säyes wara prest, ehuru- 
wäl han här ifrån intet testimonium bekommit. RänteMestaren sade honom fuller 
blifwit präst, men allenast antagit en paedagogie, och ansees som en student.

Resol. Effter han inte är här ifrån så citeras han af Consistorio.
XX. Bokhållaren begär att fougderne måtte förmås att inkomma i tid med 

sine rächningar.
Resol. Det skall så skee.
XXI. Frågade Rector att emädan Dusinius nu är förlikt medh sin wederpart, 

om den saken skall altså nederläggias, emedan poiken [Gabriel Larsson], som 
han har hafft att giöra medh, är inte mehr än 14 åhr.

Resol. Effter poiken är omyndigh kan saken fuller afgiöras der med att poiken 
får en alfwarsam castiga//on.

Consistorium majus d. 21 April
närwarande Rectore h:r Norcopense, h:r D:r Rudbeck, D. Benzelio, D. 

Skunck, M:r Pet. Holm, h:r Gartman, h:r Lundio, h:r Ol. Rudbeck, h:r Spole, 
M:r Columbo, h:r Wulff, M:r Micrandro, h:r Peringer, h:r Lagerlöf och Secret. 
A. Goeding.

I. Uplästes h:r Rudbeckii projecterade bref till h:r cantzlierådet Lindskiöld, 
angående M:r Boos dotters [Margaretas] praetention af Academien å 57 000 dr.

Detta skulle widare öfwersees af Rectore och ändras der så behöfdes, och 
sedan afgå.

II. Badh Rector till acta föras måtte, det han effter sidste Consistorii gott- 
finnande sändt budh till Arrhenium och åter nu itererat det samma och begärt 
han wille upkomma i den importante Behmers saak, som nu skall delibereras 
om, men will äntå icke h:r Arrhenius sigh infinna.
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Cursor inkom säyandes h:r Arrhenium swarat att om Rector icke weet hans 
enskyllningar hwij han icke upkommer, så weet heela Consistorium det. Detta 
begärte Rector måtte annoteras till sin excuse i längden och att h:r Arrhenius 
i sinom tijdh måtte för sin absence swara det bästa han gitter. Sade och: om 
Prof. Arrhenius sigh absentera skulle för det at iag är Rector, och är medh 
honom ännu oense om den fordringen som han begynt i Verelii huus, så länder 
det honom till ingen enskyllan, ty han är icke deste mindre plichtigh att förrätta 
sine embetes sysslor, och nu särdeles i sådane angelägne saker, dhem han och 
sielf hafwer stoor dheel uthi, bijwista. Jagh giör mitt embete förmodeligen till 
fyllest när iagh Academiens ährender i tijdh wårder, kaller Consistorium, stäm
mer och begärer sluth, låter och dem som borto äre blifwa ihugkompne till 
den plicht som wederbör. Händer sedan någrom något förnär, för sitt uteblif- 
wande skull, så skylle sigh sielfwa.

III. Företogz consultation om Behmers sak, effter sidste Consistorii gott- 
finnande att den i dagh skee skulle emedan alle då ey woro tilstädes. Uplästes 
altså 1. cita//ons termins skrifften ifrån Kongl. HoffRätten att till den 30 huius 
comparera; sädan frågades hwem som i den saken skall öfwerresa, och emottaga 
Behmers libell, emädan Consistorium finner bäst att dess fullmechtigh ingen ting 
muntel. swarar eller agerar emoth honom, uthan genom skrifftelige inlagor, 
hwilke medh Consistorio communiceras. Äre och andre wichtige bestälningar, 
som medh det samma behöfwa expedieras, såsom 1. att lefrera cantzlierådet 
bref:et, 2. utwärka resolution, som är füllen i Kongl. revision. 3. Insin. till h:r 
landzhöfdingen några documenter. 4. Anhålla om citation på Behmer för hans 
på Consistorio i sine inlager påkastade swåra injurier, hwar widh Rector i synner- 
heet frågade om alla Consistoriales finna gott, att den samma citationen på h:r 
Behmer måtte sökias. Hwar på Consist:m swarade ja, och at alla enhälleligen 
sökia honom så derföre, som för hufwudsaken.

Här uppå resolverades att Secretm Goeding till desse ährenders beställande 
nu reser genast öfwer till Stockholm och hafwer medh sigh fullmacht till sec- 
ret:n Schaefer i fall han skulle willia antaga sigh Acad:ns och Consistorii ähren
der särdeles denne gången emot h:r Axel Behmer.

IV. Anmälte Decanus facult. philosoph. h:r Peringer stud. Jonam Aiistronium 
Ost-Gothum willia disputera de hospitibus.

Consist. majus d. 23. April, 
närwar.de Rectore h:r Norcopense, h:r D:r Skunck, M:r Pet. Holm, h:r Gart- 

man, h:r Rudbeckius (sie), h:r Spole, M:r Columbo, h:r Wolff, M:r Micrander 
(sie), h:r Bilberg, h:r Lagerlöf, h:r Qvaestore, h:r Peringer qvi acta notavit.

I. Anmälte Rector Qvaestorem hafft bref från Kopparberget om någon span- 
nemål, då sade Qvaestor Dingtuna rättarelagh har bracht dheras spannemål dll 
Kopparberget, men i höstas har kiöpmännerne ey welat tagit emot honom, 
uthan lagt honom uthi en boodh, biudandes allenast 8 dr tunnan, emedan spanne- 
målen war mechta swagh.

Inspectores aerarii tillijka medh Qvaestore förmeente att man kunde bringa 
kiöpmännerne sammestädes att gifwa 9 daler tunnan. Resolutio. Man begärer 
9 dr, hwar och icke tager man det som biudes nbl. 8 dr t.
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II. Andreas Sundelius skall wara angif:n uthi Consistorio för ett år sedan för 
böndagz brott i det han under afftonsången har låtit bära sina saker till jachten. 
Nu troor han kunna endtlediga sigh genom twenne wittnen som skole genom 
särdeles omständigheter befrija honom där ifrån. Och har han deras skrifftelige 
wittnesbörder opwijst, men det är honom pålagt att hafwa sielfwa wittnen och 
afläggia eedh; detta senare finner han ogiörligit, ty begärer han att desse witt
nen i Stockholm, hwarest dhe sigh uppehålla, må edeligen få afhöras. Uplästes 
sedermehra Sundelii supplique här om. Resolutio. Sundelio effterlåtes att få fram- 
hafwa sine wittnen för rätten i Stockholm, och låta dhem dher edeligen bekräffta 
sine wittnesmåhl, warandes och be:te Sundelius påmint att der med möyeligest 
skynda, så att saken må kunna komma till forderligste sluth.

III. Isach Westman Wesm. begärer testimonium. Resolutio. Consenteras.
IV. Uplästes Kongl. HoffRättens bref, som berättade till dem wara ankommit 

Professorens Olai Rudbeckii breef, förmälandes att enighet woro sluten uthi 
den stridighet emellan Consist. och Curio, och att HoffRätten begärade samptl. 
Professorum underskrifft om denne saken.

Qvaestor: Hwadh som h:r Rudbeckius och Consist. hafwa hafft någon disput, 
det samm weet iagh wara förlijkt, men hwadh Curio angåår, det blef separerat, 
derföre och en dheel penningar för honom blifwit arresteradt.

Discourerades, att effter dhe af herrar Professorerne som widh denne saken 
sutit ey tilstädes woro, kunde dhe som senare hijtkomne ey sluta något om 
swaret till HoffRätten.

H:r Bilberg: Jagh skrifwer intet under, effter iagh den tijden intet war här, 
när sådant förelöp sigh.

H:r Rudbeck: I minnes wäl godhe herrar, som den tijden här suto at $aken 
wardt medh förlijkning afgiordt, då iagh skulle resa på Academiens wägnar till 
Stockholm, den sidste gången i M:r Boos saak; ty på det wilkoret togh iag 
det ährendet på migh; skulle förlijkningen nu uphäfwas, finner iag migh swiken 
der medh.

M:r Micrander: Hwem badh Eder reesa åstad?
H:r Rudbeck: Migh bad heela Consistorium, som aeterne läre uthwijsa, och i 

wäl minnas kunna.
Rector: Det är intet förste gången som Prof. Rudbeck blifwet lönter medh 

otack. Han har något hwar gången af den lyckan.
M:r Micrander: Det blifwer så under tijden andra medh.
H:r Rector, lijkwist ingen så mycket som han, och är han der uthinnan maake- 

löös.
Een och annan tykte, at om ährendet hade blifwit nämbt hemma hoos Pro

fessorerne när dhe sammankallades, så torde nu flere upkomma.
Rector: Hwadh som widkommer någre personers utheblifwande uthur Con

sistorio widh detta och andre flere slijke tilfållen, så förmenar iagh migh hafwa 
giort mitt embete, då iagh genom Academiens pedeller jempte kallelse till Con
sistorium, låter hwar och en i synnerheet förnimma antingen Kongl. bref eller 
Kongl. Collegiers bref, eller Hans Excelkces h:r landzhöfdingens bref, eller 
något annat ährende, som Academien i gemen, och undertiden dheras egne per
soner angår, wara för handen, finnandes der hoos hwarken tienligit eller enligit 
medh min plicht att förtroo particularia någons annans öron, än sampd. Con-
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sistorii på tijdh och ställe som wederbör. Sådant alt iagh och nu förmodar wara 
i akt tagit, och migh således enskyllat om iag i rättan tijdh intet far den Kongl. 
Hoffrätten beswara, för deras skuld sigh absentera. Consistorium lärer illa wara 
tient der medh, att man för sombliges tröghet skuld till att komma hijt upp 
skulle ährenderne förtro Cursoribus widare än som skedt är.

Prof. Holm mente ey wara owaant att communicera medh dhem som borto 
äre, privatim och effter åth slijke ährender.

Rector: Det blifwer wist en elak wane, då Rector obligeras till at deliberera 
medh en deel af Consistorio här uppe, och medh dhe andre hemma i husen. 
H:r Wolff: Man måtte mycket giöra ex praesentis negotii natura som intet är 
ex parte, derföre kunde ändteligen de bortowarande nu härom privatim skee 
communication.

Rector: Dhe förrige protocollen gifwa nogsampt widh handen huru många 
både af wåre förmän, såsom och ibland oss sielfwe fundne äro som önskat denne 
twisten genom förlijkning och enighet kunnat blifwa slutat. Ibland dhem är för- 
nembligast Hans Excelkce K. drotzen, och kunna wij både af detta senare, så 
wäl som förrige brefwen skönia den Högl. Kongl. HoffRättens gode mening 
syfftat till samme måhl. Jagh blifwer såsom tilförende medh dhem, som förlijk- 
ningen gillat och träte sedan hwem som will, sampt sware för utgången.

Än widare sade Rector: Jag för min person yrkar högt på det att iag må få 
något att nöyachteligen beswara Kongl. Hoffrätten, hwar uthi skeer dilation, 
will iag wara enskyllat derföre.

Inkom Cursor och berättade att D. Benzelius giort sin enskyllan för borto- 
warandet effter han i dagh låtit åder.

Rector sade dhe nys tilkomne Professores icke få så aldeles göra sigh frem- 
mande uthi denne saken, ty som hon anrörer Academiens fördeel så bör them 
ännu grijpa der uthi, och effter intagen underrättelse resolvera sigh till förlijk
ning eller sakzens uthförande.

Res:o. Uppå HoffRättens bref swaras att Kongl. Rättens breef woro till Con
sistorium ankommit, men effter det förmäler om en insinuerat Professoris Rud- 
beckii skrifwelse, hwilken nu ey medfölgt, ty begärar Consist:m i ödmiukhet 
att få der af communication.

V. Påminte Rector wara mycket nödigt att man kunde komma till den longo- 
sedan omtalte åkermätningen, hwilket omaak Prof. Spole och h:r Bilberg sigh 
lofwat påtaga.

H:r Spole sade sigh för collegier och publique lectioner ännu omöyeligen 
komma ther medh till rätta; åth minstone icke för pingsdagarne. Frågade Rector 
huru man skall tee sigh medh åkren som M:r Boos dotter [Margareta] böör 
hafwa. Res. att contentera landzhöfdingen willa wij försäkra att medh det första 
som skee kan, skall här uthi skee henne nöye, nbl. så snart åkerdeelningen skedd 
är, så att hon då skall fa åker, som hon kan bruka i höst.

VI. Förmälte Rector huruledes uthi Ausii och Bringii saker Consistorium är 
nu kommit på twenne förslagh. 1. Att perseqvera Academiens rätt effter wanligh 
process uthi dhe förrige sakerne af lijka art. 2. Att lembna desse sakerne till 
någon annans domb nembl. till en commissorial rätt, som skulle sitta där öfwer 
och dömma både Academiens och dess wederparter. Men som må»ge af dhem 
äro borta, som lijkwist borde weeta här af, förr än något wist slutas så fordras
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mycket at man sigh noga här om betänker, ty Academiens stoora interesse an
gående förnembligast hennes jurisdiction som verserar här uthi.

Uplästes Prof. Rådbeck sitt författade förslagh om denne saken, hwilket gick 
der på uth att man stricte höllo sigh widh privilegierne att döma i Academiens 
saker, som och alle collegier och städer giöra i dheras publique måhl.

M:r Micrander, Columbus och flere meente man skulle communicera här om 
medh Ärchiebiskopen. Detta fant ingen orådeligit wara, men i synnerhet recom- 
menderade Rector detta ährendet till hwars och ens mogne betänkiande, jämwäl 
innan communication skeer medh dhe högre Academiens förmän här om. Och 
tilförende wardt gott funnit at skiuta ärendet till Hans Excelkce Kongl. Drottzens 
betänkiande, så woro lijkwist wäl att wi j af oss sielfwe komma på sådane förslagh 
som raisonable äro, och wij medh gott maniere kunnom framtee.

VII. Prop. Rector wara mycket angelägit att wij bekymbra oss något widare 
om professione medicinae.

H:r Rudbeck: Jagh hafwer påmint H. Excelhce Rijkzdrottzen både muntel. 
i Stockholm, när iagh där war, så och sedan skriffteligen om med. professions 
ledighet sedan såsom D. Urban Jerner [Hjärne] den recuserade ändoch af den 
orsak att han ey bekom dhe 1 000 dr sölf:nt till apotheks och chymiens under- 
håld som han migh sielf sade, sedan att Hans Kongl. M:t wille hafwa honom 
qwar widh Bergz Collegium. Och såsom det gifz occasion att tala om apotheket, 
så see mina colleger här af D. Urbans mening, att apotheket intet kan här stå 
uthan public medel. Ty först när m:r Simon [Wolimhaus] lefde, så hade han 
150 dr sijlfrnt af siöötullen åhrl. sedan tobakz handlen och wijnhandlen frij, 
emedan då ey woro mer än 3 källare och nu 6, föruthan andra som lof hafwa 
att sällja wijn. 4. War då ey eller mer än 2 eller 3. som sålde krydder och nu 
8. eller 10. derföre kunde han stå sigh. Sedan när hans son Nils Welinhansson 
[o: Wolimhaus] kom till och tobakzhandlen och winhandlen förtogz, sade han 
sigh ey kunna hålla apoteket, uthan sökte at blifwa borgare och bruka handel, 
det Consistorium honom förnekade, honom afsatte, och kom derföre i wid- 
lyfftighet, så att han hade ärnat uthföra den saken för HoffRätten där icke 
han genom döden hädan skildz. Sedan blef genom h:r Gripenhielm Daniel 
Roberg, som är nu Konungens apothekare recomwenderat, men han begärte 
200 rdr i löhn, och såsom han ey det bekom, recuserade han tiensten. Sedan 
kallades denne Peter Gotfried ifrån Calmar, som för sin snällhet i chymien wart 
af h:r Skening [Schering] Rosenhane och landzhöfdingen Gyllenankar chymiens 
älskare kallader ifrån studier hwilken begärte frij gård, och att Academien wille 
sielf hålla apoteket, taga profljten och löna honom. Det förra bejakades, men 
det senare ey. Och förr än han kom till at få af Academien fri gård, höll iagh 
honom 3 åhrs huushyra å 80 dr åhrligen. Och såsom han intet niuter af dhe 
andra förras förmåner, uthan der ofwan på i 7 åhrs tijdh intet nutet de 150 
dr frij het i siötullen, derföre är han af sigh kommen. Och till att wissast see 
huru stoor hans profit är, kan det skie när man tager alla praescriptioner på 
ett åhr falna, såsom faculteten en gång giorde och afdraga effter taxan dess 
capital, så skall man finna honom omöyeligen kunna redeligen af interesset 
lefwa. Sedan hafwa här 3 infunnitz, såsom en ifrån Wästeråås för 7 eller 8 åhr 
sedan, en benemd Pors A:o 1680, sedan A:o 1683. Johan Samuel Jagenteufwel, 
som hafwer welat handla af honom apoteket, hwar medh han och warit tilfredz.
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men dhe hafwa alla begärt större privilegier än han, och särdeles att niuta hela 
kryddehandelen frij, hwilket aldrigh borgerskapet lära tillåta. Det frågades hwar- 
före han icke så wäl kan stå sigh som apothekaren i Wästeråås och annorstädes? 
Det swarades, att apothekarne i desse små städer äro först sielfwe medicorum 
loco, ty där är inga medici, och således exercera sielf praxin. 2. Dhe sällia intet 
sina saker effter taxan som här skall skee, uthan taga både för lönen och medi- 
camenter som dhem behaga. 3. Hafwa der hoos borgeligh näring. 4. Deras 
patienter alla bofasta, der här större delen fattige studenter, hwilka många gånger 
resa bort och ey betala sin skuld. Hade denne samma conditioner skulle han 
wäll komma upp. Hwarföre om Academien wille hafwa en god apothekare, måste 
hon sökia att det hålles honom hwadh honom till förmåner lofwas, och så kan 
han skiäligen hållas till det honom bör praestera, elliest lärer swårt här något 
fullkombligit apothek blifwa.

Consist. majus d. 2 Maij 1683.
närwarande Rectore h:r Norcopense, D. Rudbeckio, D. Benzelio. D. Skunck, 

M:r Holm, h:r Gartman, h:r Rudbeck, h:r Arrhenio, h:r Spole, h:r Wolff, M:r 
Columbo, M:r Micrandro, h:r Bilberg, h:r Lagerlöf, h:r Qvaestore, h:r Peringer 
qvi acta notavit.

I. Prop. Rector resolution ankommit ifrån Kongl. Senaten om Behmers 
hufwudsak daterat d. 22 Martii 1683, hwilken uplästes. 2. Citation kommin 
ifrån Samuel Forsell, angående skillnaden emellan Tiarp och Tegelsmohra i föllie 
af restitutione, in integrum som assessoren Stiernhöök sigh förmått, synen är 
stält till d. 4 Junii, hwar till Academiens fullmechtige fordras. Hästunda* nämbd 
ärnar Forsell till synen så framt Academien ey will uthwällia någon annan. 
Res:o. Processen förmår att lagmanssynen må skee af en heel nämbd, derföre 
begäres å Academiens sijda en half nämbd, och lärer Qvaestor den halfwa nämb- 
den uthsee, hwilket genom swar skall blifwa h:r Samuel Forsell notificerat, medh 
hwad mehra som här widh står till att giöra, effter nogare betänkiande.

II. Uplästes Kongl. Drottzens recommendation för Johan Tranhemius, hwar- 
uthinnan continuationen af stipendio för honom hemställes Consistorio, daterat 
Stockholm d. 16 April 1683. Resol. Tranhemio, emedan han en flijtigh och 
alfwarsam studiosus är, gifwes en recommendations skrifft till Kongl. Drottzen, 
då han och än tel igen till ett gott sluth, medh sitt ährende der komma torde.

III. Uplästes Kongl. Drotzens recommendation för Mårten Ratkin theol. stu
dios. att få stipendium; daterat Stockholm d. 15. April 1683.

Res. Remitteras till Decanum facult. theol. och till inspectorem stipendia
torum af samma facul tet.

IV. Inkom Archiepiscopus, och aflade Rector en skyldigh tacksäyelse för den 
omwårdnad som Archiepiscopen altijdh för Acadins nytta dragit, och att man 
ey kunnat underlåta att beswära Hans Högwyrdighet denne gången för ett nödigt 
ährende skull; ty såsom uppå Academiens wägnar Consistorium hade effter 
högre befallningar och sin embetes plicht måst antaga sigh åthskillige skuldford
ringar och woro der igenom råkat i stoor widlyfftigheter för wederparternes 
widrighet skull; altså emädan och ännu flere slijke fodringar återstå, som äfwen

• D.v.s. Hedesunda.
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synes willia widlyfftigheter af sigh föda, ty woro en och annan af Consist:ii 
ledamöter kompne i det betänkiande här om, som skulle det för Consistorio 
och Academien finnas både rådeligare och drägeligare om något annat medel 
uthsöktes till att afgiöra desse återstående sakerne, än per ordinariam viam juris. 
Man har fuller tänkt att procedera såsom Sweriges lagh förmåår, men som be- 
swären mehr och mehr tillwäxa och Academiens wederparter städze föregifwa 
att consistoriales sigh inweklar uthi det som dhe sielfwe hafwa deel uthi. Uthi 
Ausii och Bringii huus äro nu dhe som wäl förståå processen, och den på alle
handa sätt sökia att wända sigh till godo medh Consistorii och Academiens 
ringa fromma, derföre hafwa någre af Consistorio fullit på det betänkiande t att 
begära af Kongl. M:t i all underdånighet en extraordinarie commission som 
skulle afgiöra alla dhe ännu Academiens återstående twister på en gång, och det 
fast heller än som låta Academien dragas alle instantier igenom, hwarom Con
sistorium uthi ödmiukheet åstundar att få weeta hans Högwyrdighetz mening 
och godtycko.

Archiepiscopus: Såsom Rector har låtit migh förstå Senatus acad. åstundan 
att iagh skulle migh här infinna widh slijke angelägne ährenders öfwerwägande, 
så ärkiänner iagh sådant medh tacksamhet, önskandes at Gudh wille gifwa oss 
sådane råådh, som lända kunde Academien och oss samptel. till gagn och wälfård 
etc. Och som proponerat är en swår punct, antingen man uthi Academiens skull
fordran skulle hålla sigh stadigt widh det privilegium och den lagh som Kongl. 
M:t Academien gifwit, eller begära till dess afdömmande en Kongl. commissorial 
rätt, så bekänner iagh för min person att som iagh är okunnigh om desse saker, 
så kan iagh ey så hastigt säya min äntelige mening här om; betänkeligit är fuller 
detta att gå ifrån den lagh som Kongl. M:t tilförene gifwit, och Consistorium 
widh de förre sakerne effterfölgt hafwer, tycker lijkwist ey skulle orådeligit 
wara om man uthi en sådan swåår saak som ännu återstår begärandes wordo 
en commission. Frågade lijkwist h:r Archiep. om allas mening woro enigh här- 
uthinnan att begära commission.

Rector swarade: Intet alla wara enige här om.
Archiepiscopus: Det wara då bäst att man colligerade allas vota här om, och 

communicerade dem medh Kongl. Drottzen, hwilken kunde häruthi definiera.
IV [bis]. Framgaaf Qvaestor sin skriffteligh författade mening om commission 

dat. d. 2. Maij, hwilken uplästes, och som der uthi förmält war at alle docu- 
menterne som angå desse skuldfordringar förwarades hoos en privat person och 
icke kunde utbekommas när Consistorium dem begärer, utan när honom så 
behagar. Då frågade h:r Rudbeck hwem han där medh meente? Qvaestor sade 
sigh mena honom. Swarade h:r Rudbeck sigh aldrigh neekat dhe documenter 
som publique woro, uthan allenast sitt enskylte arbete der widh, till hwars för- 
wägrande han då orsak hafft, dess uthan äro dhe documenterne honom i hän- 
derne gifne och han dhem hoos sigh behållit, effter han måst på undfångne be
fallning och samptl. Consistorii gottfinnande, desse fordringar sigh antaga och 
ther uthi för Academiens skuld arbetat. Och hafwa desse documenter warit för 
alla Professores när räkningarne reviderades, sedan in för Kongl. Cammaren 
när där saken afdömdes, sedan in för Konungzligh revision, hafwandes sedan 
bokhållaren offta hafft dem, som han och nu uttagit till dhe förra som han har 
7 eller 8 böcker. Han hade och en gång uthi Kongl. Drottzens närwaro budet
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till att lefrera documenterne ifrån sigh, och endtlediga sig ifrån det beswäret, 
men fick intet. Han finnes ännu beredd att gifwa det ifrån sigh på hwadh stund 
som det wara skulle och lembnar det arbetet gierna åth en annan.

V. Uplästes h:r D. Rudbeckii skriffteliga betänkiande om commission, hwil- 
ket lades ad acta. [Detta betänkande och början av diskussionen däröver har ej 
inskrivits pä härför reserverade sidor i  protokollsboken. ]

Jul. Micrand. Hwadh denne qvaestion widkommer, som nu ventileras angående 
dhe gamble praetentioner och skuldfordringar som Academien ännu hafwer i 
någre sterbhuus, såsom Professorers s. Ausii, s. Bringii och fleres af lijka be
skaffenhet, antingen Academien skall och må dhem uthdrifwa genom slijk pro
cess och rättegång i flere instantier, begynnandes conformt med Kongl. constitrer 
och privilegier af Consistorii academicii rätten, såsom förfaret är i M:r Boos 
saak, och Acad:ns effter honom pra?tenderade skuldfordra», eller och om för 
Acad:n skulle bättre och drägeligare wara för särdeles orsaker i underdånighet 
hoos Hans K. M:t anhålla, att detta alt blefwe en Kongl. commissorial rätt 
underkastat, så ähr detta mitt enfaldige och oförgripelige betänkiande, att iagh 
håller det senare för Academien rådeligare för effterfölliande skiäl och orsaker 
skull.

1. Fordrar till ordinarie processer och dess laglige uthförande mycken tijdz 
förnötande och förspillning, hwilket är ett irreparabile damnum, och bör här 
skattas så mycket högre, som intentionen och upsåtet af Academiens och slijke 
officiers inrättande, längre och widare går ifrån sådane occupationer, som wid- 
lyfftige och långsamme rättegånger medh sigh hafwa, dher igenom dheras ädla 
tijdh som andra lära skole, försummas, och ungdomens information tilbakasättes, 
som är det förnembsta ändemål Docentes böra syffta till. Hwilken tijdzspillan 
genom en commissorial rätt aldeles blifwer förekommen. Särdeles om den an- 
ställes, dhen tijdh feriae påstå.

2. Upgår en odrägeligh kostnad på ordin, processers utförande, hälst effter 
altijdh något nytt upwäxer, jämwäl sedan en saak är drifwen genom alle instan
tier, och förmenas wara till ända bracht, som M:r Boos saak oss lärt, wedh 
hwilke nye och oförmodelige emergientier fordras alt stadigt nya uthgifter, för
utan andra beswär och förtreet. Och ehuruwäl en Kongl. commission lärer ey 
heller aflöpa uthan anseenligh kostnad för Academien, så lefwer man doch i ett 
wissare hopp, att icke allenast den blifwer drägeligare, uthan och att man der 
igenom snarare kan mechtigh blifwa, det som sådan kostnad åthminstone com- 
penserar, om intet mehr der igenom winnes. Dher om man doch här giör sigh 
något hopp.

3. Dher Consistim acad. i krafft af Kongl. constitutioner och privilegier skulle 
dömma i ofwanbite Acad:s skul[d]fordringar, lärer det aldrigh, ehuru warsampt, 
redeligen och rättwist det der medh umgår, kunna undgå en hoop widrige och 
sälsamme omdömen, som skulle Consist. här i wara både pars altera litigans, 
som och simul judex. Hwilken beskylning ehuruwäl Consist. oförtient hörer, 
uthrättar dhen lijkwäl så mycket, att icke allenast den förre tankan blijr hoos 
Academiens wederparter och månge andre styrkter, uthan sielfwe causae i de 
öfrige instantier fa här igenom ett swårare uthseende, för det närmare band skull, 
som är emellan Acad. i gemeen och Consistorium, et conseqventer begges för- 
deel och förlust, samt nogsampt röönt är uthi den saak Consistim i så månge
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[år] har olyckeligen swepas medh, och näst här öfwer nämd är. För hwilke 
calumnier och oförskylte beskyllningar wij så aldeles blifwa frie genom en Kongl. 
commissorial rätt, att icke det ringeste tilfålle då där till gifwas kan.

4. Ehuruwäl man medh underdånigste wyrdnat bör ibland annat ihogkomma 
det Kongl. beneficium denne Acad:n förundt är, i det hon hafwer sin egen rätt 
och jurisdiction, hwilkens oförrychte bijbehållande förmodeligen hwar och en 
som Acad:n och dess förmåner älskar, lärer så högt aestimera och skatta, att han 
ingalunda något sådant åstundar eller begärer, fast mindre medh flijt drifwer 
och stämplar, hwar igenom ett så märkeligit privilegium kunde förlijsas, så kan 
iagh doch (salva sententia aliorum) i mitt samwet ingaledz finna, att man någon 
wichtigh och full orsak hafwer till befara be:te privilegii förlust här igenom, när 
sakernes beskaffenhet och rätta sammanhang, blifwer anständeligen i under
dånighet Hans Kongl. M:t föredragen, i hwars macht det otwif[we]lachteligen 
står, uthan den ringeste förändring af ens eller annars privilegio, enär Hans 
Kongl. M:t så gott finner der widh något att dispensera, lärer ey heller scopus och 
ändamålet af något privilegio wara sådant, att det skall mehr skada än gagna 
dhem som det förundt är. Wijser och dagelig förfarenheten, att Kongl. commis- 
sioner anställas, som ett compendium att skillia langsame twister uthan at be- 
fahra någre frijheters och immuniteters förlust. Dess skiäl ibland andre hafwa 
bewekt migh till dhenne enfaldige mening, den iag doch gierna underkastar fle
res gottfinnande af dhem som wederbör, och saken bättre förstå. Mitt ögnemärke 
har salus Academiae endast här i warit. Yrkades sedan på att alle Professorerne 
måtte till at winna tijden s[ä]ya deras mening här om hwar för sigh i synnerhet.

H:r Lagerlöf bijfaller h:r Professoris Lundii för detta i Consistorio förklarade 
meening; nembligen att rådligaste synes wara at i underdånighet ansökia Hans 
Kongl. M:t om en extraordinarie commission öfwer dhe skuldfordringar som 
Academien äger hoos någre af dhe framled ne herrar Professorum sterbhuus, 
tycker och oförgrijpeligen, att det skiäl som wälbemälte h:r Professor till sin 
menings styrkio jempte flere andra framdragit, nemligen att om consistorium 
effter privilegiernes lydelse skulle fortfahra att ransaka och döma i desse saaker, 
ställer det sigh lijkwäl i dhen fahra till att blifwa så angrepen af wederparten, 
att det måste blifwa part, torde icke otienligen kunna allegeras till at ofwan- 
berörde extraordinarie commission af Hans Kongl. M:t obtinera, uthan at någon 
praejudice dher igenom i längden skulle skee Academiens privilegier.

H:r Peringer: Såsom ICTI, som processen bäst förstå hafwa så stoora och goda 
skiäl, tyckes att man uthan scrupei kan bijfalla deras mening, nbl. att i under
dånighet begära en extraord. commission till dhe tree sakers afdöm/wande, hwil- 
ken kunde lindra Academiae många expenser, som elliest böör giöras.

H:r Bilberg: I anseende till dhe widlyfftigheter som Academien utstådt för 
desse actioner så lång tijdh bort åth, sade iagh i sidste Consistorio mitt votum, 
att bäst woro detta till att declinera igenom underdånigt anhållande om en com- 
miss. rätt, förmodandes att wåra praevilegia der igenom intet praejudiceras.

H:r Wolff: föruthan dhe skiäl som till en deel för detta af h:r Lundio, h:r 
Micrandro och Qvaestore andragne äro, är min oförgripelige mening och be- 
tänkiande, att Academien och dess wälfård till drägeligare torde falla om man i 
underdånighet hoos Hans Kongl. M:t anhåller om en commnss. rätt, som i dhe 
stridige saker gambla skuldfordringar kunde giöra ett prompt och rättwijst uth-
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slagh, halst emedan iagh intet kan see att Academiae wälfångne privilegier något 
der igenom komma att lijda, emedan det är notor., att så wäl i civil, som crimi- 
nal saker, commissioner förordnas, som sakerne uppå parternes begäran, ja och 
uthan dheras begäran till ändskap förhielpa, äfwen och då när andra rätter alla
reda hafwa lagt där handen widh; doch är så min mening, att detta icke widare 
extenderas, än till desse trenne saker, angående Gestrinii, Ausii och Bringii 
sterbhuus, som wid Commissionen torde komma på Academiae bekostnad, men 
skulle något widare undersökias att Academien därifrån blefwo exempt, som på 
andra orter skiedt är.

H:r Columbus: till att winna djden will iag bijfalla h:r Micrandri och Qvaestoris 
votis medh förmodan att Academiae privilegia igenom en commissiorial rätt 
ändå blifwa conserverade.

H:r Spole: Min oförgripelige mening är thenne, att man i största underdånig
het låter Hans Kongl. M:t korteligen förnimma the stora bekostnader Acade
mien hafwer måst giöra i några slijke rättegångz saker, hwar till en stoor deel 
af Acad. medel äre bortgångne, så att Acad. betiente har måst alla åhren balan- 
ceras i löön, der till med den långe tijdh som till förre sakerne är fordrat att 
störste deelen af dhe Professorer som der medh hafft att giöra medh döden 
afgångne, och andra tillkomne, som ey weta huru medh sakerne beskaffat är, 
deels och måst tillsättia det som tillförene skiedt är, och i så måtto begiära i 
största underdånighet en commission, som denne tränne tingen kunna lindra, 
om Hans M:t så behagar, eller och befalla Academien effter gifne privilegier 
medh domen fortfara, att man sålunda på alla sijdor kan säker gå, hwadh som 
Hans M:t däruthi behagar att befalla, doch att alt såsom förr är slutit om wij 
bekomma något swar ifrån Kongl. HoffRätten, att det communiceras först medh 
Acad. Cancellario; där bredo och om det skee skulle, att denne commission in
tet widare extenderas än till desse tree sakers afdömande, och intet lända Acad. 
privilegier till något förfång. Och sålunda will iagh hafwa förstått det votum iag 
senast gaf i denne saken ganska korteligen.

H:r Arrhenius: Effter dhe skiäl som h:r Lundius och flere Dm. collegae alla
reda andragit, kan iagh icke annars än bijfalla then oförgripelige meningen som 
håller Academien nyttigare och till drägeligare wara, uthi diupeste underdånighet 
at ansöka Hans Kongl. M:t om en extraord. commissio» öfwer desse Academiens 
stora angelägenheter; hälst emädan utgången af dhe förra actioner utwijsar att 
wij aldrigh kunnat declinera hwarken här eller wedh dhe högre instantierne, 
den beskyllningen, att consistorium såsom interessent i sakerne som drefne äro, 
har sustinerat både actoris och judicis partes; hwilket beswär så wäl som alla 
the andra förr nembde Consistorii förmodeligen bäst lärer kunna undwijka, 
om Kongl. M:t allernådigst en extraord. commission täckes förordna. Refererar 
migh i öfriga på dhe skäl som i dhe andre gode herrars votis anförde äro.

H:r Rudbeck: Hwadh denna qvaestion anlangar, nembl. om Consistorium skall 
afdöma de 2 eller 3 resterande personer af Academiens gambla gäld närer, eller 
man skall begära en commission och annan rätt så finner iagh detta mycket 
betänkeligit, och will så min ringa mening ingalunda androm till prsejudis och 
förfång, uthan allena at salvera min ämbetes plicht körtel, framföra. Först will 
iagh uprepa af hwadh tilfålle Academien är kommen till dessa privilegier som 
intet äro större än andra städers och collegiers: nbl. när Academien ännu ingen
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rätt hade att någon saak afdöma uthan så wäl professores som studenterne måste 
stå för rådstugu rätten, som sees af Kongl. Carls d. 9. tijdh och ännu 1612. 
d. 29. Nov. af K. Gustaf Mag. privilegier att studenternes delicta skulle af landz- 
höfdingen och slottzfogden afstraffas. Hwarföre och än wid Anno 1624 till 1627 
i 3 åhrs tidh intet behöfdes föras större protocoll än på 7 blad, och alla deras 
mål kunde och skulle utföras på latin, då när Academien sågh hwadh weder- 
wärdighet war at af andra dömas som ey woro af deras stånd, och uthan twifwel 
betrakte att dhe gambla hafwa intet uthan skiäl sökt att bönder skulle af bönder 
dömas, borgare af borgare, präster af präster, krigzmän af krigzmän, riddare 
af riddare, och den rätten som högsta instruction hade skulle af åthskillige stånd 
wara beklädder, så sökte de och hafwa sin egen rätt den dhe och fingo Anno 
1625 af K. Gustaf Mag. men lijkwäl så att kiöp, jordaträtor, arf, giäld dömas 
på ting och rådstugu, och war ändå den ordning och slottzfogden Ingebrecht 
Swänsson är satt uthi Consistorio äfwen som han satt på rådstugan i Cronans 
interesse. Och finnes den tiden hwadh swårheet Academien af sina Räntemästare 
hade nembl. 1634. och 1636. medh Hentiro* och Balingstadio som blef skyl- 
digh mot 3000 dr, att dhe intet kommo till ändskap medh dhem, ännu A:o 
1642. så och Kongl. Cammarens dom emellan samptl. Professores och spismäs
taren, hwar af RijkzCanceleren Axel Oxenstierna är uthi Consistorio d. 21 Ap. 
1637 kommen till den expression, att Qvaestores när de skyldige blifwa, intet 
skole draga sigh under HoffRätten eller annan, uthan allenast under Consis
torium och Cancellarium, och ey få annat officium förr än de betala sin skuld, 
der af är Drottning Christina förorsakat att icke allenast 1646. 22 DecembnV 
confirmera K. Gustafs privilegier uthan och den declarera och amplificera, af 
samma dato uthi et annat bref, att kiöp, jordaträter, gäld etc. där de under 
Academiens jurisdiction äro som det angår, skola de där swara. Så wida är nu 
Academiens jura brachte, och ändå att döma nobiles som synes af 1648. åhrs 
bref och documenter, och sedan intet så longesedan oss af K. HoffRätten samma 
qvaestion moverat, och på Consistorii swar, blef en man här afdömd i en lijfz- 
sak. Nu att Academien hafwer makt att döma i sin egen giäldz infordring, af 
dhem som sortera under Academiens jurisdiction, dät är intet större privilegium 
än det som den ringeste stadh i Swerige och andra collegier hafwa, der intet 
domarena wijsa sigh genom ord, skriffter, gerningar eller i processer partijske 
medh affecter. Stadens Upsala magistrat hafwer så wäl sin största aflöning af 
Cronan, som Academien af public medel, nbl. af Cronans afrad som är det 
största, sedan accisen, tomtören etc. för hwilket alt dhe måste äfwen så wäl in
lägga åhrl. räkningar som Academien, döma och exseqvera både sina casseurer, 
upbördzmän, och dem som skyldige blifwa, som en annan rätt, och det genom 
sin fiscal. Sedan hafwa och alla rätter makt att ex officio nobili i många ting 
sittia en fiscal eller advocat at ens saak utföra, så at man af alt detta intet kan 
seya att en är ldagare och domare i sin egen saak, effter hon angår algemenas 
wälfård. Ty kan iag intet see hwarföre Consistorium som reda uthi Academiens 
gäld, hafwer med några och tiugu af Professorerne och M. Boos, dels lefwande, 
dels sterbhuus, deels genom godwilligh liqvidation, delz genom rättegång och 
domb, kommit till rätta medh dess gäld, och nu allenast 3 igenstå kan dem ifrån

Felskrivning för Huntero.



1683:2 maj 77

sigh skiuta, medh mindre antingen Consistorium såsom domare, eller actor eller 
reus måtte hafwa skiäl der till. Reus effter all lagh måste ju först swara under 
den rätten, han eller grunden, huus och egendom sortera, och så mycket mehr 
effter priviligier. Icke heller weet iag någon af dem som äro Acad:ns gäldnärare 
här till dagz det exciperat, icke eller af dem som nu fordras. Actor skall ju 
föllia forum rei, hafwer ingen heller der i exciperat mer än en, ibland alla dhe 
andre som sökia uthur Ausii sterbhus sin fordran, nbl. Krokerna, hwilka intet 
hafwa kunnat kullkasta hwarken lagen eller privilegierne, uthan måste ju fordra 
reum under den jurisdiction han sorterar. Domaren hafwer intet heller makt, 
när han will, när lagh är satt och privilegies gifne, att då döma, då intet döma, 
då stämma till doms, till concursus och mehra hwadh processen angår, och sedan 
låtat blifwa. Ty man weet stundom wara hördt att wed tingzrätter och stadz- 
rätter hafwa de williat skiuta från sigh saken till Kongl. HoffRätten eller högre 
rätt, men dhe hafwa fått swar, att dhe först måste afdöma saken i nederste in- 
stantien. Nu om actor eller reus, eller en högre rätt stälte oss före den frågan, 
hwarföre wij willia skiuta denne gången ifrån oss denne sak och ey dhe förre, 
icke kunne wij swara att wij ingen lagh och rätt der till hafwa, ty wij hafwe 
ju sielf begärt och bekommit, så wäl som den ringeste domstool hafwer. Icke 
eller kunne wij swara oss den nu willia qvittera af otålighet eller annan skiäl. 
Icke eller, att wij intet så stort kunna förstå att skippa rätt som en tolft å landet 
eller rådmän i staden. Icke heller derföre att kanskiee wår domb kunde af högre 
rätt kullkastas, ty det måtte högre och högsta rätter många gånger förfara. Och 
skulle wij, för möda och arbete skull att slippa, sökia wårt privilegium förwärra, 
och begära öfwer sådana saker en commissorial rätt, så skulle iag wäl kunna tålat, 
som nu ey mehr hafwer än 1 é åhr igen att rätten bekläda, uthan talar mehra i 
anseende till dhem som unge ähro och dhe som blifwa wåra effterkommande. 
Och skulle dhe som blefwo Academiens här efter gäldnärer af hiertat här af 
glädias, och uthan wår wäntan altijdh willia skiuta sigh till en annan rätt eller 
commission som förr är sked t. Och är intet så longesedan att wår sådan sak war 
för commission men medh hwadh profiit är wäl bekant; der till medh så lärer 
den som begär commission antingen han winner eller tappar fa betala all den 
omkostnad som dhe begärer, den man intet behöfwer anwända på en ordinarie 
rätt, ty reus der han tappar eller willner [o: winner], lärer swara sigh ingen 
commission begärt. Och lära wij sannerl. röna, att oss lärer äfwen så gå som for
doms dagz, och läre wåre egne barn å dess goda förspörja; ja hwadh för store 
swårheter wij läre finna, och ångra det wij hafwe giort, och att wij släpt det 
wij med så stoor möda i så många åhr hafwa wunnit. Jagh will här medh ingen 
praejudicera, uthan lembnar hwar och en sitt fri ja och goda votum, och önskar 
att alt måtte lända till lagh och rättz befrämjande.

H:r Gartman: Ehuruwäl iag hållit så före, man måtte kunnat uppehålla medh 
voterande uthi detta måhl till dess Consistorium hade förstått Kongl. Hoffrät- 
tens, så och Hans HögGrefl. Excell. Drotzens mening här om, hwilken man då 
änteligen måste afwachta, doch will iag medh fa ord migh här öfwer utlåta. 
Säkrast och rådligast håller iagh till at undgå en och annan swårighet, som desse 
omtalte saker torde föllia, där dhe uthi Consistorio academico företagas och af- 
dömas skulle så medh tidspillan som med öfwerresande till Stockholm, där de 
wordo kommandes för högre rätt, jämwäl alt widrigt omdöme, så parternes som
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andras, och aldramäst derföre, att man en gång måtte komma här medh till 
sluuth, hwilket alt här till har warit af Consistorio sökt, men omöyeligit att er
hålla, det man i diupeste underdånighet hoos H:s Kongl. M:t anhåller om en 
extraord. commission, då sakerne förmodeligen snart kunna afgiöras, att Aca- 
demiens jurisdiction skulle härigenom något lijda, det synes icke wara till be- 
fahra, då man uthi tienlige terminis här om anhåller.

M:r Holm: Aldenstund nu icke frågan är om Academiens jurisdiction, uthan 
allenast om det bästa expedient, att undwijka dhe beswärligheter som offtaberte 
tree återstående saker kunna föra medh sig, ty bijfaller iag den meningen som är 
om en extraordinarie commission, stödiandes migh in uppå dhe skiäl som reedan 
andragne äro.

D. Skunck: Om denne deliberation hade under händer tagitz dhen tijdh wij 
först togo M:r Boos saker före, och man då hade föruth sett att saken så långt 
skulle hafwa uthdragitz, och Academien på så stora omkostningar bracht, så hade 
iagh wisserligen instämt medh dhe gode herrar som nu begära dhen extraord. 
Commissionen, men såsom Consistorium så wijda i saken har avancerat, att alle
nast dhe tree förenembde saker återstå, kan iagh intet see, att Consistorium 
medh dess honeur söker processen ändra; ty i stället att undfly derigenom för- 
taal, som skulle Consist. wara både actor och judex, så gifwa wij wåra illwill- 
jande derigenom sin fattade mening än widare inhaerera, och Consistorium blah- 
mera. Sedan, så kan iagh intet ännu finna att en commission skall falla Con
sistorio och Academien till drägeligare, antingen i anseende till tijdzspillan eller 
till expenser. Så finner iagh och intet, att Consistorium, där det begärer i under
dånighet commissionen i ofwannembde tree saker, att det ändå kan undgå dhe 
beswärligheter som det plågas medh, dels af M:r Boos sterbhuus, som nu praeten- 
derar af Academien 57000 daler k:nt, eller i Behmers saak, som ännu hänger 
uthi HoffRätten. Bijfaller iagh altså dem som förmeena att sökia utslagh, alt 
via juris ordinaria. Min [mening] är slutel. att alt detta communiceras medh 
Illust. Acad. Cancellario, för än saken föredrages hoos Hans May:t.

D. Benzelius: Intet finner iagh annat än att Consist. böör pröfwas såsom en 
competens judex uthi desse tree åtherstående skuldsaker, så wäl som i de förriga, 
af slijk art, oachtat hwadh wederparterne en och annan gång hafwa sökt där wid 
att inwända, fast än beklageligit är, att jämwäl af någre här i Consistorio, samma 
dheras skiäl drifwit är till rättens förklening; lijkwäl skattar iagh det wara ett 
compendium att winna ett redligt ändskap i de återstående ährender, att winna 
en authorizerat commission af Kongl. M:t intet i upsåt at förswaga Academiens 
rätt och jurisdiction, eller att hafwa mödan ospard effter kraffterne contribuera 
till ärendernes uthslagh, som offta misstydes, uthan att undfly den tijdspillan 
ordinariis occupationibus till förfång, af wederparten förorsakat belastande, och 
andra slijke swårheter som förriga och nyligare tijders förfarenhet har gifwit widh 
handen, warandes iagh i den fasta förtröstan, ärendet i den form skola kunna 
hoos Kongl. M:t föredragas, att Academiens rätt snarare styrkt än förswagat 
warder; i det öfriga refererar migh på dhe skäl som skrifteligen anbrachte äro 
för denna meningen af dhem som wärket tagit i nogare betänkiande.

Rector: Såsom Consistorium widh dessa Academiens ärender och skuldford
ringar förträder partes judicis, hwilka Consistorio äro tillägnade förmedelst 
Kongl. confirmerade constitutioner och privilegier, så tyckes migh att Consisto-
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rium bör bli där widh, och ingen ändring sökia. Först quo ad fori competen
tiam; den som på en så godh grund ståår, och iagh jämwäl förmärker ingen af 
oss twifla om, kan icke heller see att wij få här undraga oss. Och om det skeer, 
seer iagh intet huru wij stå der medh till swars. 2. Att något collegium, som 
är till domare satt, skall sielfkrafft hafwa stigit upp, och i sitt ställe påkallat 
någon commissorial rätt, för slijke orsaker som här nu förebäras, håller iagh 
före, aldrigh wara hört, jämwäl uthan exempel. Hwadh ansökiande, som parter 
kunna hafwa undertijden giort om commissioner, det går detta wärket intet an; 
ty wij sökie intet nye domare såsom parter, uthan yrkian haf:a nye domare i 
wårt ställe. 3. Att detta exemplet, som wij nu sielfwe gifwandes wardom, skall 
kunna stanna widh desse tree sakerne, och icke utslå till jurisdictionens för
fång i längden, seer iag näpligen wara giörligit eller förmodeligit, ty så många 
skuldfordringar som Academien här effter åth någonsin bekommandes warder 
läre altijdh blifwa af samma beskaffenheter och debitorerne finnas altijdh äfwen 
widrige. Och således kan iagh intet annat märkia ey eller lärer Consistorium 
framdeles annat befinna, än att det wisserl. sielf något förminskat hafwer af sin 
rätt genom detta förslaget. 4. Expenser, elakt efftertal och tijdspillan ståår oss 
altijdh lijka fult att befahra; och nu så mycket mehra, som widh dessa sakerne 
lärer synas ett otijdigt afbrott skee, i ty at så månge saker af lijka art allaredo 
hoos oss afgiorde äro, och wij medh desse fölliande oss mycket inlåtit.

ProCancell.: Emedan discrepantia vota Consistorii academici lärer communi- 
ceras medh Hans Excell. Drottzen och däröfwer inhämptas hans högwijsa be- 
tänkiande, weet iagh rådsligen intet om iagh här widh skall yttra mina tankar, 
på det att dett icke må hafwa det anseendet, som skulle man der medh willia 
sententiera i saken; doch synes detta oförgripeligen att där man woro förwissat 
att denne åtherstående skullfordran skulle föra sådan widlöfftighet medh sigh, 
som är skedt medh s. Boos arfwingar, skulle iagh falla på den meningen att 
man i underdånighet hoos Hans May.t sökte en commissorial rätt för dhe skäl 
som dhe gode herrar, så wäl skriffteligh som munteligen hafwa infört pro ista 
sententia; hwar och icke saken woro så klar att man där widh intet hade något 
at inwända, woro kan skee rådligare och tryggeligare att man der medh proce- 
derade som constitutionerne enligit är. I medier tijdh wänter man effter hwadh 
swar Kongl. HoffRätten gifwer på det breef som Consistorium skrifwit om 
Ausii saak.

ProCancellarius togh sitt afträde, och giorde Rector en skyldigh tacksäyelse 
för det hafde omak att komma hijt och meddela sitt goda rådh.

IX*. Anmälte Qvaestor sigh fått Winterens bref att en bonde i Forssby som af 
Johan Andersson Graan fått tilstädielse att hugga gambla eekar, är för sådant 
huggande till ting stämbder. Res:o. Academien består det lof som Johan Ander
son har för någon tijdh gifwit sina bönder till att hugga gambla trää, och effter 
man sedermehra ey hört hafwer af något förbud der på, will man förmoda att 
och samma bonde i Forssby på slijk tilstädielse till ett sådant gammalt ekehug
gande för straff befrijas.

X. Änkian i Walskogh h. Karin Erichzdotter begärade att Consist:m som

* Punkterna V I-V III höra tydligen till diskussionen om  Petrus Rudbeckius' betänkande. 
Se anmärkningen här ovan till punkt V.
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henne tilförene bewilliat en wreet där widh byen, wille nu befallning2m:n till 
effterrättelse uthnämpna wreeten. Res:o. Henne bewillias Koohagzwreten; doch 
allenast i sin lijfztijdh, och i sitt änkiestånd, att fa nyttia och bruka, och sädan 
tillfaller be:te wreete hemmanet hwar under han hörer, hwilket och nu af Knut 
Mattsson åboes.

XI. Uplästes Kongl. Drottzens bref datum Wännegarn d. 25 April 1683, 
sampt Kongl. M:tz bref dat. Stockholm d. 28 Aprilis 1683. angående biskopen 
i Giöteborg M:r Daniel Wallerius och flere som hafwa fått Kongl. breef att uthan 
examine antaga gradum in theologia, och lades desse begge brefwen effter Kongl. 
Drottzens begäran till aeterne.

XI [=XII]. Laurentius Roberg Uplandus war i 12 åhr borto, och i medier tijdh 
gifft sigh, begärar nu att få komma hijt till Academien igen.

Res:o. Bewillias honom, allenast han å nyo i boken inskrifwes; och skall han 
tilsäyas att han ingalunda medh sitt huushåld sätter sigh här neder, borgerskapet 
till något förfång.

XIII. Anmälte Rector om Kongl. HoffRättens ankompne bref som berätta 
om den förlijkningen som skall wara skedd emellan Curio och Academien; 
och att h:r Rudbeckii bref som HoffRättens bref anmäler om, ännu intet hijt- 
kommit, uthan woro Secret. Goeding tilskrifwit at han det utfordrar. Res:o. När 
h:r Rudbeckii bref hijtkommer ifrån HoffRätten, will Rector dhe gode herrar 
till behagh, som här wid af annor mening äro än han, lembna denne saken till 
ProRectorem, att han må taga deras och Consistorii utslagh, om det som här om 
till Kongl. HoffRätten swaras skall.

XIV. Uplästes h:r Axel Behmers inlagde libell uthi HoffRätten emot Con- 
sist:m i anseende till reconventionen som han i den Kongl. HoffRätten pådrif- 
wer. Detta togh wederbörande an, till att blifwa medh det foderligaste beswa- 
rat.

XV. Anmälte Decanus fac ult. phil. om twenne som begära disputera exercitii 
gra//a, nbl. Andreas Skonfeldt [Schonfeldt] Gothland. de peregrinatione, Daniel 
Diurberg Hels. de vita adolescentum.

D. 8. Maj i
höltz Consistor, extraordin. närwarande Rectore h:r Norcopense, D. Benzelio, 

M:r Holm, h:r Gartman, h:r Lundio, h:r Rudbeckio, h:r Arrhenio, h:r Spole, 
M:r Columbo, h:r Wolff, M:r Micrandro, h:r Qvaestore qvi et tandem aeta 
notavit, absente et aegroto Secretio.

I. Förmälte Rector sigh skrifwit till Secretarium då warande i Stocholm, att 
uthfordra h:r Rudbeckii bref medh dess allegatis inlagt i Kongl. Hoffrätten, an
gående Curios saak, men Secretin som då på stunden när brefwet ankom, rest 
der ifrån, lembnat samma ährende åth advocaten Schaefer, som ännu intet giort 
om des expedition någon underrättelse eller der om skrifwit. I medier tijdh 
uplästes h:r Rudbeckii project der af, det han försäkrade wara lijka lydande.

D. Benzelius: Det är någon tijdh sädan Kongl. HoffRättens bref ankom, och 
derföre måste man fuller wara bekymbrat der om att swar der på öf.rkommer. 
Och som h:r Rector sidst yttrade sigh, att willia lembna den saken ProRectori, 
så är det sådant som synes bör wara.
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Rector: Jagh will allenast säya min mening, effter alle skole skrifwa sine nampn 
under, men sädan få dhe gode herrar äntå öfwerläggia hwadh dhem behagar 
och dhe nödigt pröfwa.

D. Benzelius: Hwadh beswär kan h:r Rudbeck hafwa af Curios saak för Aca- 
demien som han skrifwer?

H:r Rudbeck: Det är beswär nogh att iagh skall föda [lucka] i sina lijfzdagar.
D: Benzel.: Det behöfwes intet. Fordrades på protocollet i denne saak an

gående, och skickades der effter. I medier tijdh uprepeterades af en och annan 
hwadh förr här i passerat, och huru Consistorium förment sigh der widh praeju- 
dicerad.

Rector: Att repetera mycket up tilbaka hwadh förr är passerat, tycker iag icke 
wara rådeligit, så frampt wi j ellies tänkia giöra någon reflexion på den anledning 
som är oss förundt af Kongl. HoffRätten och h. Högg. Excelkce att bijläggia 
denne saken i [lucka] der till medh finner iagh både af protocollet tillförene 
hållit en och annan tijdh, uthi Prof. Lundii och sal. Hoffvenii rectorater, så 
wäl som af hwars och ens contestationer, att alle önska högst det måtte kunna 
komma till förlijkning, lijkwist Acad:ns interesse och Consistorii honeur sal- 
verade. Derföre tycker iagh någon godh uthwäg kunna der till finnas, om man 
först wille betänkia, att så frampt liqvidation skulle företagas emellan Acad:n 
och Curio, så lärer den i anseende till det som Curio effter accord kan hafwa 
till fordra, ändå föga eller alz intet uthslå till Acad:ns större fromma än som 
hon nu i handen hafwer. Och fördenskull kan hwar och en nogsampt hoos sigh 
sielf wara intalt att medh denne föreningen skeer Acad:n intet förnär. Dhe orde- 
wäxlingar som förelupit emellan dhen ene och den andre parten, kunne wara på 
begge sijdor underkastade sådane observationer som ingenthera parten har något 
gagn af, och lärer ofeelbart detta wara största orsaken hwarföre wår höge förman 
och högl. Kongl. HoffRätten ypna oss wägen till enighet. Om wij nu fördenskuld 
skulle skrijda till en förlijkning, och beropa oss på det som redan här i Con
sistorio kan wara samptykt till, sampt och berätta huru skadelös Acad:n blifwer, 
twiflar man intet på att uppå det förslaget Kongl. HoffRätten lärer agreera wårt 
upsåth och H:s Högl. Excell.ce desslijkest, och begge twå hielpa till att så rati
ficera be:te förening, så att ingen lärer nu eller i framtijden finna sigh eller dhe 
sina hafwa något efftertaal att befahra. Och detta till så mycket större säkerhet 
uthlefrera alle denne saken angående documenter, dem wij sädan tillijka medh 
det som här ligger under wårt eget förwar kunnom heelt och hållit abolera. I det 
öfrige lijka hwadh här på fölljandes worder, blir iagh städze där widh, som mitt 
votum i den saken tilförene warit. Uplästes protocollet hållit d. 19 Januarii 
§ 1. 27 Julii §2. 3 Aug. § 2. 1681. Hwad iagh då talade är intet alt kommit 
till protocolls.

Qvaestor: Jo, ty iag hölt den gången protocollet, och är intet wan till hålla 
det stimpit.

Benzel.: Man har månge gånger betygat sig älska enighet detta wärket an
gående, så har Consist:m sådane befakr af Illustriss. Cancellario att ransaka och 
döma i Curios saak, att om dhe der widh icke giort hwadh dhe bord t effter 
skiähl och samweet, hade dhe hafft alt på sitt answar, men Consistorium är 
derföre dragit till Kongl. HoffRätten och har hört olijdelige tillmälen, finnes 
någon redeligh wägh till förening, så att Consistoriales som den saken handterat.

6 —744263 SallanJer
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blefwo conserverade och publicum salvum wore gott, men så länge det icke kan 
skie, så kan iag intet annat än säya min mening i Kongl. Rätten. Och kan ingen 
undra där på, som wet saksens sammanhang. Documenterne har iag wid handen, 
som wijsa huru Consistorium är uthropat. Intet finner iagh heller af actis att 
någon composition är skiedd.

Rector: Ehuruwäl det är säkert, H:s HögGrefl. Excellice kan i förstone blif- 
wit denne saken skulle medh alfwar tagas upp, lijkwist är sedermehra af H:s 
Excellice kommit förslagit till förlijkning, effter som saken twifwels uthan seder
mehra blifwit mehra kunnigh och utwijst hwad Acad. der af hade at wänta.

Benzel.: Jagh lembnar det i sitt wärde, men det lärer och finnas, att H:s 
Excellice gifwit saken under rätten, men att han sedermehra ändrat sigh, kan wara 
annor grund till, det iagh nu intet säyer stort om.

H:r Arrhenius: Effter saken och angår trycket och h:r Sküttz är inspector typo- 
graphiae perpetuus, wore intet oskiäligit att det communicerades medh honom 
om han finner trycketz tilstånd nu sådant, att saken måtte nedläggias.

H:r Lundius: I anseende till det som passerade under mitt rectorat och för
mentes då wara Acad:ns och publici bästa, hälst emedan alt gick uth der på 
att onödige trätor måtte afböyas till [lucka] både direct och indirect skada och 
nachdeel, och der emot publici bästa befrämjas, så att till dess erhållande liqvida- 
tionen äntel. skulle gå för sigh, och restitution af trycket skiee, så att på det 
sättet ingen blefwo förfördelat, hwarken Consistrm och Acad:n på den ene sij- 
dan, eller Curio på den andra, och sedermehra uthi min successoris sal. Hoff- 
venii rectorat, effter actoris anledning finnes en bewilliad förlijkning wara skied, 
hwilken H:s Excellice och ratificerat medh dhe conditioner, warandes något 
swårt dhen sal. Doct. imputera häruthinnan begången falskhet; dy finner iagh 
intet nu integrum för Consistio denne H:s Excellices der å fölgde ratificadon 
att infringera, hwar på och torde föllia något annat. Tyckiandes och för det öfrige 
för min person, att när Academien blifwer skadelöös, och trycket restituerat 
som wara böör, ingen conseqvence i längden för migh eller dhe mina stå till 
befara, emedan sådant hörer till wederbörande magistrat befordran till exe- 
cution, hwar om iag och honom tiltror.

Arrhenius: Huru sal. Doct. tedde sigh i Curios saak, och huru han emot 
Consistiii sluut lätt bref ditgå medh sigh för honom, det är honom sagt publice, 
då han swarade der på som han kunde, och lärer det synas af actis. Acta denne 
saken angående uplästes.

H:r Wolff frågade om icke Consistorium dömt Curio, och blifwit för samme 
sin dom graverat? Swarade jo. H:r Wolff: Det är en swår saak nogh.

D. Benzel.: Grefwen har funnit saken af den art, att han intet kunnat lägga 
handen wedh henne, och kan H:s Excellice intet förtaga androm sin rätt, när 
saken är kommen under rätten, så må hon der blifwa, dhe som giort någon 
förlijkning, om så woro, måge blifwa der wid, migh praejudicerar han intet.

Uplästes åther Kongl. HoffRättens breef denne saken angående, hwar wed 
observerades at en och annan gång införes den meningen, om saken woro så 
hon måtte kunna nedläggias.

Doct. Benzelius, h:r Lundius, M:r Micrander contesterade Curio wara odug- 
ligh och ensint, om h:r Rudbeck lofwat praestera trycket som det wara böör.

M:r Micrander: Det är en rätt förargelse at här lijda en så odugligh karl;
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men när man söker till giöra sigh af medh honom, uthropas det för en för
argelse.

D. Benzelius: Man har effter samwet och skiäl dömt honom ifrån trycket, 
men man har derföre angripit och beskylt [lucka] före att emot all lagh och rätt 
[lucka] dömt honom en fremling, det som är en olijdelig beskyllning. Frågades 
effter conditionerne till förlijkningen. H:r Lund.: Förste condition blir det att 
alt hwadh på både sijdor är passerat, det uphäfwes. 2. skeer liqvidation. 3. 
restitueras trycket. Påmintes af andra, dhe öfrige conditionerne böra gå före åth, 
och der dhe wäl aflöpa, då dhem förste tilläggas om uphäfningen af det passerat 
är på både sijdor. D. Benzelius: Wij uthslå intet Kongl. Rättens breef medh 
dhe conditioner, att dhe godhe och ährlige män, som suttit dom der öfwer, 
blifwa till sin ähra och redelighet conserverade, Academien opraejudicerat och 
trycket restituerat. Discourerades om liqvidation, förmentes förr wara liqviderat, 
påmintes och att dorne« lärer innehålla icke allenast det att Curio dömes ifrån 
trycket, uthan och att hans praetensioner ogillas. H:r Rudbeck: Liqvidationen blef 
intet underskrefwen. H:r Arrhenius: Det war h:r Professoren wållande till som 
undrogh sigh. D. Benzelius: Wij måste icke så angripa eller admittera någon 
liqvidation, der igenom wij sielfwa ogilla wår dom. Uplästes copialiter Hans 
Excelkces bref att ransaka om Curios orichtighet, och icke tillåta Academien lijda 
genom hans wårdzlösheet.

Rector frågade om dhe som förr sagt sin mening i denne saken blifwa der 
widh, och underskrifwa att förlijkning skiedt är. Inföll åter discours der om, 
antingen förlijkning woro giord, eller allenast bewilljad. Och utläto sigh omsijder 
hwar särdeles som föllier på Rectoris frågan antingen dhe höllo före förlijkning 
redan wara träffat eller intet, och hwadh swaras skall till Kongl. Rätten.

Micrander: Jagh tycker wäl wore man swarar, nempnandes att wij gierna 
önskat communication af dhe inlagde documenter, det som warit orsak at här till 
intet blifwet swarat, men nu hafwe wij äntel. hört contenta af Rudbeckii breef, 
nbl. att han gierna seer och söker dhet saken måtte blifwa aldeles nederlagd 
emellan Academien och Curio. Är fördenskull mitt ringa betänkiande, som iagh 
tilförene sagt och önskat, det wij måtte slippa swåra och ledosame trätor der- 
igenom wij mycket hindras ifrån wåre embetes sysslor, ellies skulle iagh och 
gierna see beskaffenheten af detta ährendet måtte tillåta at en förlijkning emel
lan parterne i detta måhl kunde träffas, således att Acad:n och publicum där 
igenom ey kommer till lijda, ey eller dhe godhe män som i denne saken suttit 
domare, och förmodel. effter skiäl och samweet giort sitt ämbete, blefwo con
serverade widh sin heder. Der till iagh som sedermehra blifwit ett membrum 
Consistorii önskar gierna någre förswarlige och tienlige medel måtte gifwas. 
Håller ellies före ingen förlijkning till denne dagh skedd wara uthan allenast 
discourerat der om, men inge conditioner äre ännu upsatte mindre adproberade.

H:r Wolff: Ehuruwäl iag af dhe upläste protocolles acter intet finner någon 
fullkombligh förlijkning wara träffad emellan Consistorium och Curio, icke dess 
mindre önskar iagh och för min person att en sådan förlijkning kunde uprättas, 
som wederbörande på alle sijdor kunde wara belåtne medh och Academien nu 
och framdeles skadelöös, och det under säkre och nöyachtige wilkor.

M:r Columbus: Såsom iagh weet migh effter bästa mitt samwet och förstånd 
hafwa bijwistat dhen dom som fullit i Curios saak, så har iagh aldrigh warit
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resolverad, dhen sielf att återkalla; bekiänner migh fördenskulld icke ännu kunna 
see någon öpen wägh till någon godh förlijkning, emedan sådant kommer migh 
före, som iagh der uthi skulle revocera mine egne ord, det iagh intet kan giöra, 
skiutandes migh under högre domare.

H:r Spole: Jagh blir widh mitt förre votum uthi hwilket iagh högeligen önskar 
så i gemeen att enigheet och förtroenheet måtte wara ibland membra Consistorii, 
så och i denne saak att en obrottzligh förlijkning måtte stifftas. Huru wida den 
en tilgiord tilförene, är af actis publicis kundbart och h:r Prof. Lundius uthi 
sitt införde taal har exprimerat. Hwadh liqvidationen anbelangar förmodar iagh 
den kunna träffas, när man å begge sijdor utwällier någre opartijske gode män, 
som saken wäl igenomsee och sedan ex aeqvo et bono ett uthslag giöra. Hwar 
detta icke kan hafwa rum, will iagh såsom den intet warit medh i denne saak 
tilförene intet widare migh der af taga, uthan för ögonen ställa, hwadh den Kongl. 
HoffRätten i sitt bref inråder. Och är mitt äntelige sluth att detta nu på mina 
wägnar införes i brefwet till Kongl. HoffRätten.

H:r Arrhenius: Hwadh twistigheten angår emellan Consistorium och Curio, 
så i hufwudsaken som injurie actionen, om der öfwer skall redan här hoos oss 
wara träffat en fullgiltigh och formell composition kan iagh af upläsne proto- 
coller icke finna, uthan alles desiderium wara att kunna nå förlijkning, men ännu 
hafwa inge förlijknings puncter blifwit upsatte, fast mindre begge sidors parterne 
emellan accepterade; kan det här effter skie uthan att dhe godhe män, som här 
öfwer domare suttit och effter sitt yttersta förstånd och bästa samweet, effter 
Iagh, stadgar och goda skiäl dömt, blifwa för tagne ifrån dhen belastningen att 
hafwa emot alt sådant på ett ochristeligit sätt en fremling dömt, Curio åter upp
rättar Academiens tryck, så att det icke allenast till wichten, uthan och till dess 
qvaliteter heelt och hållit Acad:n restituerar, item att han afstår att fordra åhrl. 
900 dr s:nt för framledne tijdh, och icke upföra Academien till afräkning sådane 
wärk, som han både sielf uptagit och försålt hafwer till sin nytta, kan iagh giöra 
migh någon förhopning om förlijkning; den iagh intet funnit här till wara skiedd; 
contesterandes wid Gudh, att iagh eilies af hiertat hatar trätor och beklagar att 
man håller före wara trätor, då man will förswara publicum och sitt sampt sine 
i Herranom afsomnade collegarum nampn. Jagh har swurit migh fidelem collegis 
meis, det iagh och skall wijsa migh både emot lefwandes och döda.

Benzelius: Rudbeck har skrifwit till en förnäm man, att Curio sedt Gudz 
dom både på lefwandes och döda.

Rudbeck: Gudh dömer på både lefwandes och döda. D. Benzelius: En blind 
kan taga på i hwadh mening I så skrifwit.

H:r Rudbeck: Jagh blir aldeles wedh den förlijkning hela Consistorium har 
bejakat och Drottzen ratificerat, som finnes i protocollet, så att saken blifwer 
aldeles dödat medh actionens å begge sijdor dödande, och ehuruwäl uthi senare 
protocollen är utslutit, att ingen liqvidation skulle skee, så är iagh lijkwist 
tillfredz der medh, att liqvidation skier igenom gode män på både sijdor. Men 
skulle Consistorium intet willia blifwa widh det som är resolverat till förlijkning, 
och att alt skulle wara sopierat, så kan iagh hädan effter intet på Consistorii 
wägnar drijfwa eller agera.

Qvaestor: Dhet bör ingen undraga sigh publico, fast man icke der widh kan
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hafwa sitt privat nöye, eller strax få tack för det han giör för publico, det iagh 
kan wijsa med mitt exempel, jämwäl i Behmers saak.

H:r Rudbeck: Jagh begärer det icke eller.
Qvaestor: Curios praetentioner äro på den extraordinarie staten, och der Acad:n 

får niuta Kongl. resolutioner och förordningar till godo, tror iag han lärer sna
rare få refundera det han redan nutit, än få det han widare praetenderar.

H:r Lundius: Jagh blifwer widh det iagh förr och här öfwer sagt, nbl. att den 
förre bewilljade förlijkning måtte medh dhe conditioner som förmälte äro, wärk- 
ställigas. Det nekar ingen att icke bewillning är sked till förlijkning; men icke 
ännu någon fullkombligh förlijkning uprättad.

H:r Gartman: Huru wida komit är medh förlijkningen, det hafwa wij redan 
hört af actis Consistorii, nem bl. förslaget der till giort, och bewillning skiedd 
wara af då tillstädes warande Professoribus; ty håller iag för rådeligit man der 
medh skyndade och på det sättet liqviderade, att Consistorium och Academien 
till sin honeur och alt interesse woro aldeles behåldne; och det så mycket säk
rare som både H:s HögGrefl. Excellxe och Kongl. HoffRätten der till gifwit 
anledning.

M:r Holm: Aldenstund iagh här på orten ey warit när den saken förehades, 
och dess sammanhang ey weet, altså kan iagh ey döma om dess beskaffenheet. 
Kan intet see att någon förlijkning ännu sked är, men önskar hon kunde skie.

Lund.: Ingen förlijkning är skied, det säyer ingen, uthan allenast bewillning 
till förlijkning; och den som talar på dhe actioner och dhe disputacer, som den 
gången hölles af Qvaestore, den håller iag för ingen ährligh karl, effter som han 
och [lucka] och Qvaestor nogsamt är bekant för sin redeligheet.

Wolff och Micrander: Det är så, bewillning är för detta allenast skiedd till 
förlijkning, men ingen förlijkning fullkombl. ännu träffad.

Doct. Benzelius: Jagh weet migh aldrigh hört af någon uprättat composition 
förr än i desse dagar, kan och ännu af dhe upläste actis intet finna någon sentens 
om composition, uthan någre vota, som och lembnat absentibus sin frijheet att 
säya här wid sin mening, och har iag ansedt saken af den beskaffenhet, som Con
sistorium icke hade macht att nederläggia för det public interesse, som der i 
verserar, och så owanligen högt är angifwen i Högl. Kongl. HoffRätten. Tycker 
fuller det wara det säkreste att man afbidar änteligit uthslagh genom dom. Skulle 
H:s Högl. Excellxe medh Kongl. HoffRätten skatta composition kunna och böra 
skie, uthan mitt och fleres answar, som der wid warit hafwa, kastar iagh migh 
gierna under dheras högwijsa omdöme. Tycker lijkwäl det wara nödigt för min 
person uthi underdånighet insinuera en slijk composition böra skie sålunda att 
domarenar här in Consistorio blifwa befriade för tillmälen och grofwa beskyll
ningar, och Acad:ns tryk behörigen restituerat och reparerat. Skulle någon liqvi- 
dation skie, syns wara skiäligit att icke en sådan här i Consist:o bewillias, som 
sträfwar emot den gångne domens innehåll. I det öfrige Önskar iagh Gudh wille 
styrka sanning och frid. Dhet woro elliest skiäligit att dhe som hafwa inspec
tione» öfwer trycket både perpetuam och annua#?, måge gifwa sitt betänkiande 
om trycketz tilstånd och beskaffenhet denne tijden.

Rector: Jagh kan intet mehr giöra än kalla dhem till Consistorium.
Benzelius: Skiittz är lagligen ursächtad.
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Micrander: Jagh weet han lärer wara bered säya sin mening der om när han 
far communication af saken.

Rector: Jagh bijfaller nu som tilförende dhen bewilliade förlijkningen för alla 
dhe skiäl skull som wåra höga förmän fört oss till sinnes, och åstundar allenast 
att liqvidation, som är det endeste wilkor, som iagh weet att föreningen skall 
beroo uppå, jempte alle personers restitution till dheras honeur, måtte blifwa 
företagen, då så wäl Curio som Acad:n bör blifwa förundt att sökia sin skiäliga 
fromma.

Resolverades att man effter fidem actorum berättar Kongl. HofRätten en be- 
willning d. [lucka] men omtalt och skiedd till förlijkning, nbl. medh dhe condi- 
tioner, som protocollet der sammastädes uthwijsar, som man nu således [lucka] 
Nbl. 1 restitution af Acad:ns tryck, så wida som en richtigh och skiäligh liq
vidation det någonsin kan tillåta, icke sträfwandes emot Consistorii dom. 2. abo- 
lition af alt dhet som länder till ens eller annans gravation till hans honeur.

II. Berättade Rector sigh medh sidste påst skrifwit till h:r vice praesidenten 
Tegner och begärt Kongl. HoffRätten icke wille onådigt uptaga, att Academien 
för orsaker skull dröijer några dagar medh sin exception emot h:r Behmer. 
Sade: iagh har och talt medh h:r Rudbeck, som bäst har sigh particularia bekante 
i denne sak, hwilken swarat att för dhe reprocher han fått för dhe sigh om
betrodde documenter, som höra till desse actioner, att han har dem hoos sigh, 
lijka som skulle Consistorium intet fåå dhem när dhe dhem behöfwa, och der- 
före han här måst höra, (då han i Acad:ns saker låtit sig öfwertala att reesa 
des ährender), sådane ord som han tycker sigh intet förtient, kan han intet taga 
sigh här af; derföre är iagh olyckeligh att iagh det förmodelige bijståndet ännu 
intet blifwit mechtigh; ty beder iagh jämwäl nu uthi Consistorii närwaro, att 
h:r Prof. sättiandes alle andre considerationer a part, wille taga sigh wärket an, 
will och förmoda han här effter åth för alle sådane reprocher kan blifwa frij 
och ledigh sittiandes.

M:r Micrander förklarade sigh, att då han i förre Consistorio nembde att h:r 
Rudbeck kan skie icke hade tack af alla i den saken, förstodh han der medh 
Curios saak, men icke M:r Boos och Behmers, som Rudbeck menar och det 
uptagit.

Benzelius sade, en annan förstodo han med det som han talade om brefwetz 
corrigerande i Behmers saak till 111. Cancellarium så woro det ingen förwitelse 
uthan en vera historie.

H:r Rudbeck nekade sigh det förstå, men Qvaestor sade sigh willia skrifftel. 
förklara hwad han infört om documenternes förhållande medh hwad mehra 
nödigt synes annotera.

H:r Lundius: Effter som Behmer toucherar migh hårdt, och migh icke anstår 
alt det lijda, uthan iagh nödgas sökia honom derföre, så begärer iagh det måtte 
noteras in actis publicis, och sädan gifwas migh der af en attest, att iagh aldrigh 
suttit eller interesserat i Acad:ns saak medh honom, förr än den samma kom till 
sluth i Kongl. HoffRätten såsom Consistorii fullmechtigh. Det honom och be- 
williades. Ursächtade sigh och h:r Lundius att han icke heller sädan här effter 
kunne interessera sigh i den saken, för det han tänker sökia h:r Behmer, ehuru 
Consistorium badh honom lijkwist meddela sitt goda rådh, seyandes allenast det 
wara det förnemsta å Consist:ii sijda, att dheras bref till 111. Cancellarium allenast
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innehåller en förfrågan, men dhe aldrigh tänkt eller sökt honom således forma
liter att anklaga, så att dhe kunna derföre dömas. Och att deras deputati ey 
eller sådant tilstådt wid ransakningen, uthan concipisten mishört sig.

Uplästes h:r Behmers libell inlagd i Kongl. HoffRätten och den exception som 
å Acadrns wägnar Rector och Rudbeck skrifwit hwar för sigh projecterad, och 
sädan dhe blifwit ändrade uthi det nödigt syntes, slöts att af dem både giöres 
en uthi behageligh och tilbörligh kortheet, dragandes tillhopa det som nödigt 
är för dhem begge.

III. Uplästes 111. Cancellarii bref för Troillio Vesm. att blifwa medh första 
accommoderat medh Kongl. stipendio för dhe anförde skiäl. Res. Han skall 
anmäla sigh uthi någon wiss facultet och der blifwa hulpe».

IV. Bewilliades Haqvino Nezelio Fiederundensi, som legat illa siuk, och hade 
goda wittnesbörder om sigh, 8 dr $ölf:nt af cassa studiosorum.

V. Bewilliades Acad. wachtkarlar alle sex som i går arbetat heela dagen med 
qwarnstenens upförande ifrån Flötsund, och uphäfwande på Islandet, hwar sin 
daler koppart.

Consistorium majus d. 14 Maij, 
praesentib»j Rectore h:r Norcopense, D. Benzelio, D. Skunck, h:r Gartman, 

h:r Rudbeck, [h:r Arrhenio], h:r Spole, M:r Columbo, h:r Wulff, M:r Micrandro, 
h:r Bilberg, h:r Peringer, h:r Lagerlöf, [Qvaestore] och Secret. A. Goeding.

I. Notificerade Rector sigh hafwa exception medh sigh att låta upläsa i Beh
mers saak, men effter intet alle woro upkompne, i synnerheet h:r Arrhenius, 
som och så i denne saak interesserar så skickades Cursor effter honom och M:r 
Pet. Holm; hwar på Arrhenius upkom, men Pet. Holm lät säya att han medi- 
cinerar, uplästes altså exception, och slötz att den med en expres öfwergår, som 
skiedde samme dagh, Qvaestor upkom ochså.

Consistorium minus d. 15 Maij,
praesentibus Rectore h:r Norcopense, D. Benzelio, h:r Spole, h:r Bilberg, och 

Secret.
I. Frågades effter om h:o Kierstin [Eriksdotter] Per Hans war tilstädes? 

Cursor sade henne gått bort till borgmestaren att winna upp ett wittne [Helena], 
som hon elliest intet kan öfwertala at upkomma.

II. Uplästes protocollet i pijgans Brijtas saak medh Bohman, hwar på Secret:n 
berättade sigh wäret hoos borgmästaren Berg at förhöra om han något weet 
af Brijtas rächning? Då han swarat sigh intet wetta det ringeste der af.

Der på inkallades parterne; Brijta begärte bli hielpt till sitt igen genom dom. 
Boman swarade sigh skola betala henne, och henne redan fådt 1 & miöhl der 
på. Brijta sade sigh fatt widh pass 10 mk på sin fordran. Begärte nu få sin 
rächning igen. Boman nekade sigh hafft hennes rächning, upteendes een taska 
som hennes skriffter legat uthi och han togh ifrån henne, i hwilken han sade 
denna rächningen intet funnitz eller legat. Boman frågades hwi han togh taskan 
henne owitterligen? S:de, derföre, iag tänkte det skulle liggia något der uthi 
som migh skulle tillkomma, eller derföre att hon olofwandes tagit henne uthur 
min kijsta.
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Sedan lefrerades tili Brijta 3 silfskieder som hon praetenderade af Boman 
wägandes tilsamman 8 i lood, men effter den gamble wichten c>£ lood.

Anbelangande dhe pertzedlarne som hon i en författad rächning praetenderade 
af Boman, kommo parterne så öfwerens att Boman henne i ett för alt betalar, 
föruthan rogmiölet han henne tilförende gifwit, 10 dr 16 ör. 8 k. gryn; hwilka 
han lofwade betala henne i en summa nästkommande juul, då han fått gå soch- 
nen. Men om Brijta will yrka på den räkningen som består af någre och tret- 
tijo dr, tilsades hon höra der effter i Cämnärs rätten, effter hon sades warit 
der 3 gånger.

IV [/// överhoppat]. Per Hans hustru Kierstin [Eriksdotter] inkomb hafwan- 
des medh sigh sitt wittne h. Helena John Perssons, hwilken sade sigh ingen 
ting hört uthan hennes flicka å 9 i  åhr berättat att mölnaredrängen [Per Isaks
son] nembt hora, men intet wettandes hwem det lydde till; sade och h. Helena 
illa höra.

H:u Kierstin frågades om hon har andra wittnen? Swarade ney. Parterne af- 
trädde.

Sententia. Aldenstund mölnare drängen Per Isachsson både sielf tilstådt, och 
gienom wittne betygat är att han nembt det ordet hora, kunnandes Per Isachs
son intet undgå att denne Kierstin Persdotter* stått honom närmare i dören 
och hafft medh henne att giöra, fördenskull plichtar be:te Peder Isachsson för 
ett oqwädes ord 6 mk sölf:nt effter det 31 cap. Rådstugub. Sti. Domen uplästes 
och parterne tackade för godh dom.

V. Förmälte Rector Dusenium [Dusinium] medh Gyllengrijpz poike Gabriel 
[Larsson] förlijktz och nu begära att Consistrm deras förlijkning ratificera wille, 
effter som poiken befinnes intet wara äldre än 14 åhr. Dusenius inkom medh 
poikens fader Lars Persson**, berättandes begge, att dhe så sin emellan öfwerens 
kommit att Lars Persson skulle gifwa honom 50 dr koppar:nt föruthan bard- 
berare lönen, på hwilka 50 dr Dusenius effter qvittence undfått reda« 41 dr 
kopptfrt.

Sententia. I anseende till poikens minderåhrighet, så och kiärandens interces- 
sion, ratificerar Consistorium denne dheras förlijkning, doch så att gåssen bör 
straffas medh en braf innanstuut.

VI. Notificerade Rector, att det klagemål som Prof. Holms pijga [Kerstin 
Johansdotter] hade emot sin matmoder, woro bijlagt, emedan matmodren gifwit 
henne sin kiortel igen.

VII. Inkom stud. And. Häger*** emot Erich Hanssons [Ångermans] son 
Johan Upmarck, klagandes öfwer honom som föllier.

Torsdagz ottodagar sedan då iagh skulle gå på jachten medh ett bref, hade 
iagh så när fallit öfwer repet som jachten war fastbunden med, i det sanuwa 
skrattade Johan Upmarck skamlöst hårt till, och togh i repet bediandes dhe 
skulle hålla till reepet; jag sade åth honom pass på göra skälmerij, han sade 
hwadh, säyer du åth migh? Ja sade iagh. Han sade hwadh kommer det digh 
wed? Jag sade jo det kommer migh så mycket wedh, att effter det i skrattade, 
skulle iagh om rätt woro gee Eder en örfljl så fötterne skulle stå i wädret på

* Felskrivning för Kerstin Eriksdotter.
** Kallas Lars Olsson i protokollet för den 1 februari.

#,# Felskrivning för Jäger.
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Eder. Han sade, slår du hijt, så skall du see iagh skall slå digh igen, der effter 
talte wij ingendera till hwar annan, uthan då wij gingo hem åth, så gick han 
stundom för migh stundom effter migh, när han kom wid wågen stannade han, 
iagh gick honom förbij och sade icke ett ord, der effter kommer bror min 
[Johannes] och säyer att han bedt migh komma tilbaka och taga ingen medh 
sigh, han hade något att säya migh, iagh sågh tilbaka, hwar wid han winkade och 
gick litet af wägen, iagh gick till honom och skulle förnimma hwadh han wille, 
då iag kom, sade han din hunsfott och din skiälm, dragh uth din wärja, så skall 
du see; iagh swarade iagh kan intet fächta, han itererade sine ord ännu en gång, 
och kallade migh stoore slyngel att iagh intet skulle töra gå emot honom som 
liten war. Jagh swarade, din snorhunder, iagh will intet wåhla migh att taga uth 
min wärja emot digh, du äst intet annat än en poike, der medh gick han bak 
om knuten och hade nappat steen i begge råckpattarne, kom igen och satte 
wärjan bakom ryggen på sigh, bad migh komma medh sigh och skälde migh, 
äfwen som förr; jag frågade hwar hans wärja war, han sade jo see här är hon, 
tagandes henne fram bakom ryggen, der effter skildes wij åth och iagh gick heem.

J. Upmarck swarade som föllier: Häger [0: Jäger] stodh medh annat folk 
wid jachten då dhe skulle draga upp linan, stodh iagh och narrades medh en 
Stockholms bo Bodelio, och togh medh foten och lade linan på hans hääl, då 
wände sigh Häger (Jäger] om och frågar hwij iagh giorde skiälmsstycke effter? 
Jagh frågade om han sade åth mig, han sade jo. Jagh sade det kommer Eder 
intet wedh, han sade, iagh stryker digh rätt nu en örfljl så fötterne skole stå 
i wädret på digh; jagh sade, ändu far en igen. Han sade, ia medh munnen stryker 
du, då gingo wij uthföre åth ängien, och iagh wiste intet hwart han gick, iagh 
gick ända wägen hem och ingen krok. I medier tijdh hade han gått på ängen 
och sagt åth den, som han fölgde, den der poiken, den owettjge bälghun och 
mehra sådant, som iagh med wittne betyga skall. Mitt för tullen gick iagh sachta, 
effter iagh wäntade några som förr fölgde migh; när Jäger hade gått fram om 
migh, och hans broder [Johannes] kom effter sade iag åth honom, Eder broder 
sade att han skulle slå migh så fötterne skulle stå upp i wädret, hwarföre giorde 
han det, eller hwad orsak hade han der till, menar han att om han hade slagit 
migh, iagh skulle intet hafwagett hono/« så gott igen. Brödren gick der med bort, 
och sade brödren mitt taal, der medh sågh iagh Jäger komma tilbaka åth migh, 
dragandes af sigh hanskarne; iag effter iagh intet kunde löpa tilbaka för det 
myckna folket upp eller fram åth, ty då hade han genast slagit till migh, stodh 
och gick på sijda litet, och då han kom, sade iagh, ja må giöra, kom, iagh 
gick så föråth och han effter migh fort, der medh togh iag uth wärjan och släpte 
af mig gehänget, och straxt sade han, tager du uth wärjan, så den hunsswotten 
kan fächta, h. s:de lägg från digh wärjan, din hunswott; din skurk, swinhunder. 
Jagh sade tycker du iagh skall gå i håret medh digh, som är en så lång slyngel, 
och effter iagh hörde han sade migh kunna fächta, och han derföre war rädder, 
sade iagh kom för en wärja. Han gick så der medh tilbaka och iag bak om en 
bodh, men han ropade alt föråth hårt skurk och swinhunder. Och effter iagh 
lembnade gehänget qwar och iagh skiämdes att wijsa någon det iag dragit uth 
wärjan, willjandes gå effter gehänget, kom han tilbaka och frågade migh hwar 
wärjan war, iag sade det kom honom intet wedh. Och den platzen som han 
sade iag plåckade steen på, den war slät grön platz och der finnes icke en steen.
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Jagh gick der med bort, och han sade åth dem han fölgde, tag mig den och den 
om du intet hade hafft wärjan skulle iag icke hafwa klämt gåret uthur digh. 
Frågades om dhe woro nöchtre? Swarade ja.

Gabriel Sc[h]olenius af Jäger påberopad till wittne inkom och effter aflagd 
wittneseedh berättade som föllier: Jagh war i föllje medh Jäger till jachten, och 
då wi j kommo på ängen, berättade Jäger hwadh som passerat war emellan honom 
och Upmarck. Upmark kom effter och hade en med sigh gåendes oss förbij 
före åth staden, när wij kommo mitt för tullen, hade Upmark stannat medh en 
annan mitt på wägen, wij gingo honom förbij, och när wij gått en 30 al. eller 
mehr, kom Jägers bror effter oss, säyandes till sin broder, Upmarck badh du 
skulle gå bort till honom och taga ingen medh digh, wij wände oss alla om och 
sågo tilbakars, då winkade Upmarck så medh hufwudet, stigandes på en slätt 
mark uth widh wägen. Jäger går så effter dijt, hwar på Upmarck, drogh uth 
sin wärja, och gehänget medh balljan kastade han på backen, badh så Jäger draga 
uth sin wärja medh. Han sade, jagh har intet lärt att fåchta som du, iagh drager 
intet uth min wärja; elliest håller iag ey för gott att fåchta medh en poike. 
Upmark sade, dragh uth din wärja din skiälm. Jäger sade, din skurk och swin- 
hunder. Upmark sade, du är en stoor slyngel och iag en liten, drag uth din wärja, 
der med gick Upmarck bak om en steen och när han kom fram, hölt han wärjan 
bak om ryggen medh den ena handen och medh den andra i råckflijken, be- 
gynnandes på sine förre skiälmsord. Jäger frågade hwar hans wärja war. Up
marck, det giör digh lijk så gott. Der effter togh han fram wärjan bak om ryg
gen och riste henne, och han war före. Då togh han up sitt gehäng och Jäger 
gick bort och Upmark medh.

Laurent. Her[r]lund inkom och effter aflagd wittneseedh berättade: förste 
begynnelsen är migh intet bekant, uthan då iag fan Jäger och Sc[h]olenius, 
kom Jägers bror och sade till Jäger något, der till swarade Jäger, hwadh säyer 
du, stannade der medh och såg effter Jäger*, och då iagh det märkte, går Up
marck upföråth. Jagh wände migh om litet och sågh sedan Upmarck hafwa sin 
wärja uthe, och manade Jäger och sade, du är en stoor slyngel, drag uth din 
wärja. Jäger bad honom läggia bort wärjan, sade att han skiämdes draga uth 
wärjan åth en poike, kallade Upmarck så swijnhunder, sedan går Upmarck bak 
om en bodh och kommer fram och hade wärjan bak om ryggen och den ena 
handen i råckfliken. Jäger frågade hwar han giort af wärjan. Jagh weet intet 
hwadh Upmark då swarade, men Sc[h]olenius sade åth Jäger, lät bli honom, 
men häf honom i proban. Upmarck kallade Jäger skiälm och hunsswot. Jäger 
kallade honom igen swinhunder och skurk.

Upmarck sade sigh intet sedt Jäger widh jachten, ey eller rört honom medh 
repet, tilstodh sig sagt åth Jäger, din skälm, hunswott och skurk drag uth wärjan.

Johan Fegraeus inkom, aflade eedh och berättade: widh järnwågen gick iag 
med Herlund förbij Upmarck och Bodelius, der effter kom Jägers bror och sade 
det Upmark badh Jäger komma ensam till sigh. Jäger wände så straxt om och 
till honom; Upma[r]k gick emot honom et stycke, och när dhe kommo fram 
emot hwar andra, hade Upmark sin wärja uthe, och bad Jäger draga uth sin wärja. 
Men effter han det intet giorde, gick Upmarck bak om knuten och hade wär jan

Felskrivning för Upmarck.
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bak om ryggen då han kom fram, bidiandes honom draga uth wärjan. Jäger sade, 
lägg från digh wärjan, skiälsord föll dem emellan, såsom hunswott, skialm, skurk 
etc. Jäger kallade Upmarck swinhunder, och Upmarck Jäger hunsswott. Om- 
sijder togh Upmarck fram wärjan och badh honom komma fram till sigh; men 
sedan gingo de ifrån hwar andra och bort.

Laurent. [H]olenius påberopad af Upmarck till wittne inkallad aflade wittnes- 
eedh och berättade: då Upmarck höll på och narrades medh repet medh Bode- 
lius, sade Jäger, statt och giör skälmerij der. Upm. frågade hwem han sade åth. 
Jäger sade: iag säyer åth digh. Upm. Det kommer Eder intet wedh. Jäger: 
Jag tör rätt nu gee digh en örfijhl så fötterne skole stå i wädret på digh. Up
marck: geer du hijt, så geer iag digh en igen. När dhe kommo till wågen stan
nade Upmarck och Jägers bror, gingo och taltes med, sedan går Jägers bror effter 
Jäger och talte medh honom, der medh kom Jäger effter tilbaka i störste furie 
och drager af hanskarne. Upmarck droogh uth wärjan och badh Jäger draga uth 
sin wärja medh. Jäger sade ha ha, drager du uth wärjan effter du kan fächta, 
går iag till digh, så geer iag dig en stöt, sade, du äst en skurk, hunsswott och 
swijnhunder om du icke lägger bort wärjan. Upmarck sade: skall iag gå medh 
dig i håret en så lång slyngel som du är [lucka] åter repeterar Jäger dhe orden 
skurk, hunsswott och swinhunder, om du intet lägger bort wärjan, för iag wålar 
migh intet att draga uth wärjan åth en poike som du är. Då sade Upmarck: du 
är en skiälm, hunswott och skurk, så frampt du icke kommer medh migh i 
wärjan. Så gå de ett stycke fram om hwar andra, Upmarck bak om en bodh, 
och Jäger hijt åth på wägen, Upmarck kom tilbaka och bar wärjan bak om ryggen, 
då säyer Jäger, hwar är din wärja? Upmark sade, det är lijka gott, det kommer 
digh intet wid. Upmark togh sitt ge häng och ballia och gick bak om boden och 
stack in sin wärja; så skildes dee åth, och då Jäger kom ett stycke, slogh han 
ihoop näfwen och sade om han intet hafft wärja skulle iagh hafwa krystat gåret 
uthur honom.

Johan Arendt Bellman inkom aflade eed och berättade: När wij ginge på wä
gen, ginge iagh och [Hjolenius fram för Jäger, då sade Jäger den der poiken och 
owettige bälghun, i det öfrige kom aldeles öfwerens medh [Hjolenii bewittnande.

Res:o. Consistorium finner denne saak af den wicht, att hon remitteras till 
Consistorium majus.

Consistorium majus d. 16 Maij. 
närwarande Rectore h:r Norcopense, M:r Pet. Holm, h:r Gartman, h:r Arr- 

henio, h:r Spole, M:r Columbo, h:r Wolff, M. Micrandro, h:r Bilberg, h:r Pe- 
ringer, h:r Lagerlöf, och Secret. A. Goeding.

I. Uplästes protocollen som några Consist:ii dagar bort åth hållitz, och för 
Secret. frånwaro i Stockholm på Consistorii wägnar förr ey blifwit reciterade. 
Hwar widh h:r Arrhenius reserverade sigh at skrifftel. swara på det som Magn. 
Rector d. 21 April om honom låtit ad acta föras.

Sädan förklarade M. Micrander sigh, att då han i Consistorio d. 23. April 
frågade Prof. Rudbeck hwem honom bedt åstadh resa till Stockholm, det meent 
uthi Curios saak och icke M:r Boos saak. Jag will intet hafwa det nampnet att 
gifwa reprocher propter bene facta.

Rector: Wij weeta wäl huru orden föllo.
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II. Upläsces Petri Dalins swar på Consistorii till honom afgångne citation för 
h:r [Carl] Kugelhielms fru moder [Katarina, f. Grijs], der uthi han utlåter sigh 
att för detta Consist:o icke comparera kunna, både derföre att han ifrån Aca- 
demien skilder är, och sacros ordines bekommit, som och att sakens uprinnelse 
är passerat i Stockholm och uthi stadsens Cämnärs Cammar afdömd, kommer 
och mehr under werl[d]slig än andelig dom etc. Här uppå berättade Rector, att 
han medh wederparten h:r Kugelhielm bende Dalins swar communicerat hwil- 
ken sagt, att den saak som Dalin förmäler om wore passerat och afdömbd i 
Stockholm, verserat emellan Dalin och en skeppare, men icke h:r Kugelhielm 
och honom. Widare begärte Rector Consistorialium betänkiande om be:te Dalins 
swar, och om han tillhållas bör att här comparera.

Prof. Holm badh till acta föras, det han menar honom ey sortera under Acad:ns 
jurisdiction, effter han sielf drager sigh der ifrån och blifwit präst.

Andre tykte man måtte först förnimma huru medh Dalin är, till hwilken ända 
h:r Kugelhielm efftersändes, och upkom/wen insinuerade en copie af sin fru 
moders protest emot Dalin, innehållandes åthskillige puncter, ibland andre och 
det, att Dalin henne oåtspord, så och discipelen owitterligen rest bort utur tien- 
sten i höstas, fast han medh wälb:e frun accorderat att wara i tiensten ochså 
detta åhret, hafwandes och der på bekommit en deel af lönen. Sädan berättade 
h:r Kugelhielm att den saken som Dalin omskrifwit, skolat wara passerad och 
afdömbd i Stockholms Cämnärs Cammar, hänger sålunda tilsam#?an. Att des 
fru moder anförtrodt Dalin någre saker, och der ibland en post penningar att 
öfwerföra hijt till Upsala, samma saker satte Dalin på en Tällie båth at öfwer- 
sändas till Stockholm, men under wägen lät skepparen förkomma sakerne, tillijka 
medh skrinet dhe uthi lågo. Hwarföre sökte Dalin bemälte skeppare i Stockholm 
och wann på honom, att han sakerne betala skulle, och det för sin egen skuld, 
men lijkwäl på min fru moders omkostnad. Ytterligare sade h:r Kugelhielm, att 
då han förled ne höstas skrifwit effter Dalin till Stockholm att han skulle komma 
hijt till honom, hade han swarat, det han woro engagerad hoos h:r Klöfwe[r]- 
skyld, item begärt att h:r Kugelhielm wille författa ett bref i Consiståi nampn 
och sättia Secret. nampn under, att han det h:r Klöfverskiöld wijsa kunde och 
således ifrån honom löös blifwit.

H:r Kugelhielm frågades om han weet hwad tienst Dalin har? S:de honom 
praeceptorera för barnen hoos h:r Klöfversköld och tagit ordines i Östergiötland 
i höstas.

Kugelhielm afträdde och Consist:m fan gott att åter igen citera be:te Dalin 
at swara för sigh.

III. Uplästes Johannis Telins Angerm. på latin författade supplique, att bli 
förhulpen till stip. in facult. theol. som honom allaredo för några åhr sedan til- 
sagt blifwit. Denne Telin sades wara snabber och af skickeligit lefwerne; hwar
före blef han remitterad till facult. theol. att där widh förste vacance bli medh 
stipendio accommoderad.

IV. Uplästes Räntemästarens skrifft till Rectorem Magn. där i han gifwer till
känna att medh ett Acad. hemman i Åkerby och Wårfrukyrkio sochn står rätt 
illa till, i det dhe andre hemmanen i samme by, hwar af 3 äre general majorens 
h:r Henrich Flemmings, och ett fru Anna Berendtz [Anna Cruus, f. Berendes], . 
ödeliggia, och tillijka medh sigh ruinera Acad:ns effter der ingen hägn och
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stängel kan wara, uthan Enkiöpingz boernes söder och boskap förtära och för
trampa säden, och folket utöder skogen på ägorne; begärandes altså, att wälb:te 
h:r Flemming och fru Anna Berendtz måtte tilskrifwas att dhe besättia sine 
bem:te hemman med åbo.

Här wid androg h:r Micrander att äfwen så är medh hans praebendehemman 
beskaffat, begärandes att hoos h:r landzhöfdingen måtte anhållas att häradzfog- 
den far befalning att hafwa der om på Cronones wägnar upseende. Res:o. Om 
dhe 4. hemman i Wessmanland, afgår till wederböranden bref som begärt är, 
och widh tillfälle talas medh h:r landzhöfdingen då han hijtkommer, om h:r 
Micrandri hemman; kunnandes h:r Prof. sielf, om han så gott finner låta bön- 
derne stämmas till tingz eller tala medh Roxen.

V. Mentionerade h:r Bilberg, att uthi veteri auditorio dryper illa när det räg- 
nar, hwarföre resolvis att inspectores aerarii hafwa der om omsorg, att det blir 
lagat.

VI. Sade Rector sigh warit hoos högwälb. h:r landzhöfdingen förorsakad af 
det att M. Boos dotter [Margareta] warit där och 1. drifwit på swar på sin 
insinuerade räkning. 2. begärt åker, då Rector swarat att effter h:r landzhöf
dingen warit borta i andre provincierne på Kongl. M:tz commissioner, så har 
Academien intet kunnat inkommit med sine beswär på hennes. Angående åkren 
så kunde hon intet bli der med accommoderat för än till hösten, ty nu för tijden 
woro åkren effter delningen i andras händer och antingen i säde eller träde. 
Kunde och ingen utbrytning skiee innan man finge jänka åkren genom mätning, 
hwilket Consistim och elliest för andre orsaker skuld hade resolverat till i denne 
sommar. Rector förslog och en uthwägh att skaffa M:r Boos dotter nöye för sin 
åker medh någon spannemål, anten nu för detta tilstundande åhret, eller och, 
kan skee alt framgeent, på det åkren må få bli orubbat, den hon lika fått för 
sin deel sittiandes wordo i andras händer. Consistorium samptykte, menandes 
detta förslaget wara gott, lijkwist williandes att här om skulle skiee communica- 
tion medh Räntmästaren.

VII. Notificerade Rector, att emedan förledet åhr blifwit resolverat det fog- 
darne skulle författa en lista på afkortningarne af hemmanen i hwars och ens 
fögderie, som medh verificationer föllja skulle; altså woro samma lister nu in- 
kombne, frågade om V. Consistorium wille deputera någre som samma lister 
revidera, att der under Consistiii sigill kan sättias.

Res:o. Rector, inspectores aerari[i], h:r Gartman och bokhållaren förrätta 
denne revision.

VIII. Henrich Skruff har på någre åhr tilbaka intet lefrerat cronofijenden, 
fast han åthskillige gånger der till blifwit af fogdarne anmanter. Res:o. Han skall 
först nomine publico tillskrifwas der om, will han med godo intet ährläggia 
cronotijenden, måtte man sökia landzhöfdingen.

IX. Berättade Rector sigh tilskrifwit Samuel Arfwidsson om dess böter för 
dråpmålet på Tohlbom, men ännu intet swar der på erhållit.

X. Hade ey eller swar kunnat afgå till BergzCollegium om det upfundne 
malmstrecket, effter tijdh der till ey ännu har warit. Res:o. Så snart Räntemäs- 
taren blifwer frisk, reesa inspectores aerarii och han dijt att inhämpta der om be
hörig kunskap, kunnandes det medh det samma skiee då man reser till Sten
ringen.
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XI. Förmälte Rector bardberaren Trecow låtit i natt insättia sin gåsse Johan 
för det han undsäyer och hotar honom och hans hustru till lijfwet, och gården 
för eld. Hade warit i förgår om morgon uthe att slå en åder, men intet kommit 
hem förr än om afftonen seent, då han trugat och hotat bardberarens folk och 
lagt sigh i portgången, som widare af Trecow sielf kan förnimmas. Threcou 
medh poiken Johan inkallad, klagade mycket öfwer hans motwillighet och sturt- 
zigheet, huru han intet achtar honom, går uth om dagarne att fylla sigh, kommer 
hem om nätterne, slår och hotar folket, hafwandes intet longosedan huggit en 
pijga i armen med knifwen, i synnerheet hade han i går utan lof warit uth på 
landet, och i natt kommit hem, lagt sigh i portlegret, warit ihop medh pigorne 
och welat slå dhem, och då m:r Peter kommit hem ifrån sine patienter och 
förehållit honom hans oskick och wäsende, och tagit af honom lantzätterne, hade 
han undsagt honom och hans hustru till lijfwet, och hotat sättia eld på gården, 
hwarföre han intet annat kunnat giöra än sökia H:s Magnifrs om h[i]elp. 
Begärte och nu effter Johan ståår intet till bättra, ehuru han så månge gånger 
honom förmant, och tilbaka tagit sädan han honom från sigh kiört, han måtte 
tå blifwa honom qwitt, emädan han aldeles intet will wetta af honom mehra.

Inkom Johan nekade mycket af detta, men tilstodh och sompt, seyandes att 
m:r Peter honom hårdt handterat och slagit, der lijkwäl han giort honom godh 
tienst. M:r Peter: ja i förstone war du en braf poike, men sedan din bror kom 
hijt, och du begynte på att dricka, blef du bortskämd och sturtzigh, du skall 
aldrigh bewijsa att iagh för hårt digh handterat. Johan: Jo I kom hem i natt 
drucken och trampade migh på bröstet och slogo migh. M:r Peter: Jag kom 
hem emellan 11 och 12 medh gesällen ifrån mine patienter och hade icke smakat 
en tåår, som iagh säkert skall få wittne på, och då iagh sågh dig så liggia i 
portgången och wilie taga lanzetterne af digh, men du wille intet släppa dem, 
satte iag mine knää på dine armar och togh dem af digh, men icke ett slagh 
eller det ringeste hugg gaf iagh digh. Jagh begär för Gudz skuld att Ed. Mag- 
nif:s och V. Consistorium wille hielpa migh från honom, elliest lärer iag sökia 
annorstädes, för det är migh omöyeligit att lijda hans owettighet mehra. Poiken 
brast uth i swåre ord medh m:r Peter, sade att han skaffat honom in månge 
penningar, och att m:r Peter intet mycket kunde då han kom till honom.

Consistorium förehölt Johan särskilt sådan dess gensträfwigheet mot sin mäs
tare, rådandes honom att falla till böneboken. Johan s:de att mästaren är godh 
nogh, men hans hustru och tienstefolken äre så elake, utlät sigh omsijder att 
willia bidia honom. Threcow inkallad och särskilt frågad, om han icke will låta 
poiken tiena uth, och taga honom nu igen till nåder, effter han beder och ingen 
skuld gifwer m:r Peter. Han swarade att han aldrigh skulle komma i hans huus 
mehra, det måtte gå huru det wille.

Consistorium förehölt honom om han skulle willia påstå det, att poiken skall 
ifrån honom, uthan att få frij läre bref af honom, hwar igenom han aldeles 
blir ruinerad, så ålågo det m:r Peter, att medh fulla skäl och wittnen betyga 
det han öfwer honom klagar, och hwart klagemål då skola punctewi js framhafwas 
och examineras.

Trechou sw:de sigh aldrigh taga emot honom mehra, och honom aldrigh skola 
widare komma i hans huus! Begärte widare att effter han undsagt honom till 
lijfwet, Consist:m wille altså hägna honom, emädan där han möter honom och
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han wijser det ringeste mine att willia attaqvera sigh, han då lärer förekomma 
honom och giöra det han ångrar och intet lärer wara gott. Omsijder förklarade 
han sigh, att willia skaffa honom uth lärobrefwet i ämbetet i Stockholm, då tijden 
blijr uthe, eller om det kan skiee förr, men intet hafwa poiken hoos sigh, uthan 
han måtte i medier tijdh uppehålla sigh annorstädes; doch skulle han lefrera 
alle lanzetter från sigh och rakeknifwarne, att han der medh icke måtte få gå 
och bönåsa.

Johan begärte att få ha någre qwar, efter han elliest intet kunde föda sigh, 
wille reesa 3 mijhl bort på landet ifrån staden och wara där till dess lärotijden 
blefwo uthe.

M:r Peter swarade sigh det för ämbetet icke förswara kunna, om han sådant 
skulle effterlåta. Sade om Johan går omkring medh bönåserij^ så hade han intet 
lärebref att förwänta, men elliest skulle han skaffa honom brefwet uth, och skil- 
lia honom sädan wäl och wackert ifrån sigh.

XII. Uplästes protocollet hållet i sidste Consistorio minore, uthi Jägers sak 
medh Johanne Upmark, hwar på parterne inkallades och frågades om dhe widare 
hafwa något att producera på den ena sijdan eller den andra. Jäger sw:de ney. 
Men Upmark sade sigh hafwa wittne tillstädes som kan betyga, att han intet 
hört det Upmarck skrattade åth Jäger, sade det wara [HJolenium. Men honom 
swarades att [H]olenius tilförende aflagt sitt wittnesmåhl edeligen.

Parterne affträdde och domen blef där på fattader som föllier:
1. Böta Jäger och Upmark hwardera för 4 oqwädens ord medh 12 mk sölf:t.

2. har Upmarck effter Kongl. constitutionerne förwärkat sin wärja, och skall
3. för sin yppigheet och maning af brödskilnad straffas medh proban i 3 dygn.

XIII. Anmälte Rector 3 bönder i Ycklinge som warit afsatte af hemmanen, 
warit till Kongl. Drottzen och beswärat sigh, hafwandes fatt bref af högwälb. 
grefwe, där i han remitterar den saken cum toto effectu till Consist:m. Supp- 
liqven som be:te bönderne inlefrerat hoos Kongl. Drottzen, är af det innehåld. 
1. att de woro i olaga tijdh afsagde. 2. Hafft besittningz rätt. 3. woro kompne 
på ett åhrs rest allenast, då den stoora hungren war.

Här på berättade Rector sigh frågat dem om dhe hafwa besittningz rätten, så 
haf:a de nekat der till; och när Rector frågade hwij dhe det infört i suppliquen, 
swarade dhe att dhe intet hade skrifwit uthan en annan; hade och frågat om dhe 
intet mehr woro skyldige, än för ett åhr (der dhe lijkwäl finnas mehr skyldige).

Bonden Oluf Erichsson och Staffan Perssons hustru inkom tilstodh sigh före- 
gifwit hoos grefwen som nu af Rectore förmält är, men intet sielf skrifwit 
suppliquen.

Staffan Perssons hustru klagar att hon i olaga tijdh, nbl. 8 dagar för fastan 
blifwit afsagd, och då hennes son blifwit för någre åhr sädan afsagder, hade hon 
blifwit nyss till hemmanen restituerat, då Räntemästaren war Secreterare och 
Prof. Columbus Rector. Klagade widare at hennes man blifwit satt till knecht 
för detta hemmanet, som hon blifwit afsagder af.

XIV. Decanus facult. philos. anmälte några studiosos willia disputera exercitii 
gratia såsom Mag. Hofberg Upl. de urbanitate. Petrum Hagelberg Vesm. de 
encyclopcedia. Thomam Schultz Vesm. de notis Romanorum. Pet. Bergium 
Vesm. de duello.

XV. Uptedde Decanus facult. philos. h:r Peringer en dispu[ta]tion som Nico-
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laus Reftelitfj responderat under i Åbo men sielf intet sammanskrifwit, begäran
des att samma disputation måtte honom beräknas för ett gilt exercitium så att 
han finge komma till examen i theologia.

Res:o. För det goda wittnesbörd som honom gifwes att han en snäll och skic- 
keligh student är, men der hoos fattigh, låter Consistorium ofwanberte hans 
förde responsio» i Åbo gälla för gilt specimine att komma till examen i theol. 
doch remitteras detta till faculteten.

Consistorium minus d. iöMaij.*
Närwarande Rectore h:r Norcopense, h:r Spole, h:r Peringer i Prof. Rudbecks 

stelle, och Secret. A. Gceding.
I. Förekomme Magnus Lackerus emot stud. Carolum Wesman, gifwandes till- 

kenna huru han länt Vesman 4 dr sölfint i 12 öhrstycken, dem han nu intet 
will igen betala, berättade som fölier:

1680 bödh han migh en peruqve at köpa twenne gånger, men iagh förwäg- 
rade, sade migh intet behöfwa eller kunna köpa någon peruqve, omsider bad 
han migh läna sig 12 dr, och fick mig peruqven at sällia ått sigh. Jag länte 
honom altså penningar, frågandes om han skulle komma snart igen, att iag 
kunde fa mine penningar snart igen, emädan iag sade mig intet hafwa legenheet 
at om bära dem Enge. Han sade sigh skola komma igen 14 dagar effter, och om 
du behöfwer, sade han, penningar i medier tidh, så tagh och sälgh peruqven 
och får du peningar för honom, så hielp digh der medh så lenge. Då satte iagh 
uth peruqven och när Wesman fick penningar till lånss sade han sigh skola 
reesa åth Stockholm, men han reste neder åth Småland, och när han kom igen 
krafde iagh strax mine penningar af honom, men han swarade migh strax med 
oanständige skrifwelser. Omsider beder han migh komma till sigh och conferera 
med honom. Jag giorde så och har warit hoos honom och budet honom liqvida- 
tion, men har intet kunnat winna honom till någon billigheet, begär altså V. 
Consistorii assistence att fa mine penningar igen. Sade Vesman hafwa peruqven 
hoos sigh.

Vesman frågade hwarföre han honom stämt. Lackerus: Dherföre iagh will 
haa mina penningar igen. Frågade widare om han tillstår hwad han honom i 
sine bref tillskrifwit? S:de, Ja. Sedan nekade Vesman sig någonsin kallat Lacke- 
rum till sigh, uthan honom som en novitium kommit och upwachtadt sigh, då 
han recommenderat honom peruqven till at sällia åth sig på intima/Zonen, men
2. Lackerum intet intimerat honom, som han sielf bekänt och tillståd t. 3. Har 
iagh ey heller någonsin kallat honom till migh att begära något af honom till 
låns. 4. Jagh som en ährlig landzman då han kom till mig och iagh sågh han 
behöfde peruqven och han sielff lätt sigh förmärkia att han wille köpa honom, 
handlade iagh med honom, då wij blefwo öfwereens om 12 dr. Jagh mins migh 
intet fadt i i2örstycken mer än till 12 dr. Men om så warit, det iagh intet till
står, så betrodde han migh 2 dr att betala honom dem sedan igen. Sedan reste 
iag ått Stockholm och war der ett fierdedels åhr, hwar om så wähl som om heela 
saken Vesman insinuerade en skriffteligh författad deduction som uplästes. Con- 
tinuerade widare. När iagh kom igen effter jul fordrade han af migh bem:de 
12 dr, men iag bad honom förskona migh derföre, han itererade samma ford
ran och sende peruqven 2 gånger medh. Jagh skickade honom tillbakars men
* Detta protokoll samt för 19-24 maj inskrivna efter protokollet för 2$ maj.
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han sände honom ändå till migh. Då iagh af förtret och ledsamheet bad novi- 
tium lembna peruqven qwar. Hwad liqvidation anbelangar, så hafwa wij warit 
för inspectore nationis, men wij haa intet kommit till composition, utan nödgas 
beswära Consistorium.

Lackerus nekade aldeles sigh någonsin så uthlåtit att willia köpa peruqven; 
ty om han dett hade tänkt så hade han wehl sielf burit honom, och intet satt 
honom uth at sällias, hade aldrigh hafft peruqven på sitt hufwud, sade sig 
och begärt sådane penningar af honom igen, som han länte honom.

Vesm. frågade effter han begärte 12 dr till läns af honom, hwarföre han fik 
honom 14?

Lackerus: Jag fick Eder tolf örst. att iag skulle få sådane igen, och skulle 
iagh gifwa Eder 12 dr för peruqven, hwij togo i då 14?

Vesman: Ja han war det wäll wärd. H:r Spole sade sig sedt peruqven, och 
han intet war wärd 3 dr koppar:nt. Lackerus tillsporde hwij han intet intimerade 
honom? Sw:de: Jag mente hon skulle snarare få sällias i meklareboden. Lackerus 
sade widare att om han hade köpt peruqven, hade han aldrigh hafft behof att 
conferera med Vesman. Hade och peruqven warit min så hade iag för mindre 
peningar sålde honom, för 6, 5 eller mindre, men efter dett intet war min, 
uthan iagh fick commission att sällia honom för 12 dr, så kunde iagh intet gåå 
der ifrån.

Vesman frågades om han kan bewijsa kiöp dem emällan warit. S:de ney.
Dhe affträdde och domen fattades sålunda:
Aldenstund Carolus Vesman 1. sielf tillstådt sigh fådt Lackero såsom en novi- 

tio peruqven att försällia, 2. Lackerus fådt be:tt Vesman flere penningar än för 
peruqven begärtes, 3. Lachems aldrigh dragit peruqven, uthan 4. den samme 
straxt utsatt att försällia, 5. Vesman ey heller gitter bewijsa något kiöp, hwar
före 6. Lachems wid sin ankomst kraft betalningen, ty finner Consist:m enhälle- 
ligen skiälen för Lachero starkare wara, än för Vesman, och således desse 12 dr 
såsom länte penningar böra af Vesman Lackero restituerade warda. När domen 
upläst war, protesterade Vesman, men blef derföre admonerad. Frågade sedan 
Lackerus om han håller sigh godh att betala det han i domen blifiit felter till, 
Lackerus swarade, ja, men begärte nu strax betalningh. Vesman badh om dila- 
tion effter han har inge penningar nu, wente i dag wexel med posten.

Lackerus utlät sig omsider att willia hafwa fördrag 14 dagar. Vesm. lofwade 
betala honom. Begärte sedan appellation, men honom blef dhet icke effterlåtet 
effter saken ey så mycket är af wärde. Förmantes att betala honom, som han 
och lofwade innom 14 dagar giöra skola.

II. Förekom studios. Arrhusius klagandes öfwer stud. Sam. Swebilius och 
Christian Törner som fölier.

Söndagz afton fölgde iag Rosinus till Ladugården. När wij kommo tillbaka, 
och gingo den gatan opföre wid rådman Pläningz gård, taltes migh till genom 
fönstret bon jour mons:r. Jag swaradhe: bon jour monsieur igen, vostre servi- 
teur, när iagh kom up ått Mag. Wallerii gårdh, komme Swebilius och Törner 
effter migh och sade Törner, hå hå iagh kenner digh fuller nu. Jag frågade hwar
före, han swarade: Du affronterade migh i dagh, jagh frågade: hwar uthi? Han 
swarade, jo iag skall wijsa digh dett din hunssvott, drager der med sin wärja 
och slår migh 2 slag öfwer hatten, och sädan 2 slagh öfwer hufwudet, iagh weet

7 - 7 4 4 2 6 3  Sallandtr
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intet om han ärnade sticka migh igenom, men då iagh skulle tha emot wärjan, 
stack han migh i handen, iag badh dhe wille låta mig wara, retirerandes mig 
in i Mag. Wallerii gård, och i des kök, effiter iagh war och något drucken, 
Swebilius kom effter och gaf migh i dess kök 2 öhrfilar, haffwandes sin wärja 
blottad, iagh går så i andre stugun, då frågade Walleri/w hwad för lefwerne der 
war, sade Swebilius den här näswijsa hunsvotten han har intet gått 14 dagar 
penal, togh sedan i migh, men iag sade: här geller Iagh och intet slagh, iagh 
tager intet emot. Sedan gick Swebilius bort, och iagh med Rosingh sedan hem.

Swebilius: Jag war hoos Söderholm der han gäster hoos Plänningen, och taltes 
medh hwar andra, Törner kom och så dijt medh. Arrhusius kom gångandes och 
hade ett qvinfolk med sigh, och i det samme frågade hwad Törner sade, swa- 
rade Arrhusius något som iagh inte weet hwad dett war. Jagh frågade hwem 
dett war, aldrigh troor iagh dett war Insulander. Sedan war intet mer uthan 
dädan gick iagh till Wallerius mitt ärende, och då wij kommo up widh Holmens, 
sågo wij någre gåå, sade Törner see der gåå de, som gingo förbij oss rätt nu, 
sade, de gåå in hoos Wallerius. Jagh sade dett är så mycket bättre, när wij 
då kommo och sågo Arrhusium på gården, sade iagh till Törner: dett är mons:r 
Arrhusius, och Mag:r Wallerius är intet med honom. Arrhusius slapprade på 
frantzöske och tyska en hoop, som iagh intet förstodh, och då han kom uth 
togh iagh honom på axlen och sade: Mons:r Arrhusius warer stilla det blijr 
fuller gott, då togh han migh i brickan, och förer mig emoot porten, Törner 
togh i dett samma uth wärjan och slogh honom öfwer hufwudet, Arrhusius 
sprangh in om porten och togh effter portstengelen, men när han intet fick 
stängelen löös, springer Törner in och slår honom 2 slagh åter igen, och der 
med gick Törner bort. Jagh gick in i Mag. Wallerii köök och Arrhusius medh, 
men intet rörde jagh honom det ringeste der inne, eller hade någon wärja uthe, 
fast Arrhusius war mycket owettigh, berättade och Wallerii hustru huru han till- 
förenne om afftonen slagit dheras gosse.

Törner: När iagh war hoos Söderholm ståendes i fönstret, sade Swebilius nu 
är dett tid till att gåå, Arrhusius swarade bon jour monsieur, Swebilius frågade 
hwem dett war, Arrhusius pladrade alt fort frantzöska och tyska. Swebilius sade 
det är Insulander, wij få talas wedh i morgon. Sädan gingo wij uth, och då wij 
kommo op wid Holmens, och sågo ett qwinfolk gåå fram före, sade iagh, see 
dher går Mag:r Wallerii fölie. Wij ginge så effter, och då wij kommo in mot 
Wallerii port, kom Arrhusius uth, tog Swebilius honom i axlen, och bad honom 
wara stilla, han togh honom fram i råcken och förde honom emoot porten. 
Jagh togh uth wärjan i det strepenset påstodh och slogh Arrhusius twå slagh der 
medh. Arrhusius togh effter portstengelen, och der medh lopp iag till och åter 
slogh honom ett slagh eller annat i porten. Sade sigh aldrigh wist hwem det 
war, eller känt honom uthan för en stoor näswijs.

Consistorium minus d. i9Maij 1683,
praesentibus Rectore Magnifico h:r Norcopense, D. Benzelio, h:r Spole, h:r 

Peringero i h:r Rudbeckii ställe, och Secretario.
I. Förmälte Rector, att i begynnelsen af hans rectorat Andr. Rhodin blifwit 

citerad af Wallerman för något slagzmåhl, då och Rhodin med en skrifft sigh 
infunnit, sedermehra bortrest, hwar på blifwit Wallerman bewilliad [citation]
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på Rhodin, den han och fick händer emällan att öfwerstyra till den ort, där Rho- 
din woro. Men en tid der effter kom citation tillbaka öfwersänd under couvert 
ifrån postmestaren i Wenersborg Anders Erichsson [Wallman] till postmästaren 
här i Upsala, effter han skriffwer Rhodin warit dädan reester hijt till Upsahla 
igen. När nu Wallerman dett fick weeta, begerte han citation på honom till 
en annan termin; men då han skulle reesa bort, begärte han få betenkia sigh, 
hwad han i saken giöra wille, påståendes altså ey någon citation widare.

II. Studiosi Arrhusius, Swebilius och Törner inkombne, tillspordes om de 
hafwa några witnen tillstädes? Arrhusius swarade ja, och att det Mag. Wallerius 
har att witna det angår hwad som Swebilius honom tillfogat, emädan då Törner 
gick bortåt, han mötte bem:te Mag. i D:r Daniels [Sidenii] gränd, och weet 
altså intet af det som Törner giorde.

Mag. Wallerius inkallad tillfrågades om han weet något bewitna om denne 
saken, Valleris swarade sig intet annat hafwa att säya, än att Swebilius och Arr
husius ordkastades något, och Swebili/zi kallat Arrhusium näswijs, owettigh och 
penal. Arrhuswj påminte Mag. at Swebilius tagit i honom och sagt, om iagh 
hade digh uthe skulle iagh bryta sönder digh, Mag. sade något sådant warit. 
Mag. frågades om intet slag fullit emällan Svebilium och Arrhusium. S:de sig 
det ey sett eller wettadt. Arrhusi/zj sade det förelupit för än Mag. kom i köket. 
Mag. frågades om Svebilius hade något ärende till honom. S:de at han intet 
något ärende den gången anmälte, men har förr om dagen der warit och sökt 
sigh. Sveb. s:de att han war der förr om dagen, ärnade och nu sädan tala om 
sitt ärende, men blef igenom detta wesendet afhindrad. Arrhusi/u frågade om 
tllet war tid at gå ärende till någon k. emällan 11 och 12 om natten? Sade: 
I talte till mig då i kommo, och icke till Mag:n. Sveb. sade k. war 10, Arr- 
husixtf påstod at hon war 11, det sade och Mag. Wallerius och då war mörkt.

Ericus Brander påberopad af Arrhusio till witnes inkallad och tillspord om han 
har något at berätta her uthi? Törner och Swebilu/J exciperade emot honom, 
emädan han då war drucken och ehest Arrhusii gamble camwerat, tyckte och 
Consist:m att denne Brander för ung och ostadigh war at kunna gå edh, haf- 
wandes och intet något hufwudsakel. at säya här om. Arrhusi/zj frågades hwad 
han påstår denne Brander skall witna? S:de at Törner slog mig och Swebili/w 
öfrrföll migh med swåra ord i stugun. Honom förehöltz at Törner och Swe- 
bilius alt dhetta tillstå, sampt Wallerium endelz bewitnat. Swebilktf tillstodh sig 
kallat honom näswijs, och at han intet warit penal. Arrhusius frågades om han 
än flere witnen har? S:de sig hafwa en stud. Joh. Rosinum, som fulle intet war 
i köket då Swebilhw gaf ut öhrfilarne, men kan bewitna det de andre betygat. 
Swebili/zj sade Mag. Wallerium wetta betyga och hörde det Arrhusi/zj giort 
Swebilium frij, sagt Törner slagit honom och intet Swebilium. Widare begärte 
Arrhusiar Consist:m wille betänkia, det Svebili/w och Törner begått fult Edz- 
öresbrott, i det de gådt i wredzmode effter honom så månge rennstenar öfwer 
och in på M:r Wallerii gård öfwerfallit honom med hugg och slag, Swebili/w och 
Törner sade det aldrig kunna bewijsas. Törner tilspordes om han kändt till- 
förenne Arrhusium, Törner nekade der till, frågades hwij han då sist sade sig 
förr kändt honom för en näswijss? Detta nekade Törner till, men wederparten 
påstod honom så sagt. Arrhusi/zj sade sig ey heller kändt Törner mehr än till 
bara anseandet, men intet till nampnet. Och då de kommo och iagh hörde nämp-
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nas Törner, ropade iagh Törner, Törner nekade der till frågandes hwij han 
honom skolat ropa? Arrhusius sade sig ey wetta af hwad tillfelle det war.

Sententia, i . Plichta Törner och Swebilius för det de i upsåt at giöra skade 
hafwa gådt effter Arrhusium i M:r Wallerii gård, med 40 mk sölf:nt hwardera.

2. Böter Törner för ett fullsår med 12 mk sölf:nt och för ett blodwijte 
6 mk sölf:nt, hafwandes och giordt sigh förlustigh af sin wärja.

3. Böte Swebilius för ett oqwädins ordh 3 mk sölf:nt.
När domen war upläst förklarade Arrhuskr sig att willia cedera till dhe fat

tiga sin andeel.

Consistorium majus extraord. d. 24 Maij 
närwarande Rectore h:r Norcopense, D:r Benzelio, D:r Skunck, h:r Gartman, 

h:r Lundio, h:r Rudbeckio, h:r Spole, M:ro Micrandro, och Secretario.
Då uplästes Rectoris författade suppliqve på h:r Behmers öfwerkombne 

replique, och resolverades att den i dagh med en expres öfwersändes till Stock
holm, som ett uhrsächte bref medh det samma förfärdigas till Kongl. Hoff- 
Rätten, för det Consist:ii uthskickade icke kommit fram med dess libell till 
förelagdan tijdh.

D. 25 Maij
Consistorium majus praesentibus Rectore h:r Norcopense, Doct. Rudbeck, D. 

Skunck, h:r Gartman, [h:r Ol. Rudbeck], h:r Spole, M. Columbo, h:r Woiff, 
M. Micrandro, h:r Peringer och Secret.

I. Nicolaus Cleverin WGoth. fattigh och siuk bearer hielp af cassa stu
diosorum. R:o. Honom bewillies 6 dr sölftnt.

II. Uplästes landzhöfdingens Gustaf Lilliecronas af d. 19 Maij swar på Con- 
sist:ii till honom afgångne skrifwelse om Lindesås saken att Kongl. M:t honom 
ombetrodt att hålla på arfwingarnes omkostnad en ny ransakning öfwer hem
manen, och blef fogd. Ringio bewilljat communication der af.

III. Uplästes Acad. Cancellerens Excellxes recommendation af d. 8 Decem- 
br/j 1682 för And. Hedenio at blifwa accommoderad med stipendio uthi facult. 
theol. Res:o. Han remitteras som wanligit är till facult. theol.

IV. Uplästes Kongl. Drottzens och Acad. Cancellrns swar angående stud. 
And. Tranhemium att blifwa accommoderad medh 2plici stipendio, men i post 
scripto, at han intet kan komma på the tankar, det Tranhemius skall mista 
continuation af sitt stipendio simplici. Rector sade det Tranhemius intet påstår 
mehra än continuation der af. Ttesolutio. Consist:m blir der widh, att Tranhemius 
niuter continuation af stipendio simplici på 3 åhr, men får han någon tienst i 
medlertijdh, mister han det samme.

V. Uplästes Dn. Laurent. Normanni supplique att blifwa accommoderat medh 
adjuncturen som Steuchius innehafft, så och praebende hemmanet effter sal. 
Verelium. Res:o. Adjuncturen effter Steuch. bekom Secreteraren en godh tijdh 
förr än h:r Norrman ankom till Academien, och ett praebende hemman effter 
Verelium har h:r Norrman bekommit, hafwandes och Consistorium uppå h:r 
Norrmans slijke anhållande är förr resolverat, hwar wid Consist:m må stadigt 
förblifwa. Secret:n sade att bref woro till Kongl. Drottzens HögGrefl. Excellxe
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afgångit om h:r Norrman och huru wida han kunde blifwa accommoderad, 
hwilket bref blifwit h:r Nor[r]man bewilliat att få copie af och den hafwa i 
stället för en skriffteligh resolution, men h:r Norrman aldrigh det samma hade 
begärt; hwarföre slötz att han nu måtte få copie der af och hafwa den såsom 
till swar på sitt postulatum.

H:r Micrander sade att effter han intet hört Kongl. brefwet upläsas, han måtte 
det få höra.

VI. Upläste Rector vidimerad copie af Henrici Myrandri fullmacht dat. d. 5 
Maij gifwen dess swågrar h:r Henrich Byrelio och And. Alenio, att uppå dheras 
wägnar medh Acadrn liqvidera dhen fordran som görs i Prof. sal. Bringii sterb- 
huus.

Res:o. Liqvidation förrättas af dhe personer som förr där till deputerade äro.
VII. Insinuerades och uplästes Kongl. HoffRättens swar af d. 18 Maij uppå 

Consistorii Acad. afgångne skrifwelse, angående fordringen i Prof. Ausii sterb- 
huus, af innehåld, att emedan den Kongl. Rätten icke har om dhe personer, som 
det angick, någon kundskap, ey heller om saksens beskaffenheet och omständig
heter widare erkundigat är, än dheras skrifwelse där om uthwijsar och förmälar, 
fördenskuld den Kongl. Rätten ey annars kan än lembna Consist:o här uthinnan 
frija händer, att där uthinnan efter lagh och öfligh praxin, och som Acad:n 
förunte Kongl. privilegier kan wara conformt och enligt, förfara.

VIII. Berättade Rector att uppå den sammankompsten som war i Consistio 
libellen emot h:r assessoren Behmer i injurie saken, giordes fårdigh och sändes 
öfwer genom en wachtdräng måndagz middag k[l]ockan 11. der uppå woro bref 
ankommit från advocaten Schaefer, af innehåldh, att han giort den Kongl. Hof- 
Rätten excuse för det Acadins expres intet ankommit; hwilket Consistorium 
[tyckte] illa wara, och att den som geck åstad med documenterne, borde för 
sin försummelsse skuldh plichta. Sädan berättade Rector att projectet på suppli- 
quen i Behmers sak woro författatt, men ännu icke aldeles jousterat, hwarföre 
slötz, att i morgon bittida klockan 7 Consistorium sammankallas, att höra samma 
supplique upläsas, och der om conferera.

IX. Proponerade Rector Decanum facultatis philosophicae h:r Peringer be
gära, att emädan han har någre, som skola disputera, men kunna intet der til 
komma för den korta tijden skull nu för helgen, med mindre dem icke bewil- 
lias extraordinarie dagar effter helgen att disputera på, om icke det kan effter- 
låtas? Res. Conceditur.

X. Frågade Rector om någon af h.h:r Consistorialibus will behålla kar för sig 
som bestälte äre att bruka emot eeldzwåda?

H. Rudbeck sade sig hafwa effter Consistorii gottfinnande förledet åhr låtit 
samme kar beställa, och dem nu wara inkombne.

Res:o. För Academien behålles 2 st. kar, som kunna förwaras i des publi
que huus, elliest förklarade sig Rector och h. D. Skunck, att ochså för sig 
sielfwa willia hafwa hwar sitt. Här wid slötz och att Qvaestor får fram penningar 
att låta reparera anatomie huset med.

XI. Eligerades novus Rector och önskade Consistorium DD Skunck mycken 
lycka och wälsignelsse.

XII. Anmälte Decanus facultatis philosoph. h. Peringer Martinum Diupedium 
willia disputera de usuris, och Olaum Lind de bono milite.
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H. Gartman påminte att den disputa//on de usuris inte/ måtte juridice trac- 
teras.

H. Decanus theol. facult. DD Skunck admonerade och att samme materie 
icke måtte theologice tracteras.

Consistorium majus d. 6 Junii,
närwarande Rectore h:r Norcopense, h:r D. Benzelio, D. Skunck, M:r Pet. 

Holm, h:r Gartman, h:r Rudbeckio, h:r Spole, M:r Columbo, h:r Bilberg, h:r 
Peringer, h:r Qvaestore Arrhenio och Secretario.

I. Uplästes protocollen hållne ifrån d. 4. Maij.
II. Berättade Rector sigh fatt bref från advocaten Schaefer d. 1. huius, der i 

han förmäler libellen i conventions saken emot Behmer på rätta comparitions 
dagen inlagd wara, hafwandes h:r Behmer begärat 14 dagars dilation, emedan 
han intet hafft aeterne angående hufwudsaken wid handen, hwilket och blifwit 
honom bewilliat. Sedermehra har och h:r Schaefer den 7 Junii i sitt bref berättat, 
det h:r Behmer äntå ingen exception inlagt.

III. Uplästes R. Drottzens Excelltces breef för Svenone Engio att få behålla 
sitt stipendium, fast han denne wintren öfwer warit ifrån Academien och läst 
för Secret. Hadorphii barn.

IV. Insinuerades och uplästes Christopheri Laurini breef till Consistorium, 
der i han begärar, att emedan han från scholan ey kan komma att bijwista uppå 
sin hustrus och styfdotters wägnar arfdelningen effter skräddarålderman sal. m. 
Peter Mårtensson, Consistorium fördenskull wille i anseende till pupillens condi
tion, så och dess faders [Johannes Salanders] ihugkommelse, som sorterade un
der Academien, förordna en godh man af Acad:s medel, som jempte en af stad- 
sens medh skräddarens mågh Palmberg öfwerser der qwarlåtenskap som kan fin
nas och der öfwer ett noga inventarium uprätta, deponerandes sädan hwadh in 
bonis finnes in loco neutro, till dess han sielf Michelssmesetijdh kan upkomma 
och wid sielfwa delningen tilstädes wara. Res:o. Communiceras medh borg- 
mestarne och förnimmes huru med be:te arfskap är beskaffat.

V. Proponerade Rector om den som har stipendium, skall så snart som han 
blir Magister det samma mista? Consist:m förklarade sigh, att ingen derföre bör 
mista sitt stipendium der af att han blir Magister, uthan icke han får någon annan 
tienst.

VI. Constituerades tijsdagen för missommaredagen till mutationem rectora- 
tus.

VII. Insinuerades och uplästes landzhöfdingens h:r Mauritz Posses bref, der i 
han begär att Acad:n wille inkomma medh sine documenter, angående dhe hem
man hon i Wessmanneland innehafwer, på det han dem sedan den Kongl. Reduc- 
tions Commission i Stockholm tilsända kan, emedan Academien uppå den publi- 
cation som skiedt af predikestolarne der medh ey sigh infunnit till föresatte 
termin.

H:r Räntemästaren berättade att Winter för 8 dagar sädan skrifwit sigh till, 
at då han sökt landzhöfdingen i Wästeråhs, som ey war hemma, hade lands- 
secretin frågat honom, hwij Acad:n icke inkommit medh sine documenter, an
gående sine hemman i Wessmanneland? Hwar på Vinter swarat at ingen der om
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wordet erkundigad, hwarföre Secret. sagt at Acad. skall altså fa bref der om innan 
kort.

Nembde och Qvaestor att de documenter som här till reqvireras äre 1. den 
trykte Kongl. donationen af åhr 1624. 2. 1639 åhrs donation, och 3. bytet af 
åhr 1645.

Sädan uplästes ett bref ankommit till Räntmästaren ifrån H:s M:tz Änkedrott:s 
ståthållare Daniel Bengtsson Uttermarck af d. 24 Maij, der i han förmäler at 
Kongl. Commission af dhe gamble jordeböckerne ifrån Konung Gustavi primi 
tijdh af åhr 1543. och 1560, sampt andre registraturer befunnit, at hela Ströms- 
holms lähn medh dess godz, warit Kongl. M:t och Cronan förbehåldne; och eme
dan det och finnes att Acadrn uthi bem:te lähn possiderar någre hemman, som 
hoosgående specification innehåller, nbl. Tunbo i Kolbeck sochn, Tåå och 
Grinda i Munketorp sochn, altså förelägger han Acadrn 6. weckors dagh, att 
medh sine skiäl, bref och documenter hoos honom inkomma, och wijsa huru 
Academien i possession af dem kommen är. Till förklaring uppå detta sade 
Qvaestor intet mehr behöfwas, än att den trykte Kongl. donationen af åhr 1624 
öfwersändes. Insinuerade och Räntemästaren en zedel ifrån rättaren Erik Erichs- 
son i Upgäle, till befallrn And. Winter, där i han gifwer tilkänna, att han fått 
femptedag pingtz ordres af h:r landzhöfdingen, att bewijsa öretalet på alle Aca- 
demiens hemman i Biörskogh och Romfertuna sochn, gifwandes Qvaestor det 
förslaget, at det wara bättre om Acad ms bönder finge a part taxeras af Aca
demien, och det dhe sammanskiuta för sig sielfft i en commun cassa läggias, 
att Acadms bönder måtte sedan allena der af sigh få betiena.

D. Benzelius mente det torde dem och wid något tilfålle gravera, om dhe 
sålunda för sigh sielfwe taxeras skulle.

Res:o. Som Acad:n tilförende wunnit det, att dess bönder för sigh sielfwe 
blifwa roterade som woro gott om hon och nu sine bönder sielf taxera finge, 
och de för sigh finge tillsammanläggia till sine knechters underhåld, hwar om 
bref skall afgå till landzhöfdingen i Wästeråhs.

IX [VIII överhoppat]. Insin. och uplästes Kongl. Drottzens och Acad. Can- 
cellerens bref för Samuele Normoraeo, att få continuation på sitt stipend. sim
plici, så och för Henrico Normoraeo dess broder, att blifwa medh stipendio 
accommoderad.

H:r Arrhenius sade att han Normoraeus fuller giort ansökning om continuation 
för sitt stipendio, men intet att brödren skulle sökia få något stipendium.

Rector berättade att be:te Normoraeus sigh äfwen så hoos honom förklarat, 
och att Kongl. Drottzen af nåde och så extenderat detta beneficium till brödren. 
Och då Rector remonstrerat honom swårt lära kunna skee att brödren något 
stipendium kan få, hade han swarat att det måtte då blifwa der wid som skiee 
kan.

Res:o. Continuationen på stipend. för Samuele Normoraeo bewillias, kun
nande Consistorium icke see huru brödren medh något stipend. kan nu accom- 
moderas.

X. Uplästes häradzhöfdingens Barclaijs ankombne skrifwelse medh fölliande 
innelycht Kongl. HoffRättens dom att emellan Werdalas [Wardalas] bys interes- 
senter och Lindberga boerne en lagmans syn öfwer dhe strijdige ägor hållas 
skall; hafwandes häradzhöfdinge» förmått den Högl. Kongl. HoffRättens bref till
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landmätaren och insp. Johan Hofvenim», att förr än synen för sigh går, han öfwer 
den stridige mark en rätt charta formera skall, hwarföre bem:te häradzhöfdingen 
åstundar Consist:ii mening om terminen till mätningens och synens fortsättiande 
sampt och huru mycket penningar för Acad:ns andeel Consistorium der till ärnar 
erläggia.

Honom swaras att Consist:m seer gierna det han för berörde mätning och 
lagmans syn behörigh försorg draga wille, att den fordersambligen wärkställigas 
måtte, beståendes Consistorium till dess nödige och skiälige omkostnad, så myc
ket, som pro qvota på Acad:n belöpa kan.

XI. Berättade Rector Kgl. HoffRättens bref ankommit som förslår Petter 
Gråå änteligen till förrätta synen emellan Tegelsmora och Tierp, williandes wetta 
om Acad:n medh honom är benögd. Och som be:te bref ankom under warande 
helgedagarne och feriis för Professorerne, men ärendet kunde intet tåla något 
drögzmål, ty blef ber:de bref communicerat med h:r Qvaest. och Prof. h:r Lun- 
dio; författades altså der på et swar jämwäl medh dheras wettenskap häruthinnan 
på Consistorii wägnar och skickades till swar på Kongl. HoffRättens förslagh.

XII. Proponerade Rector h:r Georg Tunderfeldt begära testimonium, så och 
Laurent. Limmingium OstBotniensem.

Res:o. H:r Tunderfeldt bewillias det, men Limmingen bör först skaffa sigh at
testatum af sine äldste lan[d]smän om sitt förehållande, effter ingen af när- 
warande Professoribus känna honom, förr än han kan fa testimon.

XIII. Påminte Rector att humblegårdarne som öde liggia måtte upbrukas, 
effter de elliest lära mistas från Academien. Nämbdes den h:r Arrhenius lembnat 
till h:r Lagerlöf, så och h:r Wolffs. H:r Bilberg sade att h:r Lagerlöf tänker i 
höst att låta honom anläggias, skolandes h:r Wolff tilsäyas att laga om sin, effter 
som den säyes wäl kunna uptagas.

XIV. Proponerade Rector någre af wachten, sampt andre karlar, som förrättat 
åthskillige extraordinarie ärender för Consist:o begära derföre någon recom- 
pense.

Rector lofwade sielf willia gifwa in en upsattz der på. Res:o. Consistorium 
består dem för deras omak, hwadh skiäligit och wanligit plägar wara, effter 
Rectoris Magn. förtekning.

XV. Notificerade Rector citations termin för h:r Kugelhielm på Petr. Dalin 
i dagh infalla och parterna wara tillstädes.

Inkomb altså h:r Kugelhielm, så på sin frumoder [Katarina Kugelhielm, f. 
Grijs] som sine egne wägnar beswärandes sig öfwer bem:te Dalin, 1. Att han 
lofwat blifwa hoos honom till dess de åter nederresa skulle, som kyrkioherdens 
i Mothala h:r Daniel Rydelii üpläsne attest betygade Lit. A. som och hans egit 
bref till h:r Kugelhielms frumoder Lit. B. hwar uthi han fordrat på sin löön, 
och den samma upburit, jemwäl för dett tridie åhret till en deel, som rächningen 
Lit. C. utwijsar. Men förr än det andra åhret war ändat, hade Dalin dem owet- 
terligen och hemligen betingat sig en annor condition, som af Jon» Petri bref, 
Lit. D. förnimmes, hafwandes Dalin under annat skeen bortreest då h. Kugel
hielm ännu siuk war, och lofwat med nästa jacht igenkomma, L E. Hwarföre 
begär h:r Kugelhielm h:r Dalin måtte betala icke allenast hwad han öfwer sin 
giorde tienst upburit, uthan och hwad han i lön bort hafwa till dess de nu i 
sommar skulle nederresa.
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2. Att Dalin sökt des ruin och förderff i det han genom skrifwelse sökt 
komma honom att skrifwa ett falskt bref under Consistorii och dess Secreterares 
nampn Lit. F. Hwarföre han wederbörl. måtte plichta, såsom williandes så grofft 
förleda sin discipel.

3. Att Dalin i sitt bref till h:r Kugelhielms frumoder angripit henne med swåre 
och olid elige ord, beskyllandes henne för osanningh, otidigheet och skamlös- 
heet, förmanandes henne till hålla saningen, och wetta hwad hon skrifwer, hwar
före han måtte plichta effter privilegierne.

4. Begär h:r Kugelhielm att Dalin måtte strax betala de 327 dr 12 öre kop- 
p*r:nt som han 1680 genom sin wårdzlösheet lät bortkomma, med interesse 
för den tid de bortowarit, sampt refundera tidspillo, skadestånd, afsaknad och 
expenser.

Dalin exciperade som fölier till den första punchten 1. Hwadh pastoris i 
Mothala attest widkommer, så nekar iag till det som den innehåller. Ty både 
pastor och frun bådo migh 1681 om hösten, iagh wille ännu wara qwar någon 
tidh, det iag lofwade giöra till dess iagh henne eller hon migh upsäiandes worto, 
och annat kunde iagh ey lofwa, emädan iagh ey wiste huru lenge wij skulle 
blij här i Upsala.

2. Liggier under mitt bref till fruun en scrupei, ty der i begärte iagh 60 dr 
för den tid iagh tient hade, och war rädder att den action iag hade med skep
paren i Stocholm om de bortkomne saker skulle komma på mitt answar, och 
iagh sålunda tiena uthan lön. Tilstodh sig bekommit på bem:te 60 dr sölff:nt 
138 dr kopptfrnt af fruun.

3. Kan mig ey bewijsas det jag nekat komma tillbaka, om jag fådt dett jag 
begärte.

Till den andra klagepunchten tillstodh Dalin sigh så skriffwit till h:r Kugel
hielm, att han skulle skrifwa ett bref i Consistorii nampn,. men sigh dett ey 
giort af argheet, ey heller Kugelhielm hafwa fogh der på att tala.

Till 3die punchten, swarade Dalin att han sålunda skrifwit fruun till på det 
hårda hennes bref hon afgåå lätt till assess:n Klöfverskiöld.

Till 4. p. exciperade Dalin, att samme penningar intet bortkommit genom hans 
förwållande, uthan skepparens, hwarföre han wunnit på honom i kämnerskam- 
maren i Stockholm, hwar på han upwijste domen, den lell Dalin sade angåå 
sigh, och domen wara sin.

H:r Kugelhielm frågades huru mycket Dalin bekommit öfwer? Sw:de 64 dr 
kopp*r:nt, säyandes och att af Jonae Petri skrifft synes att Dalin betingat sigh 
annor legenheet, och då han den emottagit, warit försent at lofwa komma till 
honom tilbaka igen, talte ey heller Dalin för migh om någon legenheet, för än 
han fick de 138 dr, hwilket och war hans argheet.

Dalin frågades om han blef någonsin krafder af fruun för dhe bortkomne pen- 
«ingarne? Swarade intet, men h:r Kugelhielm sade honom aldrigh af en bokstaf 
kunna bewijsa det skedt wara, och hade han warit qwar och stält sigh som honom 
bort, hade min fruu mohr intet derföre krafft honom.

Dalin: Det war iagh intet säker om ehuruwähl det war fruns saak och icke min 
som iagh hade med skepparen, och hade intet Edert bref kommit till migh att 
iag skulle reesa öfwer till Eder, hade iagh fådt hwar halföre af skepparen; 
hwilken och war på wegen att komma in på tuckthuuset, som Thegner lofwade.
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Dalin tillspord om han kan upwisa någon fulmacht som frun honom gifwit 
att agera i den saken, upwijste först ett fruuns bref af den 18 Sept. 1682. der 
i hon i P. S. skrif:r att Dalin med det samme som suppliqven warder öfwer- 
lefwererat, kan fa orsak att giöra ansökningh på skepparen, item ett annat af 
3 eiusdem, der i frun sålunda skrifwer: Mons:r Dalin wille göra sin flijt i ac- 
tionen om den etc. som har bortstulit penningarne, att det kan komma till 
rätta. etc.

H:r Kugelhielm swarade der till, att hans frumoder rådt Dalin der till, men 
intet att hon känt saken för sin, eller någonsin fullmechtigat Dalin.

Angående h:r Kugelhielms rächningh, der i han upförer som skulle Dalin be
kommit 344 dr 1 öhr kopp*r:nt, så wijste Dalin der emoott en contrarächningh, 
der i han påförer frun för 10 predichningar han hållit för henne 30 dr. Der 
till h:r Kugelhielm swarade, att Dalin sielf begärte faå öfwa sigh, emädan dett 
war inte så ondt om prester i soknen att icke dess frumoder kunnat fådt någon 
som för henne predikat.

Dalin: Om iagh inte predikade blef ingen predikan hållen hemma och frun 
reeste sällan till kyrkia. Noch praetenderade Dalin för det han reeste ått Nor- 
kiöpingh och drögt effter h:r Kugelhielm i några dagar 12 dr.

H:r Kugelhielm sade att Dalin reste på sitt egit plaisir, att besöka sine gode 
wänner. Dalin tillspordes hwem gifwit honom lof till att predika, swarade: jag 
hade lof i Åbo af D:r Gezelio, så och af D:r Svebilio i Linköpingh.

Item praetenderade Dalin för begrafningzbreef han skrifwit 30 dr men der till 
swarade h:r Kugelhielm att han intet allena skref dem, uthan capelianen i 
Mothala och sigh hulpit till medh, Dalin och så fådt wedergelningh derföre, och 
föruthan lärfftet han fik hijt och så der hemma skiortor och näsedäkar.

Dalin nekade sigh fådt af fruun, uthan af jungfrun [Anna Kristina] 1 skiorta 
och 2 näsedäkar.

Dhe affträdde, och Consist:m fan skiäligt, att effter som parterne differera 
i sine rechningar, de då sin emellan först liqvidera. Men emedan såsom den ene 
punchten i h:r Kugelhielms klagemåhl, angående Dalins elaka rådh till discipelen 
förefaller af den wicht, att der i ey kan dömas, för än behörigh communication 
med biskopen i Lindköpingh, som Dalin ordinerat hafwer, plägadh blifwer, altså 
upskiutes med denne sakens afdömande till dess swar om den punchten afkom- 
mer ifrån biskopen, hwar på parterna hafwa wederbörligh notification ifrån 
Consistorio att förwenta till comparition.

XVI. Uplästes bokhållarens författade expenserächning i Behmers sak, hwar 
wid resoluerades, att där på upföras skulle de 600 dr kopp:t, som advokaten 
Schäfer bekommit för sitt omak så och de 10 rdr, som Schaeffer utgifwit för 
sidste reuisionsdomen i Behmers sak, och Consist:m nu består. Item 4 rdr för 
häradzfougden Rox, så och 2 rdr för länsman, som Consist:m dem bewilliar för 
Immission i Be[h]mers godz.

Sädan uplästes libellen af Rectore Magnifico författad, som skulle inläggias 
emot assess:r h. Behmer d. 22 hujus i den högl. Kgl. HoffRätten.

XVI [bis]. Anmelte Decanus facult. philosoph. stud. Ieringh willia disputera 
de praeda, så och Skragge Vesm. de virtute coronata.

XVII. Inkom bonden i Kiölinge Olof Ersson, och Staffan Jahanssons hustro 
i Ycklinge, klagandes på Jacob Andersson [Hambraeus] att de blifwit i orättan
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tid afsagde, nbl. i fastan. Jacob Andersson, sade att han dem åthskillige gånger 
i tu åhrs tidh afsagt, så wähl som h:r Räntemästaren sielff.

Räntemästaren berättade att när Olof Ersson åhr 679 afsades från hemmanet, 
klagade han sigh in för Consistorio och blef så resolverat att han skulle fa sittia 
q war till prof der, men han har aldrigh sedan lagat om hemmanet.

Sedan är han åtskillige gånger afsagder, och nu sedermehra har icke allenast 
fogden afsagt honom uthan och jagh. Dess uthan utför han aldrigh sine uthlagor 
då han blijr tillsagder, och de andre det giöra, uthan när han behagar, sedan är 
han skyldigh 4 åhrss rest föruthan dhetta åhret 1683.

Begge twå tillstodo sig wara skyldige för fler åhr än 1. som och ingen be- 
sittningz rätt hafwa.

Om Staphan Johansson berättade Räntemästaren, att han skickade bod på 
honom efter han war sturtzigh emot fougden, men han kom intet in fast Ränte- 
mestaren wentat effter honom 10 wekor. Sedan beskickade Räntemestaren ho
nom med undsäyelse, att om han intet komme in, skulle han sända wachten 
effter honom, begärte och hans book in, att han skulle få see hwad han skyldigh 
woro. Då omsider kom han och fans wara kommen på 5 åhrss rest, hwarföre 
Qvaestor honom afsade, emädan han ey heller någon besittningz rätt hafwer.

XVIII. Inkom Jacob Andersson* begärandes att få arrendera till sigh Urse- 
boängen, williandes gifwa 100 dr kopp<?r:nt i arrende, och låta de andre bön
derna få af sig så mycket af engen som de kunna betarfwa.

Räntemästaren sade det wara mycket skäligt, emädan Jacob Andersson will 
låta bönderne få hyra så mycket af ängen som de behöfwa, och han står för 
arrendet.

Rector: Ja så måtte han intet få taga af bönderne mehr än skäligt är, och han 
sielf gier.

Qvaestor: Det skall så skee, men Jacob Andersson skall swara Academien för 
hela arrendet, och taga när han kan få af bönderne igen.

Rector påminte sigh, att icke längesedan Anders Carmen niutet resolution om 
Urseboängen, och här intet nu kunna slutas för än man får see der effter och 
Carmen inkommer. Qvaestor mente jo, bediandess till acta komma måtte hans 
votum, neml. att det är oskäligt att Carmen mehr fåhr arrendera än han till sitt 
hemman nödwändigt betarfwar, och icke månglar uth höö der af ått andre, sampt 
wara betre att en swara för arrendet än flere.

Rector: Det tycker och iagh, men Carmen måtte intet praejudiceras, har han 
fådt resolution så måtte han ju blij der wid conserverad, eller inkallas att höras, 
kan skee han tör willia äfwen så handla her med, och gifwa mehr i arrende.

Resol. Effter någon Conference stannade Consist:m der wid, att alle som arren
derat förr och interessera willia i ängen, inkomma tillika medh Jacob Andersson 
om 8 dagar till, så får man om con tractet komma öfwer ens.

Consistorium minus d. 9 Junij
närwarande Rectore h:r Norcopense, h:r Spole och Secretario.
I. Inkom stadsens utrijdare Anders Ersson angiffwandes superintendentens 

Steukii amma Cherstin Erssdotter, att hafwa under afftonsången twättat ett för-

Jakob Andersson Hambraeus.
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kläde widh åhn, sigh åtwarnat henne 12 gånger att låta det blij för än hon gått 
in. Pijgan swarade, att hon war hemma allena hoos barnen, och då barnet hade 
orenat i fambnen på henne, hade hon tagit dett med sigh, och skölt up förklä
det neder i åhn wid watnporten, och då Anders Ersson sagt ått henne, hade hon 
blifwit illa wid och strax gått in igen, sigh icke wijst att det skulle wara bråtz- 
ligit.

Sententia. Amman Cherstin Erssdotter hemma lemnadh allena medh 2 små 
barn, dem och huset art achta, sampt gången neder till deras egen wattnport, 
att upsköllia ett kläde af det ene barnet orenat, befmnes icke såsom der med 
motwillel. brutit emot bönedagzplacatet, men börandes för förargelse skuld 
gifwa till dhe fattige 3 mk kopparmynt.

II. Sedan angaf Acad. wachtmestaren och Anders Ersson 2 studiosos Carolum 
Gotholandrum och Balzarum Smidt, att hafwa under affitonsången store böne- 
dagen i går spatzerat på gatan emällan k. 2 och 3. och då wachten sagt sig 
skola klaga på dem för Rectore, hade de swarat, det må i göra. Först hade Anders 
Ersson med stadzens wacht mött dem och sedan Acad:ns wacht. Studiosi tillstodo 
detta, men Gotholander sade Smidt warit opaslig, och bedt honom dröya hoos 
sigh litet, och sedan hade han stigit up och skulle gå i kyrkian, då wachten dem 
träffade. Frågades hwad siuka han har? Swarade: bröstsiuka. Wachten sade dem 
gått helt friskt, och intett tekn warit att någonthera skulle warit siuk, som det 
icke eller nu in för rätten kunde finnas något merke der till.

Sententia. Carolus Gotholander och Balzarus Smidt plichta, för det de under 
afftonsången i går på gatan blifwit träffade, med proban i 2 dygn, skolandes och 
gifwa till de fattige 3. sölf:nt hwardera.

III. Angafz och apothekarens son Petter Gottfried att hafwa gått på gatan 
under afftonsången, kommandes uhr sin faders huus emällan 2 och 3, och gåen
des uth för åth Waxala gathan neder åth ladorne.

Gotfried tilstod detta, men sade sig gått att applicera Roland Eliesons dräng 
ifrån Stockholm clistier. Effter han gäster näst in till Måns Månsson i Bregrän- 
den, och ligger illa siuk. Cursor efftersänd att höra der effter och igenkommen, 
berättade så sant befunnitz, som Gottfried föregifwit, hwarföre han frijkändes 
att hafwa brutit emot bönedagz placatet, och altså fans obråtzligh.

Consist:m majus d. 13 Junii.
närw:de Rectore h:r Norcopense, h. D.Skunck, h:r Gartman, h:r Rudbeck, h:r 

Bilberg, M. Columbo, h. Spole.
I. Proponerade Rector, Mag. Ullin som länge legat siuk begära hielp af cassan.
Res:o. Honom bewillies 12 dr sölfwent.
II. Begär och Academiens karl Matz Persson som mycket illa fullit i Acad:ns 

arbete någon hielp till at betala bardberarelönen medh. Res:o. Effter han stadder 
i Acad:ns arbete så illa fullit, bewillias honom af bygningzpenningarne 8 dr 
sölf:t att betala bardberarelöhnen medh.

III. Ericus och Laurentius Od[h]elii anhålla om testimonium så och Andr. 
Brandberg.

Res:o. Dhem bewillias effter dhe alle wore bekante för sin skickelighet.
IV. Proponerade Rector stadz magistraten begära assistence till wattusynens
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förrättande, som och att wisse personer af Acad:ns medel der till förordnas 
måtte.

H:r Lundius sade sigh willia wäl gå i åhr medh som i fiol, hwarföre och dhe 
andre som förre åhret gingo synen förklarade sigh att willia och nu medföllia. 
Nbl. h. Rudbeckius och h:r Norcopensis. item 5.

VI [=V]. Notificerade Rector, att uppå det sluth som föll om Dahlin, att 
notification skulle afgå till biskopen i Lindkiöping, des wederpart begärt att der 
medh ännu måtte något anstå. Hwilket bewilliades effter Rector sielf det begärt.

VI. Hade borgmästaren begärt. Consistorium wille constituera någon förmyn
dare för Petter Mårtenssons sonedotter, som dess rätt wid afdelningen bewakar.

Res:o. Consistrm faller på h:r Aurivillium, att han detta förmynderskapet sigh 
antager, såsom der till tienlig och skickeligh.

VII. Hade och stadz magistraten begärt att Acad:n wille låta 1 par sine tim- 
berkarlar komma och hielpa till att laga galgen.

Res:o. Det fans skiäligit, och slötz att så ske skulle.
VIII. Prof. Holm begärte att emedan han förnummit Normandrum, som be

gått lägermål medh bokhållare dottren i Börje sochn, wara rest åth Åbo, V. 
Consistim wille altså ett bref till Åbo Acad:e afgå låta, at dhe intet antaga bem:te 
Normandrum under sitt förswar, förr än han för be:te mål stått här till swars. 
Res:o. Consist:m bijföll denne Prof:s begäran, slutandes att så ske måtte.

IX. Berättade Rector att i begynnelsen på dess rectorat hade superintend. 
h:r Steuchius hoos honom gifwit tillkänna, att terminen woro förbij medh hans 
och h:r Arrhenii caution för Qvaestore, Iofwandes att der på skulle föllia något 
skriffteligit af honom och Arrhenio, Rectori och Consist:o till säker underrät
telse. Men som det ey skiedt, hade Rector näst för helgen skriffteligen påmint 
der om, hwars swar ännu förwäntas. Hade och Rector hoos Qvaestorem der om 
påmint, och fått till swars, att effter terminen wore uthe, kunde ingen wägra 
att dhe måtte fa sine cautioner igen. Nu frågas om Qvaestor skall wara obligerad 
att skaffa sigh ny caution, eller intet.

Samptel. Consistoriales föllo der på, att till sin säkerheet Qvaestor måtte skaffa 
sigh ny caution, emedan han har publique upbörder om händer. Hwar wid och så 
slötz att alle fogdarne som befinnas ingen caution för sigh hafwa, fordersambli- 
gast tilhållas att see sigh om löfftesmän, och det så mycket mehr, som ey heller 
Qvaestor för sin person sigh det samma undraga får. I synnerheet nembnes 
Klinten som sielf för sigh caverat, att han mera giltigh caution för sigh ställer, 
hwilket honom inkallad notificerades, Iofwandes han sigh der effter rätta skola.

X. Sade Rector, hwadh assessorernes absence widkommer så hade han fuller 
i begynnelsen något beswär der af, men sädan hade dhe altijdh sigh infunnit; 
men kunnande nu widh detta sitt affträde ifrån rectoratet ra//one officii intet 
annat giöra än om Prof. h:r Arrhenio andraga: 1. att han heela denne terminen 
försummat Consistorium, hafwandes intet offtare warit tilstädes, än nu de 2 
eller 3. gångerne, då han förnummit om Curios saak något talas och proponeras 
skulle. Och mente Rector detta löpa emot assessoris plicht, så wida han ingen 
dispensation af högre hand upwijst, hafwandes icke heller sielf macht at sådant 
försumma.

2. Är och nogsampt försport och klart, att han denne terminen, så wäl som 
flere gånger intet läst publice, det han jemwäl försummat, uthan at hafwa
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framtedt för sig något änskyllningz- eller frijkallelssebref. Lade och Rector på 
tilfrågan, här till, att h. Arrhenius om denne försummelssen warit tiltalter och 
påminter i faculteten, och där lofwat sig sådant willia förklara.

3. Hwij han så pluttrat i protocollet, och det ändrat mehr än på 9 ställen, 
så att omöyeligen lärer kunna tålas, att ett sådant protocoll här liggia skall. 
Till widare uplysning här om är detta, (1) att det warit honom lijka, om proto
collet upläsit warit eller ey, ty han jemwäl med sin ändring gådt uppå det, som 
i Consistorio publice är upläsit, och i wederbörandens närwaro gillat och weder- 
kiänt warit, det som honom wijsas kan när påtränger, (2) har han icke allenast 
sine egne meningar, utan och andres meningar med denne ändringen angrijpit, 
hwilckom i sin tijd lembnas skall till att yttra sig öfwer, som dem sielfwom 
skiäligt synes, (3) mehrendels alt in causa Vereliana, som så mycket mer står 
til att förtyckia, och bära några tanckar om, föruthan flere andre af honom der 
uti giorde orimligheter, som skole punctuellement wijsas på behörig ort och tijd.
4. Är han påmint om förklaring öfwer sin rectorats rächning, den som är kommen 
under observation, och behöfwer af honom förklaras, som dock til datum icke 
sked t är.

XI. Mentionerades att synen är hållen i Grötens hus effter Consistorii resolu
tion, hwar om hh:r 'inspectores aerarii h. D. Skunck och h. Spole berättade sig 
warit där, men Räntemästaren ey kommit tilstädes, och befunnit salen med köket 
i nedre wåningen wara wäl behåldne, så wäl som och källaren, men bodar ne see 
illa uth, så att man hade till att befara, det hela det hörnet på huset lärer med 
tijden falla uth och neder. Item hade änckian sagt sjg gifwa i hyra 40 dr om 
åhret och bodarne i någre åhr stådt ohyrde.

Prof. Rudbeck sade änckian skola gifwa 45 dr i hyra och bodarne förleden 
distings blifwit uthyrade till kiöpmän.

Rector förklarade sigh att lijkwist hafwa sändt Qvaestori budh tillijka medh 
inspectoribus aerarii, att han effter Consistorii sluth samma syn bijwista skulle, 
fast han det icke giort. Item att denne synen ginge uth der på, att Consist:ii 
fallne resokn skulle skiee nöye, hafwandes h:r Rudbeck yttrat sigh widare 
skrifftel., hwilken skrifft uplästes och lyder som föllier.

Jagh förnimmer att V. Consistorium intet hafwer wäl fattat min mening af 
det korta taal iag hade senast i Consistorio om sal. Grötens skuld och dess 
afbetalning, uthan tänkt att iagh 1. så wäl borde (som war cautions man) betala 
för honom hans skuld till Acad:n, så wäl som iagh hafwer betalt för honom till 
Cronan, menandes migh der till warit obligerad effter gången domb; hwar till 
swaras, intet saken så hängia tillsamman, ty iag war aldrig der till faldt medh 
domb, uthan när Cronan steegh till hans egendomb och redan wärkel. bortsålde 
hans gård wid åån, hwilka penningar Insulander inspectoren emottogh, så bad 
han migh, på det den andre egendomen skulle blifwa salverad och intet stodh 
lätt att föryttra för hans hustrus syskon, som der i participerade, att iagh, så 
och hans broder [lucka] wille hans skuld betala, hwilket iag godwilleligen giorde, 
och lätt migh pantsättia, och wärkel. immitteras i hans åker som finnes i råd- 
stugu domens första punct, och hans broder betalte för honom godwilleligen 400 
dr som finnes [i] rådstugu domen 4 punct. 2. Förnimmer iagh V. Consistorium 
ment migh wara fallen till att betala skulden, effter intet Cronan och Academien 
namnes uthi befalks Samuel Stheens immission i egendomen. Der till swaras,
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att när man går till rådstugu domben, så nämpnes twenne gånger både Cronans 
fordran, Acad:ns och stadsens fordran hwar för sigh, men såsom iagh, effter han 
nu sielf som gäldnären är, dödh war, och iag giorde min flijt, såsom en talande, 
både på Cronans och Academiens wägnar, der före hafwer (som iagh kan tänckia) 
befallningzman nemt migh för begge påsters utfordrare. Och må iagh då icke 
lijda derföre att iagh såsom en advocat eller talande hafwer drifwit Academiens 
saak till ända, elliest skulle iagh aldrigh hafwa någon hogh att drijfwa på public 
eller annor nytta. 3. Hwadh det anlangar att iagh hafwer lofwat af min löhn 
betala hans skuld så weet V. Consistorium att wara hwadh för en cautions man 
det wara will så obligerar han sigh effter Iagh betala för sin man antingen han 
implicite eller explicite det giör, nembligen, där den andra intet in bonis hafwer, 
att det antingen medh löst eller fast, eller content permingpr eller sin löns af- 
kortning fullgiöra. Och om det efftersökes i protocollen så lärer finnas V. Con
sistorii här om förr giorde resolution att Consistrm will taga till sig hans egen
dom, och der på gifwit hans änkia en åhrs hushyra frij, på den supplique hon 
inlade förr än concursen och domen skiedde, så och immissionen af S. Samuel 
Sten, hwilket V. Consistorium ey hafwer kunnat giort der egendome» hafwer 
stått i mitt wåld. Jagh lemnar så detta i V. Consist. gottfinnande, hoppandes 
att dhe blifwa wid förra resokn wid hwilken iag och aldeles blif:r förblifwandes 
etc.

H. Lundius: Ehuruwäl iag förr absenterat mig i denne saken, icke deste mindre 
kan iag ey undgå att påminna, att om något wore förr häruthinnan resoluerat, 
sådant måtte noga efftersees och observeras.

XII. Upläste Rector sitt författade swar på M:r Boos dotters [Margareta] 
C[h]ruzeliae ingifne skrifft och rächning hoos landzhöfdingen, hwar wijd h. 
Lundius påminte, att man i detta swaret allenast refererar nude, huru passerat 
är, utan att tilläggia någon crisin.

Qvaestor upkom och berättade sig warit hoos h. Gyllenborg, som sagt att all 
den åkeren, som Academ:n innehafwer och ligger under slottet, lärer reduceras 
och Acad:n der om innan fa notification der det icke alloredo skedt. Der på 
hade Qvaestor föredragit, att där bem:te åker skulle reduceras, så worto Hennes 
M:tt äntå inge hemman der å sättiande, hwarföre Acad:n förmedelst goda gyn
nare hade att förwänta, att hon finge bruka samme åker emot afrad under slot
tet. Det hade h. Gyllenborg tykt wäl skee kunna, effter Kongl. M:tt der medh 
intett afginge, och Acad:n woro lijka, till hwem hon afraden gåfwo.

XIII. Sade Rector till Qvaestorem, Consistorium funnit skäligt sampt slutit, 
honom böra skaffa sig cautionsman, hwar till Qvaestor begärte sitt swar til acta 
komma. Nbl.

I. Ingen Kongl. förordning pålägger mig att ställa caution.
2. Ingen af mine antecessoribus har stält caution för sig mehr än M:r Boos 

på 1 åhr, der emot iag skaffat mig caution på 2 åhr. Är och icke det sant, som 
här publice wordet sagt, att gamble sal. RijkzCanttzleren skolat cauerat för sal. 
Verelio.

3. Weet iag intet om Konungens egen Räntmästare ställer caution för sig.
4. Jag hoppas att på de åhren iag reda tient, wijst så stoor redelighet, att 

Ven. Consistorium skall haf:a att förmoda så stoor redeligh*/ hoos mig, som hoos 
någon af mine antecessoribus det erfarit.
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5. Att det blef resoluerat, det iag skulle skaffa mig caution, weet iag fuller 
huru det tilkom, och skall en annan gång widare deduceras.

6. På det Consist:m skall wara så mycket säkrare om mig, och andre som 
effterkomma hafwa, hwar effter de sig sälla kunna, will iag hwar månad eller 
quartal wijsa inkomsten och uthgifften och hwad som är i behåll; och om iag 
annars än rätt förestår mitt ämbete, hafwer Consist:m constitutiones, hwar effter 
det med mig procedera kan.

7. Men will Hans May:tt så förordna, att iagh skall ställa caution för mig, 
så underkastar iag mig Hans Kongl. May:tz allernådigste behag, så wäl i det, 
som alt annatt.

Rector ratione officii swarade:
ad i. Praxis för denne tijden lär nogsamt wijsa, hwad Kongl. Mayittz inten

tion är, nbl. att alla publique räntor böra stå försäkrade under caution, och hålles 
fuller nu wid denne tijden sådane ransakningar, som gifwa oss det wid handen, 
att det lijkmätigt är Hans Kgl. M:ttz willie och förordningar, att Academien så
lunda försäkrar sig hoos Qvaestorem, genom caution, som nu och Consist:m til- 
förende gott funnit, till att frija sig från ett slijkt answar, hwar medh det til- 
förende warit hotat i Kongl. Cammaren då M:r Boos sak war för händer.

2. Consistorii säkerhet beror intet på exempel, utan på sielfwa realiteten, som 
här medh sökes, och som Consist:m äntekn kunde wara lyckeligt medh det, att 
sal. Verelius utan caution geck sin sak igenom, så war det tijodubbelt olyckeli- 
gare med sal. M:r Boo, och derföre slå de exemplen hwar andra omkull, och 
Qvaestor har intet subsidium der uti.

3. Äro fast olijke exempel, och ingaledes att comparera, ty Kongl. Räntmäs
tare deponderar af Konungen sielf, och altså der Kongl. M:tt will sin Räntemäs- 
tare något sådant indulgera, så är Kongl. May:tt ingen derföre til swars. Men 
Consist:m stort answar underkastatt, om det cautionen försumade.

4. Om Quaestoris redelighet twiflas intet, ey eller lider hon något mehn der 
igenom, att cautions man begäres. Och wore det skönt för ingen annan orsak 
skuldh, lijkwist för formaliteten wid slijke tilfållen, dem som Consist:m så wäl 
observera bör, som andre collegier.

5. Hwad der wid kan wara delibererat, och af en eller annan betänkt, lärer 
förmodeligen stå på gode fötter och skälig grund, effter saken är i sig sielf 
skälig.

6. Som Consistorium ingen tijd eller någre ordres hafwer, til att hålla någon 
månatlig rächning, så kunde detta Qvaestoris förslag bäst förnöya cautions man
ne», som bäst har tijd på det sättet hålla inseende med rächenskappen til sin 
egen säkerhet, allenast at Cönsist:m hafwer sin man at tilgå, effter som sed- 
wanligt är, och stadgar sampt praxi lijkmätigt.

7. Consistrm har nogsamt erfarit, hwad sådant procedere har att innebära, 
önskar fördenskuld aldrig widare at komma i någon slijk process med någon sin 
qvaestore, hwarföre det söker genom någon genare uthwäg sådant att undslippa, 
nbl. genom cautions man, med den Consist:m änteligen lärer bättre kunna wara 
til swars än hwariehanda indulgence, hoppas lijkwist, att med h. Qvaestore aldrig 
omtränger någon process eller widlyfftighet att sökia.

8. Kongl. May:ttz förordningar äre wij alle undergifne, och hwad som nu 
begäres, lärer i ingen måtto sträfwa der emot, utan fast mehr åliggia Consistiio
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til föllie af them, att see sig så före, at det i längden der med kan wara til 
swars, hwilckett nu endast beror der opå, att h. Qvaestor giör sig betänkt på 
cautions män medh det forderligste.

Här på sade Qvaestor, att til at winna tijden så will han skriffteligen der om 
widare inläggia, och will, sade han, Hans HögGrefl. Excelkce Acad. Canceleren 
på Kongl. M:ttz wägnar påläggia mig att ställa caution för mig, så skall iag rätta 
mig der effter.

Sädan notificerade Rector hwad som nu är berättadt om Grötens hus synande, 
sampt om den skrifft Prof. Rudbeck inlagt.

Qvaestor begärte communication af alt sådant, så att han på aerarii wägnar måtte 
få wederbörligen swara. Hwilcket bewilliades och at bref om des caution afgår 
til Illustr. Acad. Cancellarium.

XIV. Bonden Mårten Mattsson i Ista och Skäfftuna sochn inkom och klagade 
att han blifwit afsatt ifrån bruket. Fogden Klinten, s:de sig honom afsatt, för 
det han är så mycket skyldig och på så stor rest kommen. Klinten frågad, hwij 
han tå icke förr afsatt honom? swarade sig intz hafft någon åbo i stället igen. 
Berättade och, att fast han sätter af bönder, som han en och annan gång giort, 
så blifwa de samme äntå tilsatte igen. Han frågades om han kan bewijsa något 
sådant wara skedt? Swarade, io i fior satte iag af en bonde i Hagby, som lijk- 
wäl sädan sade sig fatt loff att fa sittia qwar på hemmanet, och war derföre 
mycket stoor i mun emot mig. Qvaestor: Jag minnes om den bonden, att han i fior 
inkom och begärte fa sittia qwar på hemmanet, då iag swarade, att om han hade 
fogdens loff der till, måtte han wäl fa bli wid hemmanet.

Elliest klagade både Qvaestor och fogden att of:anbem:te bonde Mårten Matts
son i Ista, är mycket sturtzig och motwillig, giörandes de andre bönderne med 
sig elake och motsträfwige, sampt hafwandes undsagt den nu tilsatte bonden til 
lif:et, hwarföre den ey törs träda til hemmanet. Bonden, inkallad, förehöltz detta 
hans förargelige och lastwärde lefwerne; blef och tilfrågad om han något har at 
swara här till, hwar på han nekade, bediandes mycket, sampt lofiandes sigh aldrig 
skola widare undsäya den nu tilsatte bonden, utan gärna wara nögd medh Con- 
sist:ii gottfinnande. Förman tes alfiarl. för slijkt owäsende sig att achta, komme 
han flere gånger igen, måtte han wara försäkrad der på, att han då för alt tilhopa 
plichta skulle wederbörligen.

XV. Uplästes Acad:ae rättarenass i Upland och Stockholms förlän supplique, 
der i de begära augment på sin löhn, så och bli frie för alla extraordinarie ut
lagor, emädan de elliest intz kunna bli wid sine tienster qware.

Res:o. Man skall see effter huru extraordinarie utlagorne äre beskaffade, och 
hwar utinnan de bestå, för än som häruthinnan något wist resolueras kan.

XVI. Bonden Erich Michelsson i Stierna och Gamble Upsala sochn inkom 
supplicerandes om tilgifft på 3 t:r korn, som han förleden wintras i siön för
lorade då han skulle föra sine uthlagor til Jochum [Alstedts] bryggares änckia i 
Stockholm.

Res. Han måtte skaffa sig bewijs, huru här medh tilgått, för än något kan för 
honom resolveras.

XVII. Bonden i Grinda inkom, beklagandes sig att han intet fatt igen några 
documenter, angående bem:te hem/wan, som han i sal. Verelii tijd insinuerat, 
hwar ibland war en domb, hwar medh en uthiord skolat blifiit til bem:te hem-

8 -7 4 4 2 6 3  Sallander
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wan igenwunnen. H. Qvaestor berättade befal:n Ringium samme documenter i 
sine gömor igenfunnit. Hwarföre bonden beerte  få dem igen, såsom och någon 
refusion för den syn, som för månge åhr tilbaka dess fader medh sin omkostnad 
låtit hålla, då och bem:te utiord kommit under hemmanet.

Res:o. Aff documenterne bewillias honom copie, men för synen kan ingen 
wedergällning honom gifwas, emädan den så långesädan hållin är, och han af 
jorden imedlertijd sig betient.

XVIII. Om bonden i Jort[s]lunda, som klagar öf:r torparen, resolverades att 
Qvaestor ransakar och inhämptar behörig underrättelsse, att man sädan kan sökia 
lagl. det att rätta.

XIX. Proponerade Rector sal. Hedraei änckia begära åker, så mycket som 
henne fattas.

XX. Inföll mention om Ursebo äng, och slötz att Carmen i åhr blir wid Con- 
sist:ii sluth han wunnit, men åth åhret accorderar Qvaestor effter sitt förslag medh 
Jacob Andersson [Hambraeus], och de andre bönderne til Acad:ns bästa nytta. 
Får och Jacob Andersson i åhr accordera til sig ett stycke äng på wilckor och 
för samme prijs som Carmen.

XXI. Påminte Rector om Bibliotheks rächningarne, som til hh. mathematico
rum revision blifwit remitterade hwilcka nu lofwade bem:te revision skyndesam- 
ligen förrätta willia.

XXII. Berättade Rector, huruledes de national conventerne woro wid denne 
tiden til ett sådant öfwerflödh brachte medh tractamenter och wälplägningar 
sampt giästers sammankallelsse, så att hh:r Professorerne, som lijkwist hafwa sig 
emellan inspectionerne öfwer nationerne fördelte, ey lära kunna wara der medh 
til swars. Åtminstone är det allaredo något åtal underkastat, at studiosi nu ey 
allenast altför mycket tiltaga af fremmande dricker och wijn, utan och låta der 
iempte tillreda store måltijder, af åtskillige anrättningar och confect der hoos 
som likwist icke wara borde, ey eller drägeligit är emot det förråd, som i en 
national fisco finnas kan. Och torde framdeles gifwa så mycket större orsak till 
efftertal, då man förspör att sådant i professorum huus, och aff deras hustrur 
och hion alt förrättes, Professorerne och sielfwe låta sig till sådane samqwemer 
i stor myckenhet sammankalla, och der sig infinna. Mig synes oförgrijpeligen, 
at man borde hälst önska, slijke conventer aldeles afskaffade blifwa, såsom the 
ther och elliest i constitutionibus förbudne äro. Men som en alt för hastig änd
ring ifrån det ena extremo til det andra sig ey giöra låter, utan buller och otålig
het, och man förthenskuldh måste sompt i sönder bryta der af, att förthenskuldh 
så länge man då nödgas ännu något af den wanan lembna qwar, så wore bäst 
att nationis inspector om han så wille, infunno sig ther, och praesiderade i den 
acten, them ungom til någon rättelsse, men förbiuda i det öfrige alle kallelsser, 
som nu påbegynte äre hoos Professorerne, adelen och främjande landzmän, 
i hwilckass anseande all den store omkåstnaden, genom aemulation är kommen 
på bane, och kunde bäst afskaffas om the personerne uteblifwa, som der med 
mäst ansedde äre. Lembnas likwist alt under Consistorialium samptl. betäncki- 
ande.

Resol. Consistorium tycker enhälleligen, detta förslaget wara gott och tienligit, 
och slöt att der wid här effteråth blifwa skulle.

XXIII. Inscriberades til stipendia:



1683'13 ju n i-2 1  juni 115

In facultate theologica inter pecuniarios.
Mag. Vallii son, Jacobus, niuter continuation på Kgl. Drottzens recommenda- 

tion. Petrus Enander Holm, i Joh. Villhelmsonii stalle. Jacobus Höfling Smol. 
i Magni Aviandri V.G. stalle. Martinus Ratkin Angerm, i Erici Norbelii Ups. 
stalle. Pet. Helgonius rijtare i Joh. Leits Ställe.

Inter communitistas.
Andreas Hedenius Ner. i Jesperi Svedbergs ställe, effter Kgl. Drottzens re- 

commenda//on. Andr. Viberinus Ost.G. musicus i Israel Purells musici ställe. 
Andr. Scomerus Ups. i Rolandi Fontelii ställe. Om Joh. Kock berättade h. 
Decanus, att han hela dette åhret intet warit tilstädes, så at han effter Kongl. 
brefwet ey finnes befogat at absens något stip. niuta, hwarföre inskrefz in 
locum eius Haquinus Spegel.

In facultate juridica inter pecuniarios.
Andr. Sundelius V-Goth. i Isaei Ströms ställe.

Inter communitistas.
Laur. Nerbelius Hels. i Joh. Sparrmans ställe.
In facult. medica är intz rum löst.
Effter Decanus philos. facult. ey war tilstädes, occuperad af en disputa/ton 

han i morgon skall hålla, så blef ingen inscriptio i den faeulteten. Dock påminte, 
så wäl DD:r Skunck, som h:r Lundius och M:r Columbus, att Erlander som ett 
helt åhr hafft Kgl. bref för sig måtte blifia medh stipendio accomwoderad. Alle 
närwarande föllo och der på, att så skee måtte.

XXIV. Sidst valedicerade Rector decenti oratione, hwar på h. D. Benzelius 
å Consist:ii wägnar tackandes swarade.

Explicit rectoratus 
amplissimi et celeberrimi 
Dni Andreae Norcopensis 

Eloquent. Prof. Regii.

Rectoratus 
plur. reverewdi amplissimiq/zo 

Dow/ni Samuelis Skunck
S. Theol. D. et Professoris 

ordinarii, ut et pastoris in Dan
mark dignissimi 

qvi
D. 19 Junii 1683 solenni ritu 
sceptra suscepit academica.

Consistorium majus d. 21 Junii, 
praesentibus Rectore DD Skunck, [h. Gartman], Dn. Ol. Rudbeck, Dn. Arr- 

henio, Dn. Norcopense, Dn. Spole, M. Columbo, M. Micrandro, Dn. Peringer, 
h. Qvaestore och Secretario.

I. Önskade Rector Gudz bijstånd till detta sitt rectorats behörige utförande, 
begärandes att hh. assessores som endels tilstädes, endels borta äre, icke wille



i i 6 1683:2i juni

låta sigh för swårt falla, att bewijsa sig med sin samwzankompst möyeligst assi- 
stence.

Sädan kungiorde Rector sigh blifwit af h. ProRectore öfwerlefrerat catalogum 
rerum non expeditarum, och der ibland ochså ett bref ifrån sal. Alstedts änkia 
i Stockholm, angående spannemålshandel, som nu uplästes, men war så mörkt 
och illa ihopsatt, att man der af ingen mening fatta kunde; hwarföre blef det 
Qvaestori, som medh henne handlat, och bäst här af wiste, lefrerat, att medh 
henne correspondera, så att man kunde få hennes mening klar, och Consist:m 
sädan hafwa redigare widh att der om consultera och sluta. I medlertijdh nämb- 
des förslagzwijs, att för den spannemåhl hon i wintras bekom, gifwer hon 6é 
dr t:na.

II. Notificerades att liqvidation medh sal. Bringii sterbhuus, angående dess 
skuld till Academien intet står att winna, emädan erfwingarne disputera sielfwa 
fundamentet nbl. sal. M. Boos hand och bok; hafwandes dessuthan be: te erf- 
wingar sagt sigh willja supplicera hoos hans Kongl. M:t, att lijka som M. Boos 
erfwingar få tillgift på skulden.

III. H. Gartman upkom/wen sade sigh ey afwettadt, at Consistrm skulle bli, 
Cursorem fuller bådat till Consist., men sitt folk glömt att ankundiga sigh det. 
Hwarföre och emädan flere andre af hh. assessoribus betygade, det samma pläga 
hända dem, fantz rådeligit och slötz, att Cursores, då de kalla till Consistoria, 
inlefrera hoos dem, som ey äro henna, zedlar in på dheras bord.

IV. Mentionerades att h. Behmer skolat inlagt en protest i Kongl. HofRätten 
emot Consistorii insinuerade libell i injuriesaken; och effter den samma ey blif
wit medh Consistio communicerad, och man icke wiste hwadh förhinder eller 
händelse kunnat i wägen wara, ty slötz at en wachtdräng öfwer reser till advo- 
caten Schefer i Stockholm, och hämptar skrifftelig kund[s]kap huru medh be:te 
sak förewetter.

V. Taltes om contributions listan, och at landzcammereraren lofwat ingifwa 
någre observationer der på, hwar effter Consistrm henne kunde ändra låta, och 
bokhållaren giöra en noga uthräkning på alt, så wäl löningarne, capital och in- 
teresserne etc. Och slötz at på samme lista upföres och inspectorum aerarii och sti
pendiariorum löner sålunda, att dhe som nu i åhr äre inspectores aerarii, komma 
allena att praestera contribution för den inspection, emädan hon warar ifrån jul 
och till jul igen, och contribution bör erläggias för innewarande åhr. Men för 
inspectione stipend., så emädan der widh skeer hwar missommarstijdh medh 
ofificiariis ombytning så böre både dhe som den förflutne terminen som och 
dhe hwilka nu tilsatte äre, och fölljande termin äre inspectores, wara lijka del- 
achtige af contributions erläggiande för be:te inspection.

VI. Påmintes om Skiefftuna saken, och effter någon deliberation, slötz, att 
man nu skrifwer den Kongl. HoffRätten till, och notificerar huru M. Aurenius 
låtit bringa assessoren Axehielm till att utgifwa en dom i bem:te sak till Aca- 
demiens praejudice, twert emot den som in för rätten under hans praesidio af- 
sades, begärandes att Acad.n måtte bli maintenerad widh den in för rätten pro- 
nuncierade domb.

VII. Om wijnsäden i Onsala inföll mention, och tyktes gott, att man hoos 
hans Högwyrd. Archiebiskopen, och h. landzhöfdingen giör påminnelse, att in-
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qvirera huru medh den förewetter, effter som af H:s Kongl. M:t sålunda säyes 
wara i nåder resolverat.

VIII. Inskrifwes till stipendia in facultate philosoph. 1. Erlander i Ullins ställe, 
2. Salanus i Mobergs ställe, \  rum, 3. Troilius i Courcells ställe, 4. Lithenius 
i Bi[e]rchenii ställe.

IX. Constituerades novi officiarii.
f 1. theolog. M:r Holm,

Decani in facultatis < 2. juridica h:r Lundius,
( 3. philos. h:r Lagerlöf.

Inspectores stipendiariorum D Benzei. in theol., in juridica h:r 
Lundius, in philosoph. h:r Norcopensis.

Assessores Consistorio minoris
( theolog. M. Pet. Holm, 

in facultate < juridic. h. Lundius,
( philosoph. h. Norcopensis och M. Micrander.

X. Berättade Rector Kongl. Commission sänt tili sigh en specification på 
någre åkerstycken, som af åthskillige innehafwas, och högb. Commission åstun- 
dar förklaring på, huru dhe possideras; och emädan der på stodh ochså anteknat 
Ausii åker, slötz att till Canutum Ausium öfwergår bref, att han angif:r förkla
ring på sin sal. faders åker; elliest sade h. Gartman sigh hafwa documenter der 
om hemma hoos sigh, som han medh Consist:o communicera kunde, der så 
fordras. Commissions listan togh Magn. Rector till sigh.

XI. Anmälte Rector Haqvinum Stridsberg pastoris [Haqvini Bartholdi] son i 
S[p]ånga begära testimonium. Item Jonam Gummelium. 'Resolutio. Dem bewil- 
lias.

XII. Sam. Reuter Wiburgensem begära viaticum. Resolutio. Honom bewilljas 
ett sådant som wanligit är.

XIII. ProDecanus facult. philos. h. Peringer notificerade stud. Wallen[i]um 
Wesm. willia disputera de emblematibus.

Consist. extraord. majus d. 23. Junii
närwarande Rectore Magn. h. D. Skunck, h. Gartman, h. Rudbeck, h. Arr- 

henio, h. Norcopense, h. Spole, M. Columbo, M. Micrandro, h. Bilberg, h. 
Peringer, h. Qvaestore.

I. Prof. Lundius lät anmäla sin ursächt att han för sin stoora opasslighet skuld 
intet kan upkomma, hwilket Consist. för en sontica causa uptogh.

II. Prof. Wulff hade warit opassligh, då Cursor honom i går till Consistrm 
bådat.

III. Förkunnade Rector bref wara ankommit ifrån landzhöfdingen h. Fabian 
Wrede, medh innelycht lista på några Academiens hemman och lägenheter, som 
graveras under titul af adpertinentier till åthskillige konungz och ladugårdar, 
hwaröfwer i samma bref desidereras förklaring medh bijfogad lijsta på be:te
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adpertinentier som uplästes och recommenderades h. Qvaestori, sådant alt att 
förklara till förelagd termin, hwilken det och lofwade expediera skola, som 
skiedde.

IV. Laurent. Stierman [Sierman] begär testimonium, hwilket honom bewil- 
liades.

V. Insinuerade h:r Arrhenius Collegii Antiqvitatum bref för Johan Lithenio 
och Petro Helgonio att bli accommoderade medh stipendio såsom betiente af 
be:te Collegio i Joh. Leits och Svenonis Bi[e]rchenii stalle, som och skedde.

VI. Insimde och h:r Arrhenius en skrifft af sigh och h. superint. Steuchio 
underskrifwen, där i dhe begära at få sin cautions skrifft igen för h. Qvaestore, 
emädan den der i anteknade termin longe sedan exspirerat. Cautions skrifften 
uplästes, och fans cautionstijden wara förbij. Hwarföre och bewilliades, att 
skrifften dem igenlefreras, men tages först en vidimerad copie der af.

VII. Uplästes protocollet hållit widh slutet af h. Norcopensis rectorat. Hwar 
widh då om de puncter angående h. Arrhenium reciterades, h. ProRector Nor
copensis sade, at äntå en ting angående h. Arrhenium woro at påminna, nbl. 
att en grefwe står i hans decanat anteknat, uthan at hafwa gifwit något tili fis
cum studiosorum, der lijkwäl säkert är, at han hederligen der tili contribuerat. 
H. Arrhenius sade at det kom der af, att grefwens praeceptor lefrerade intet 
penningarne, förr än han öfwerlefrerat decanats rächningen, och in emot ändan 
af sal. Celsii decanat, sade sigh budit sal. Celsio beide penningar, men honom 
dem intet emottaga welat.

H. Norcopensis: huru kom sal. Celsius att emottaga dhem, h. Arrh. borde 
ju hafwa lefrerat dhem till sal. Verelium, som qvitterat dhe förre penningarne.

H. Arrhenius frågades, hwij han då ännu det icke clarerat, uthan låtit det stå 
så länge och så månge åhr bortåth?

H. Arrhenius swarade att han har penningar hoos sigh och will dhem lefrera 
till cassan då han här näst blir Decanus, sade sigh hafwa talt der om i Consistorio 
längesedan.

H. Norcopensis sade sigh aldrigh det hört, provocerades till dem andre när- 
warande om dhe det hört och betyga kunna, hwilka tego allesamman. Frågades 
huru mycket grefwen lefrerat? H. Arrh. sade 30 dr, men sedan sade han 6 plåter.

Qvaestor begärte, att effter h. ProRector låtit komma till acta, det han [ej] 
bijwistat Grötens husesyn, effter Consistiii resolution, lijkasom han der medh 
skolat warit försunuwelig, honom måtte wara förbehållit skriffteligen der på att 
swara.

H. Arrhenius anhölt och, att till förklaring af det som om honom angående 
dess rectorats rächning och pluttring i protocollet är till acta fört wordet, han 
måtte få till sigh 1. sitt och Prof. M. Pet. Holms rectorats protocoller, såsom 
och 2. få part af det som om honom i h. Norcopensis rectorat kommit till 
protocolls.

H. Norcopensis medh protest exciperade der emot, och att h. Arrhenius intet 
måtte få protocollet hem till sigh, för det han der i någorstädes pluttrat, och 
effter eget behagh ändrat, sampt insatt mycket, jämwäl sedan protocollet i Con
sistio wordet upläsit och approberat, hållandes så före, att effter han på åth- 
skillige ställen och tider understått sigh effter godtycke det samma ändra och 
utstrukit privatim, honom nu icke borde protocollet enskylt tilbetros, mente
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der om tilförende war något resolverat. Stegh altså h. Norcopensis up, så och h. 
Arrhenius, hwilken bad h. Rudbeck, h. Spole och Secretarium i denne sak sigh 
absentera, det dhe förklarade sigh godwilligen giöra, affträdandes der medh.

Seqventia notavit Prof. Peringer.
Emedan Prof. Norcop. beropar sigh uppå en Consistorii resolution som til- 

förene i den saken skall wara falt, ty finne wij nu närwarande nödigt den samma 
först effterslå, såsom och besee det protocollet som nu klagas wara förändrat, 
till annat sluut kunde man denne gången intet skrida.

D. 28 Junii
höltz Consist:m majus närw:de ProRectore h. Norcopense, Doct. Benzelio, 

h. Gartman, h. Lundio, h. Rudbeckio, h. Arrhenio, h. Spole, M. Columbo, 
M. Micrandro, h. Bilberg, h. Arrhenio Qvaest. och Secretario A. Goeding.

I. Uplästes Kongl. May:tz bref af d. 23 hum  till högw. h. landzhöfdingen 
att förkunna M:r Boos erfwingar, att intet försällia, eller på något annat sätt 
gravera, den af nåde och till deras uptuchtelse och underhåld förunte, fasta 
ägendomb, så och förmana dhem, att innehålla med widare sökiande af Aca- 
demien sampt all annor otidighet, elliest blifwer hans Kongl. M:t föranlåten, at 
återkalla och indraga, hwadh dem således förunt är.

Der på resolverades att tacksäyelse bref afgår till secret:n Lovisin och h:r 
Lindskiöld för detta wundne Kongl. brefwet, och cancellisten som det renskrif- 
wit får för sitt omak 6 rdr, som Prof. Lagerlöf nu warandes i Stockholm dem 
tillställa kan.

II. Företogz befall. And. Winters expenseräkninger, den ena af 87 dr 1 öre 
kopprfr:t, den andra a 95 dr, d. tridie a 146: 24: och 3 t:r hafra. Resolutio. 
Alle desse rächningar ratificerade Consistorium.

Elliest klagades af ber:de Vinter huru Acad.n till sine ägor lidit wåld af rytt- 
mäst:n Gåås*, hwilken uthan lag och dom wåldsambligen slagit och bärgat en äng 
som af urminnes tijder legat under Acad:ae hemman, upwijsandes sine suppi i- 
quer som han der om insinuerade så hoos landzhöfdingen i Wästeråås, som på 
tinget; hwarwidh han åthwarnades att i sine skriffter intet gripa häradzhöfdingen 
an i dess ämbetes beställning.

III. Insinuerades en rächning på Acad:ie rättarens, Larss Olufssons i Åsta och 
Biörnskoghz sochn, skuld till Acad:n och befans der af att sädan all hans ägen
domb blifwit af honom exequerad, som effter wärderingzmännernes attest be
steg till 375 dr 35 t:r 3 f:r spanmål, blifwer han äntå skyldig 140 dr 17 £ öre 
30 t:r 1/4 f:r spanmål, hwilka nu slötz måtte fougden i dess rächningar afföras. 
Werderingen underskrefwen af befallningzman Vinter rätttaren And. Joensson 
i Åsta och tållfman Mårten Larsson i Zegelsberga, och Oluf Jonsson i Åsta, 
kändes och så god h och ratificerades.

IV. Oluf Larsson i Grinda supplicerar om dllgifft på sin rest, som bestiger 
till 4. 4 3/10 t:r spanmål, sedan af honom blifwit exequerat hwadh som in bonis 
hoos honom funnitz. Sades hafwa warit mycket flitigh och richtigh i sine utlagors 
lefrering, men nu mycket gammal sampt blinder, hafwandes och medh sin om
kostnad återwunnit en haga, hwarföre han ingen refusion wunnit. Föruthan till-

• Dvs. Nicolaus Goes.



i2o 1683:28 juni

gifft på resten beder han och att fa något tilbaka af det som från honom exeqve- 
rat är.

Resolutio. Resten afföres, honom bewillies och at fa behålla 4 fahr och en 
sugga, som äre wärderade tillsammans för 25 dr koppar:nt.

V. Item supplicerar en änkia Cahrin Jahansdotter i Fådewij [o: Fålvi], at få 
behålla af det som ifrån henne exequerat är, en koo och 1 t. sädh, sades wara 
blind och äländigh, sampt haf:a månge små faderlöse barn. Resolutio. I anseende 
till barnens älände, far hon behålla koon.

VI. Berättade befallningzman Winter hwad swårheet han har att få tijonden 
af auditeuren Hindrich Skruf, hwilken då han der om blifwit påmint, hade han 
föregifwit sigh hafwa adelige privilegier, och då be:te Winter begärt copie af 
dem, har Skruf stundom swarat sigh gifwit copie der af till Rectorem, såsom 
en gång till Prof. Gartman som nu nekade sigh någonsin den sedt eller fått, 
stundom har och Skruf sagt sigh gifwit den till Räntmästaren.

Om denne tijende sade Vinter sigh påmint och ansökt effter Acad:n tager 
der af skada, at den ey blifwit upburen, ehuruwäl han den samme icke tagit 
till sin upbörd, så att han derföre kommer till att swara, uthan Acadrn sielf. 
Resolutio. Det skall bref gå till honom, som förr är resolverat.

VII. Item är en fougde Hans Helliesson i Staf som äfwen undrager sigh 
cronotijonden, förmenandes sigh böra wara derföre frij effter han har frijhetz 
bref af sin husbonde.

Resolutio. Bref går till honom, att han upwijser sine skriffter och skiäl, hwar 
igenom han förmenar sigh slippa berörde tijonde.

VIII. Uplästes befallningzmanssens Winters supplique der i han begär 1. att 
efter landzhöfdingen i Wästeråhs icke will underskrifwa hans wundne frijhetz- 
bref af Acad:n på hemmanet Myrsiö, så att han blifwer knechthåldet frij, för 
den cautelen skull der i står, nbl. att han Winter, skall wara förplichtadt, så 
här effter, som här till, medh rättegångzsakens utförande, sampt hemmanens och 
ränternes förwaltninghtiensten wäl förestå etc. hwilken hafwer sådant anseende 
som skulle han uppå löhn niuta be:te hemman fritt, och altså icke kunna der
före slippa rotering, Consist. fördenskull wille gunsteligen udåta samme cautel, 
emädan det äntå migh försäkrat woro om dess persson, att han sig ey undrager 
dhe embetes syslor som han är skyldig till att uträtta så länge hälsan och kraff- 
terne tilsäya. 2. Att samma frijhet till dess hustru och barn kunde bli extende- 
rad.

Resolutio. Consistorium bewilliar honom 1. att cautelen må seqvestreras och 
uthur frijhetz brefwet utlåtas, kunnandes man om så nödigt pröfwas, en skriffte- 
ligh förklaring der om afgå låta till landzhöfdingen, att det är skiedt derföre, 
att samme cautel icke måtte offendera någon, emädan Consist:m aldrigh ansedt 
medh den, att frijheten skall beräknas på Winters löhn, emedan det är ett 
gratial, uthan att han sålunda skulle upwäckias till så mycket större flijt jämwäl 
här effteråth, hafwandes han sin ordinarie löhn dess uthan. 2. Hwadh extension 
af be:te frijhet widkommer, så kan Consistorium icke widare den bewillia än till 
hans hustru, men icke till barnen, emädan det är conjunct medh förtretlige 
conseqventier, som Consistorium ehrindrar sigh icke longesedan erfarit medh 
samma detta hemmanet Myrssiö.

IX. Befall. Klint inkomb, supplicerandes att få tillgifft på halwa räntan af
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hemmanet Tarf i Knifstadh sochn för dhe förste try åhren nbl. 76, 7 7 ,  och 78, 
emedan det war då han det emottogh, mycket illa medfarit och be:te åhr stoor 
misswäxt som Prof. h. Micrander jämwäl betygade.

Resolutio. Consistorium finner hans begäran skäligh och derföre efftergifwer 
honom halfwa räntan för åhren 1676, 677, och 1678. aff Tarfz hemmanet.

X. Notificerade D. Benzelius sigh fått bref af h. Gustaf Person Baneer, där 
i han begär copie af sin sal. systers [Sigrids] testamente, klagade öfwer den 
som det Baneriske stipendium åtniutit i 6 åhrs tijdh, att han intet fullgiort sin 
skyldighet, som han i förmågo af testamentet obligeras till, berättandes och h. 
Doct. Benzelius, att då den som nu stipendium upbär, den han doch aldrig 
sedt eller känner, der till befordrad blef, han allaredo afsagt sigh inspectionen 
der öfwer, för den oreda han befan der widh föröfwas.

Consistorium majus d. i Augusti
praesentibus Rectore D.D. Skunck, h. Gartman, h. Arrhenio, h. Norcopense, 

h. Spole, M. Columbo, h. Wulff, M. Micrandro, h. Qvaestore och Secret. A. 
Goeding.

I. Notificerade Rector någre bref wara ankombne som han nödige pröfwat 
medh Ven. Consist:o att communicera, hafwandes der jempte några andre små 
ärender at föredraga.

Cursor Magnus [Branzelius] inkomb anmälandes D. Benzelii excuse, at han 
för opasslighet skuld intet kunde denne gången upkomma.

II. Giorde ProRector h. Norcopensis rela//on om sin expedition i Stockholm 
i Behmers saak som föllier: Uppå advocatens Schaefers bref, som förmälte att 
icke ett punctum temporis stodh att dröya medh underskrifwandet af relationen 
i Behmers saak, som medh en express ifrån Schaefer sidste bönedagen effter 
middagen ankom, och skulle samma dagh tilbakasändas och insinueras i Kongl. 
HoffRätten morgonen effter kl. 8., confererade iagh der om medh h. Rectore 
Magnif. och Prof. Lundio, och der på resolverade migh génast at resa öfwer 
till Stockholm, hwart då iag hinte om morgonen effter, gick iag som iagh kom 
straxt reseklädder upp i Kongl. HoffRätten och effter wunnit audience förmälte 
Consistorii ursächt, att dess replique intet ankommit till föreskrefne termin 
af orsak, att dess fullmechtiges bref, hwaruthinnan repliquen legat på påsten 
olyckeligen blifwet förlagt, så at Consistorium där uthinnan ingen skuld hafft, 
eller begåt något per contumaciam eller negligentiam, begärte att dess replique 
måtte fa inlefreras formaliter, och denne ursächt medh nåder accepteras; samma 
excuse författade iagh efter notariens begäran skriffteligen hwaraf copien nu 
uplästes, af innehåld som förmält är, sampt at twenne exemplar af Behmers 
exception woro sidste dagarne hwart på annat ankombne, sädan Schaefer tilskref- 
wen, huru medh saken förewetter, effter man försport h. Behmer inlagt sin 
exception, men Consist:m intet fatt der af part, swarat sigh långesedan den öfwer- 
sändt uthi bref medh påsten, der på wore repliquen genast författad, och öfwer- 
sänd, men kom doch icke fram förr än anslaget war förbij. Widare berättade 
h. Norcopensis, att då han såg sigh alt detta kunna verificera af Schaefers an
kombne bref till 7 st., sampt begärt att et sådant impedimentum måtte gälla 
för en lagl. ursächt emot h. ass[ess]orens Behmers inlagde protest, hade den 
högl. Kongl. HoffRätten hans ursächt godh erkiänt sampt tillåtit att repliquen
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måtte få inlefreras, som och skiedde straxt der effter då h. Schäfer der medh 
upkom, ehuruwäl iagh uppå HoffRättz secreterarens berättelse sade honom wara 
siuk och repliquen i hans händer. När iag sådant swar fick ifrån Kongl. Hoff- 
Rätten, talte iagh sädan medh h. vice praesidenten och några af assessorerne, 
som sade at det woro twif:elachtigt, om i saken sluth blefwo denne terminen. 
Icke deste mindre understodh iagh migh icke at resa der ifrån förr än resolu
tion i Kongl. HoffRätten fälter woro.

Sädan uplästes copien af rela//on författad af assessoren Behmen, där i han 
säyer straxt i begynnelsen, at Consist:m begärt det brefwet som afgåt till Acad. 
Cancellarium d. 5. Nov. 1677, måtte insinueras hans Kongl. M:t, hwar till h. 
Norcopensis sade sigh noterat i bräden på original rela//on, att Consistrm sådant 
aldrigh begärt uthan Consistorium skrifwit Kongl. Drottzen till och förfrågat 
sigh om qvalitate facti, williandes efter undfangit swar, der gierningen elliest så 
förewetter, formaliter anklaga h. assess:n det doch aldrigh sädan skedde. Dess 
uthan hade och h. Norcopensis elliest twennestädes i brädden begärt, at den 
Kongl. Rätten wille låta sigh föreläsa Consistorii exception och duplique ord 
från ord, effter dhe i möyeligste korthet fulkombligen förklara h. Behmers libell 
och replique.

III. Giordes berättelse huru såsom uppå h. landzhöfdingens intercession den 
åker som Fornelii änkia brukat och M. Boos tilförende hafft, nu wordet bewil- 
liat M. Boos erfwingar att tilträda och skära, efftersom man häller will gifwa 
något effter på sin rätt, än haf:a mehra widlyfftighet medh dhem. Åkren sades 
wara effter h. Qvaestoris upsattz 3 t:r 5 f:r. Nu öfwerlades huru änkian skall 
igen bli förnögd emädan hon begär 1. att få så mycket åker igen. 2. Att få 
refusion för sitt bruk och cederade sädh. Och effter något Conference tykte 
fuller Consistorium enhälleligen att hon skall bli igen förnögd, allenast man får 
upsatz på säden som på ber:de åker faller; skall och änkian widh åkerdeelningen, 
hwar om förr slutat är, at den nu förrättas skall, bli medh åker igen accommo- 
derad. Här wid påstodh h. Spole, som at förrätta ber:de delning medh Prof. 
Bilberg deputerad är, at om han det omaket sigh påtaga skall, så kan han det 
intet giöra uthan någon wederkäntzel, emädan det är intet af hans ämbetes 
plicht at giörat, och det wärket lärer elliest förorsaka ett stoort arbete.

IV. Consulterades om Behmers skuld, som oliqviderad är, om man ännu wi- 
dare skall der om påminnas innan som terminen effter sidste revisionens dom 
exspirerar. Och effter någon Conference tyktes det wara Acad:ns rätt praejudi- 
cerligit, någon sådan påminnelse der om widare at giöra, både derföre at Aca- 
demien i den puncten om liqvidation aldrig sökt beneficium revisionis, hafwan- 
des och revisions domen simpliciter adproberat HofRättzdomen, är och h. 
Behmer nogh offta worden tilförende till liqvidation anmanter, men aldrigh stått 
der till at winna, hwarföre han och medh rätta och i förmågo af högb. domar 
är förfallen at betala Acad:n jämwäl den oliqviderade skulden.

V. Uplästes Hans Kongl. M:tz bref till Kongl. Drottzen af d. 3 Junii, så och 
Kongl. Drottzens till Consistorium af d. 5 Julii, för en converso catholico sacer
dote Mag. Pet. Lehman, att bli medh stipendio underhållen, emädan han heelt 
fattigh är och will bättre bli underwijst i den lutheraneska religionen.

Consist:m förklarade sigh till underdånigt hörsampt föllie af hans Kongl. 
M:tz förordning och hans Excelkces bref, benägnest willia accommodera och



1683: i  augusti -  io  augusti 1 2 3

hielpa honom, men beklagade att stipendia så nyligen äro blefne uthdelade, at 
han der medh icke kan förr än widh jul bli soulagerat. H. Qvaestor nembde 
at böterne för stipendiariorum absence, som h. Norrman bewilliade warit, och 
han intet emottaga welat, kunna honom gifwas, hwilket Consistorium bewil
liade.

VI. Uplästes 111. Cancell. Acad. recommenda//on för apothekarens son [Pet
ter] Gottfried, at bli accommoderad medh continuation på stipend. Reg. H. 
Gartman sade honom wordet det förr förlustigh, effter det han är skattad, inca- 
pabel och det owärdigh. Res:o. Han remitteras till facult. medicam att här 
om förfara skiäligen och effter constitutiones.

VII. Kungiorde Rector ett bref ifrån Kongl. Reductions Commissionen angå
ende ett hemman i Kijhl och Wänge sochn ankommit förleden onssdagh, som 
war Jacobsmässa dagen, och sigh det medh h. Qvaestore communicerat, som 
der på författad förklaring, hwilken uplästes och adproberades.

Elliest giordes och påminnelse om Skytianiske godzen, och tyktes gott at 
Rector talar medh Archebiskopen som är tutor testamenti, at han låter sigh det 
ärendet wara recommenderat.

VIII. Uplästes Kongl. rådetz och lagmans h. Jöran Gyllenstiernas Excellxes 
citation till Consistorium uthi den saken medh Rosenstierna, angående rätta ägo
skillnaden emellan Ekelunda och Alebäkzby, att comparera widh lagmans tinget 
i Stockholm d. 3. Septembris nästkommande.

Qvaestor frågade, om man icke måtte conferera medh h. Lundio om det 
torde wara nödigt, at vice versa begära citation på h. Rosenstierna, hwilket 
tyktes gott, och recommenderades Qvaestori at hafwa försorg der om.

IX. Benedicto Elgfot bewilliades testimonium.
X. Antogz cappellanens h. Olofz [Telmans] swåger Jöns Persson till Acad. 

timberkarl, effter han hade gott wittnesbörd om sigh, at wara snäll och har 
fatt sitt afskiedh ifrån kyrkian. Nämbdes och Oluf Staffsson, at om något wi- 
dare rum blir löst, han då tillsättias skall.

XI. Resokdes att contributions listan igen begäres och omskrifwes, så att in- 
spectores aerarii och tijo stipendlöningar der på anteknas, så och alla Acad. timber- 
karlar och humblegårdzkarlar; item upsätties på den samma, den förlamade Erich 
Mattsson.

XII. Uplästes insp. Romwels bref at ingen får mala i qwarnen förr än de hafwa 
acciszedel. Detta sade Rector sigh genom Cursorem låtit hemma i hwars och ens 
huus intimera, som sortera under Academiens jurisdiction, och nu widare det 
giöra här i Consistorio.

XIII. Giorde Rector kunnogt at landzhöfdingen begärt till några logementers 
förbättrande på slottet, någre planker, som lågo uthi communitets rummen, 
hwilka Consist. nu tykte icke nekas kunna.

XIV. Begiärte h. Arrhenius syn på sal. Ausii lador, som han nu emottager.
Resolutio. Det bewillies, kunnandes begge parterne nembna der till hwar sine

män.
D. 10 Augusti

upkommo i Consist. majus Rector h. D. Skunck, h. D. Benzelius, h. Gart
man, h. Arrhenius, h. Spole, h. Columbus, M. Micrander och Secret.

I. Kungiorde Rector bref wara ankonwzit ifrån Kongl. Reductions Commiss:n
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dat. d. 2. Augusti, men Rectori lefrerat i förgår, som war d. 8. der i begäres 
att till d. 16 huius Acad:n wille inkomma medh sine documenter och bewijsa, 
qvo titulo Prof. sal. Ausii erfwingars 41 trlandz åker, här wid Upsala innehafwes. 
H. Spole berättade Ausium fuller ingifwit copier af copier, men Commissionen 
intet warit der medh benögd. Consulterades huru Kongl. Commissio« altså 
skulle skiee nöyachtigh förklaring, och effter som nämbdes att widh åkerransak- 
ningen, som skedde A:o 1664, alle documenter upwijstes in för Commissionen, 
och der af utförligh information om be:te åker finnas kunde, altså slötz, at hoos 
stadzmagistraten utsökes extract uthur ber:de ransakningh angående denne sal. 
Ausii åker. 2. At vidimerad copie af den copie h. Rudbeck har af första bytes 
brefwet medh honom tagess, och begäres af secret. Palmskiöld, at han uthur 
Archivo vidimerar samme copie; samme bref kan sändas under couvert till Ven- 
naesium. I lijka måtto begärar den Kongl. Commissionen Acad:n wille inkomma 
medh pantebrefwen, huru dhe innehafwa Dn. jjonae Magni] Wexionensis, [Mar
tini Olai] Nycopensis, Bringii, sal. Jonae [o: Martini] Gestrinii och Stenii åkrar.

H. Qvaestor berättade at hwadh pantåkren widkommer, så finnes der på uthi 
Acadins cancellie inga original eller copier, uthan man icke kan få dem i någre 
gamble sterbhuus, men original donation finnes, som kan i Commission upwijsas.

II. Uplästes Joel Hörners bref till befallningzmannen Klint, där i han begär 
förmedling på hemmanet Hosta [o: Håsta], emädan det warit hans antecessor 
på hemmanet lofwat, och det sigh elliest ey bära kan, det berättades at be:te 
Hörner woro nu hastigt dödh blifwen, altså frågades huru nu medh hemmanen 
blifwa skall. Räntemästaren sade at han Hörner intet fullgiort sin obligation i 
det han på 3 åhrs tijdh intet bygt på hemmanet, uthan så satt det uth, at det 
nästan är öde, hafwandes be:te Hörner lembnat det oträdt och obrukat förleden 
wåhr, så at man nödgades låta Acad:ns bönder träda åkren, hwar på Hörner sädan 
inkommit med detta brefwet hoos befallningzman.

Res:o. Man låter genom fogden ransaka huru hemmanet är farit, och änkian 
påmin«es att fullgiöra sin sal. mans revers och obliga/zon, hwar om icke, måste 
man sökia wederbörandes assistence och på hemmanet sätties en annan åbo.

III. Twenne W. Gothi And. Kiel[l]ingius och Gabriel Timell, som rest här 
ifrån förleden wåhras, begära testimonia. Resolutio. Dem bewilliades så frampt 
inspector icke weet något strafwärdigt medh dhem.

IV. Uplästes några observationer som effter landzcamererarens anledning 
Secretarius författad, hwar ibland och så giordes påminnelse om Acad:e betiente 
såsom bokbindare, bardberare och sådane flere, som intet hafwa någon löhn, 
at dhe böra af Consistorio taxeras.

Elliest fans och onödigt at Prof. Spole i samme lista upfört sina pupillers 
interesse, effter det de äre prästebarn, hwilka effter rijkzdagz beslutet denne 
contribution äro eximerade, fans altså gott och förklarade sigh h. Spole att det 
låtes uth på listan som nu omskrifwes.

D. 15 Augusti
höltz Consist. majus närwarande Rectore DD. Skunck, D. P. Rudbeck, h. 

Gartman, h. Ol. Rudbeck, h. Arrhenio, h. Norcopense, h. Spole, M. Columbo, 
h. Wulff, M. Micrandro, h. Qvaestore och Secretario A. Goeding.

I. Uplästes protocollet af den 23 Junii, då när om h. Arrhenii decanats räkning
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uplästes, h. Arrhenius sade att grefwens praeceptor som lefrerade penningarne 
heter Linnerius, och at han dem gifwit in emot ändan af sal. Celsii decanat 
om iag rätt mins. Item att han intet kunde lefrera samme penningar till sal. 
Verelium, efter dhe kummo så seent sigh i händer.

H. Arrhenius sade sigh talt der om förr i Consistorio, och h. Norcopensis 
hört det. H. Norcopensis: hwem hörde det? H. Arrhenius: I. H. Norcopensis: 
Jagh will gå den högste eedh att iagh aldrigh hört det hwarken i Consist:o 
eller faculteten. H. Arrhenius betygade hårdeligen och medh eedh at han sagt i 
Consist:o och h. Norcopensis hört det. H. Norcopens.: Om Consist. will läggia 
aldrig så stoor eedh för mig, som någonsin kan fordras, så will iagh den giöra, 
att iagh aldrigh hört det hwarken i Consist:o eller faculteten, provocerade ytter
ligare till hela Consist:m att om någon det hört, de wille då säya och betyga 
det på sitt samweet. M. Columbus: kan skee det är så longesedan sagt, at ingen 
mins det.

II. Uplästes Kongl. M:tz allernådigste bref af d. 2 Augusti 1683. där i hans 
Kongl. M:t till Academien donerar dhe godz och gårdar, som fordom Kongl. 
rådet h. Johan Skytte testamenterat till en professions underhåld widh Acade
mien, men Kongl. Reduction såsom pur donation och ifrån Cronan uthi sal. 
Konung Gustaf Adolphs tijdh kombne åter under Cronan, wederkänt och åter
kallat, lembnandes hans Kongl. M:t Acad:n frij disposition öfwer berörde godz, 
jämbwäl ställandes henne fritt här effter demsamma antingen till eloqventiae 
professions bijbehållande, som förr, at anslå, doch under titel af prof. Regio 
och icke Skyttiano, eller och indraga denne ene profession, effter som dess uthan 
en prof. eloqventiae bestås, och anwända dhe inkompsterne till exercitiernes 
understödh etc. Men i fall profess. blefwo conserverad, så måste h. Obrecht 
tilsäyas at där han tänker wid professionen förblifwa, då begifwa sigh hem innan 
detta åhretz ände, och be:te profession förwalta. Där uppå uplästes sielfwa dona
tionen på ber:de godz af samma dato och innehåld som brefwet.

Res:o. Copie af högstbe:te bref tages, och sielfwa originalerne lägges in archi
vum. Bör och copie der af communiceras medh Kongl. Commission och hög- 
wälb. h. landzhöfdingen i att han notificerar fogdarne det samma godz blifwa 
under Acad:ns disposition. Sädan afgår underdånigst tacksäyelse bref 1. till 
Kongl. M:t. 2. till h. Lindskiöld. 3. till Kongl. Commissionen, och medh for- 
derligste communicerar högstb:te bref medh Kongl. Drottzen.

III. Uplästes Kongl. Drottzens bref genom en express ankommit och dat. 
Wennegarn d. 13 Augusti 1683. angående Acad:ns skuldfordringar, hwar om gått 
för en tijdh sädan bref medh innelychte Consistorii votis och raisonementer till 
hans högGrefl. Excelkce sampt om Qvaestoris caution. Hwilket lades ad acta. 
Hwar på Consistorium resolverade, at så snart Professores komma tilsammans 
och Consist:m blir freqventius, skall den saken tagas före.

Pastor h. D. Rudbeck begärte nu som offta tillförende at sluth måtte i Ausii 
sak skee, på det hans fordran på Cronans wägnar kunde bli betalt, påminnandes 
och att den fodran som Cronans är måtte hafwa prae för alla de andre.

IV. Påminte Rector att hwar och en kommer ihogh sin plicht, at idka lec
tiones publicas, effter som feriae äre till ända.

V. H. Arrhenius begärte at catalogus stipend. måge extraderas till dem som 
inspectores stipend. förordnade äre, hwilket lofwades skee skola.
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VI. Uplästes h. Fägerstiernas stämbning af d. 9. Augusti att till d. 22 Septem- 
bm  comparera till lagmanssyn som skall förrättas emellan Tompta och Örby i 
Rasbo sochn. Samma cita//on recommenderades h. Qvasstori at der widh bewaka 
behörigen Acad:ns interesse.

VII. Uplästes och häradzhöfdingens Peter Gråås stembning af d. 10 huius 
till Acad:n att comparera widh lagmanssynen, som d. 10. Sept. wärkställas skall 
öfwer dhe twistige ägoskillnader emellan Tierp och Tegelsmohra sochner, wil- 
liandes begynna synen widh Wändels häradzröret, dijt parterne sigh i godh tijdh 
och för middagen infinna måge. Detta recommenderades i lijka måtta h. 
Qvaestori.

VIII. Uplästes copie af h. Georg Gyllenstiernas citation på h. Oluf Rosen- 
stierna som Consistorium begärte vice versa.

IX. Anmälte h. Rector en stud. Pet. Schroderum ÖstBothniensem begära 
testimonium, frågandes om någor känner honom? Dhe närwarande swarade ney. 
Men M. Columbus sade en fuller warit hoos sigh som hafft det nampnet, men 
icke wetta om det wist är den samma, icke heller har det warit nyligen, elliest 
wiste ingen något strafwärdigt medh honom.

"Resolutio. Honom bewilliades sådant i den form, at man intet ondt weet 
medh honom.

X. Sade Secreteraren sigh warit hoos borgmest:n at höra effter åkerransak- 
ningen, men fatt till swars at den intet finnes i stadzrådhuus protocollet, copien 
ey eller wara igenfunnen af h. Rudbeckio på bytesbrefwet; Ausium och berättadt 
att Commission låtit afgå notification till Nyman, som har documenterne om
händer, att inkomma der medh.

Slötz altså, at man då tager de copier som man hafwa kan, och insinuerar.
XI. Uplästes en skrifft som rådman sal. Erich Olofssons Flurs änkia insinu

erat hoos högwälb:e h. landzhöfdingen, där i hon klagar at sal. Doct. Brunneri 
änkia skolat et åkerstycke af egen myndighet sigh tilwält och sått uthi Nyby- 
wreten, som sal. Flur kiöpt, oachtat stadzmagistraten d. 8 huius genom för
ordnade mätes män befunnit doctrinnan hafwa mehra än hon borde. Samma 
skrifft medh heela handlen har hans excellice landzhöfdingen remitterat till sitt 
forum att judicialiter slijtas.

Flurens änkia inkom tillijka medh Bastian Brunnero. Änkian framtedde sin 
skrifft, der i hon beropar sigh på stadzprotocollet af d. 8. Aug. at hon der i 
klagar D. Brunneri änkian låtit förledet åhr bortmäta och sigh tillwälla 1 t:l 
åker i Nybywreten och det i åhr sådt, oachtat stadzmagistraten befann henne 
hafwa mehr än som swarar emot hennes löhn, och henne altså beskickat att medh 
be:te åker sigh icke befatta.

Sebastianus Brunnerus sw:de att den åkren som är kiöpter effter [Matthias] 
Ca[r]sten, och hon bör hafwa 10 t:l och Flurens änkia 6 t:l af, wara 1 t:l 
och någre fierdingar öfwer, hwar före dhe sin emellan förledet åhr kommit 
öfwerens at deela öfwerskottet, som och Prof. Bilberg förrättade, och fan som 
hans attestatum förmälar, at Flurens änkia hade mera. Det protocollet som Flu
rens änkia sig påberopade war allenast en upsattz på tunnelanden och uträkning 
på antalet i qvadrat, men icke något protocoll.

Parterne frågades när och af hwem be:te åker blifwit dem emellan delt? 
Dhe swarade begge: sal. Flur, säyandes Brunner att sal. Fluren allenast medh
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steegh mätt sigh och sal. Doct:n emellan, men honom lijkwäl altijdh tykt att 
Fluren hade i proportion mot inlösningen större stycke, hwarföre han och offta 
tänkt at hålla mätning, men kom intet der till, effter som om åkren giordes in
kast af andra. Hade och sal. Celsius mätt åkren sädan, och befunnit så wara, men 
min fahr kom aldrigh til det att niuta. Min mohr har aldrigh annat sökt, än få 
dhela öfwerskottet, men dhe af staden swarade at dhe willia taga det till staden. 
Parterna afträdde.

M. Columbus: Jagh tycker oförgripeligen att man intet hafwer behof att rätta 
sigh effter stadzmagistratens delning och resolution, uthan att hwar och en får 
af öfwerskåttet sin anpart proportionswijs.

Rector: Det disputeras nu om öfwerskottet skall komma under staden, eller 
parterne måge det hafwa.

H. Arrhenius: Om sal. borgmästaren tagit mehr till sigh än han bort, så lära 
dhe som der om hafwa wist, longesedan hafwa giort der på åtal, men det är 
intet skiedt, altså böre de både participera af öfwerskottet.

H. Spole sade at tillförende allestädes blifwit rumd t mätt, och tör hända att 
dijkerne blifwit medh på denne åkren först inneslutne.

Rector begärte Consistorium wille votera uthi den q««stion om bägge 
änkiorne skulle proportionaliter emellan delas öfwerskottet, eller om heela den 
af den kiöpte åker proportions wijs effter hwars och ens inlösen skall dem emel
lan mätas.

M. Micrand.: angående denne qvaestion, så är mitt enfaldige betänkiande att 
dhe 1 gången igenom en accurat och å begge parterne samptykt mätning, skillia 
det så sin emellan, at dhe få i proportion effter sitt kiöp ett stort stycke, som 
på hwardere löpa kan af hela massa som kiöpt är, och skild ifrån andrass åkrar, 
oachtandes, de då få 10 och 6 fulla, eller och något der öfwer, effter den nyare 
mätningen.

M. Columbus: Jagh förnimmer ett lagligit kiöp wara giort, således, at sällia- 
ren och kiöparen kommit sins emellan öfwerens der om, och hade något warit 
öfwer, så har fuller sälliaren kiänt det till sigh, men effter det intet är skedt, 
så tycker migh at begge parterne emellan böra pro qvota genom mätning åkren 
delas.

H. Spole: Jagh har af sielfwa erfarenheten det sedt, at någre åkrar äre så 
blifne sålde, at de blifwet räknade effter utsädet, som dhe plägat så der på, 
tå alla dij ken blifwit utslutne, och kan hända, der denne åker skulle så accurat 
mätas, medh dijkernes utslutande, skulle han intet stiga öfwer 16. t:land för 
hwilket qvota han är sålder till den som nu den äger; finner altså skiäligt, at 
åkren delas dem emellan igenom twenne tiltrodde män, en på hwar sidan, och 
att hwar participerar effter uthgifne penningar för åkren, wäl achtandes att dijken 
och i delningen utslutes.

H. Norcopensis: Effter som mätning är åthskilligh effter åthskillige tijder och 
andre omständigheter, som i synnerhet dijkens inräknande och utlåtande, tycker 
migh att ingen ting hindrar at dela denne åkren parterne emellan effter propor
tion mellan 10 och 6. När delningen är förrättadt, kan man om doctrinnans 
facto sädan döma.

H. Arrhenius: Jagh finner skiäligt, att heela den åkren, som begge kiöparne 
hafwa sigh tilhandlat, å nyo dem emellan accurate delas genom the gode män
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som af the begge sider utkåras, och det effter den andel och proportion, som 
hwartera af them har det kiöpt före, hälst effter det är troligt, när dijken til- 
börligen considereras, hela qvantum lärer fögo stiga öfwer det åkrarne äre kiöpte 
före.

H. Gartman: Ehuruwäl någon måtte så tycka, at då en part eller annan har så 
månge treland som contractet förmäler, då icke widare något wara at sökia; 
doklijkwäl, när man noga considererar dhe store dijken, som löpa emellan åk
rarne, lärer befinnas att hela massan som omtales, icke kommer öfwer 16 trland. 
Ty synes billigt och rådligst, at förlijka desse stridige parterne och falla der på, 
det dhe anställa och förrätta låta genom gode män en ny accurat mätning öfwer 
all åkren, då hwar och en tillägges i proportion hwadh honom tilkomma bör.

Rector: Emädan Salanorum åker är ifrån långlige tijder skattad och beräknad 
för 16 treland, och sal. Doct. Brun ner us sampt sal. rådmannen Fluren sosom för 
16 tre landh kiöpt hafwer, dy håller iag skäligt att dhe proportionaliter hwar 
effter sin utlagde penning delar åkren sin emellan, intet afsijdes sättiandes, om 
och utmätning af tunnelandet har fordom warit rummare och nu för tijden är 
blifwit trånga.

Resro. Consistorium kan intet döma om doctrinnans begångne brått som 
henne tilwites, förr än den åker som sal. D. Brunnerus och sal. rådrn Flur kiöpt 
effter sal. Ca[r]sten, genom owälde män, så af stadzens som Acadrns medel, 
blir wederbörligen mätt och dhem emellan delt effter proportion, som hwartera 
af them åkren kiöpt före. I medier tijd skär hwar och en det han der sådt 
hafwer, och den säden som är skuren på det stycket som twistas om sättes 
i seqvestro, till dess man genom mätning får see hwilken det stycket tilkomma 
bör.

XII. Krögaren i Gottröre på sal. Hörn[er]s krog begärar städssla Hoste- 
hemmanet som så gott som öde ähr, det Hörner hafft.

H. Qvaestor sade denne hafwa mycken gödzel widh krogen, ingen annan bonde 
bättre där till gärna kunna hittas. Doch begärar han det under förmedling, heller 
at han får offtare reparation på utlagorne.

Tkesolutio. Honom bewillias hemmanet effter hans tilbodh och senare wilkor, 
nbl. att han reparera[r] hemmanet och det afförer, så frampt icke Hörners änkia 
det sielf giort, och detta, på det hemmanet ey blifwer öde.

XIII. Acadre bokhållares skrifft uplästes, där i han begär at fogdarne som ännu 
intet inkommit medh sine rächninger, måtte der till hållas. Rector lofwade dem 
det ankundiga, och der till anmana.

XIV. H. Qvaestor berättade Ringi um begära en Adjunctum eller studiosum 
juris medh sigh att bijwista Lindsåås wäsendet. H. Gartman sade ingen sådan 
studiosum wara tillstädes kommen.

Tbsolutio. Kan Ringius fa någon så består Gonsist. honom hwadh som der på 
belöpa kan.

XV. Klagade h. Qvaestor, att uthi Kölinge saken, som i så månge åhr legat 
under process widh häradztinget, hwar om häradzhöfdingen Edenberg d. 22 
Januarii sidstledne dömbt till ny syn i alle interessenternes närwaro, ännu intet 
sluth fallit, i ty h. Edenberg på äfwen samme dagh förordnat tinget, som synen 
skee skulle, uthan att det ringeste communicera det medh interessenterne i 
Kiölinge, och ehuruwäl han sökt ursächta sigh der med, att h. landzhöfdingen.
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sigh oförmodeligen, samma dagh till tinget utsedt, så är sådant doch af intet 
wärde, emädan af landzcancelliet bewijsas kan, det h. Edenberg sielf förslagit 
högwälb:e h. landzhöfdingen den dagen till tinget, som han förr berammat till 
syn, och der på skaffat sigh landzhöfdingens ratification, som intet wiste af något 
hinder, och effter wederparten och syningzmännerne icke kommo tilstädes den 
dagen på syningzplattzen, nödgades interessenterne resa till tinget och kosta 
wedpenningar emot sådan process, hwilket doch ey kommit till protocolls.

Resolutio. Man skrifwer Kongl. HoffRätten till och berättar huru här medh 
tillgångit, anhållandes att Acad:n måtte niuta sin adpellation till goda, och altså 
få denne saken under lagmanstinget, eller annan opartisk uthäradznämbd.

XVII [=XVI]. Taxerades qwarnspanmålen här i staden, råg att sällias för 8 
dr, malt för 9 dr och hwete för 13 dr t:n och blandsädh för 7. dr t:n.

Consistorium majus extraord. d. 19. Aug.
praesentibus Rectore D. Skunck, D. Benzelio, h. Gartman, h. Ol. Rudbeck, h. 

Norcopense, h. Spole, M. Columbo, h. Wulff, h. Qvaestore och Secret.
Då Rector notificerade sigh blifwit nödwändigt förorsakat att kalla Consisto

rium tillsammans, för dhe observationer skuld, som landzcamereraren gifwit på 
contributions listan och man intet fadt swar och förklaring af dem som weder- 
bör. Uplästes altså ber:de lista och ändrades som på sielfwa listan finnes anteknat, 
men effter som åthskillige meningar woro ibland Consistoriales om apotheka- 
rens, beridarens, bokbindarens och bardberarens taxering, ty begärte Rector 
hwar och en wille sigh utlåta särskilt.

Begynte altså h. Qvaestor at votera som föllier: Jag tycker de böra contribuera 
något, doch icke considereras såsom drängar, som ey eller at åldren kan giöra 
hoos dem någon åthskilnad eller eximera någon.

Apthekaren tycker migh wara oförmögen at gifwa något. Schaerer äfwen så, 
som och siukligh är. Grubb contribuerar effter det han upbär af sine hemman, 
hwar på bokhållaren kan giöra uthräkning.

Henrich Curio 3. dr sölfit.
Trecou 5 dr smt.
Bengt [Thiiring] bokbindare 5 dr smt.
Sifver [Siwert] -  » -  3. dr smt.
Denne taxeringen ratificerade och hela Consistorium, undantagne h. D. Ben- 

zelius och h. Norcopensis, som woro af den mening att fast dhe missunna intet 
publico inkomsten, eller personerne utgifften, lijkwäl effter ingen expressa litera 
dem förbinder i beslutet, så kunna dhe intet see at dhe komma högre att taxeras 
än andre drängiar.

Slötz och at alla fogdarne bli upförde på denne listan, så wäl dhe som i sta
den som de som på landet äre, såsom Winter, Jacob Andersson [Hambraeus] 
och Anders Carmen. Men dhe som äre under 15 och öfwer 60 åhr utslutes 
och intet specificeras på listan.

Humblegårdz karlarne och timberkarlar taxeras såsom drängiar för 6 dr kop
part. Här widh slötz att humblegårdz mästaren får taga 2 drängiar till, så at 
dhe blifwa 10 st. in alles, effter som alla Acad:ns humblegårdar ey kunna elliest 
cultiveras wederbörligen.

9 - 7 4 4 2 6 3  Sallandtr
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II. SlÖtz at i det brefwet som afgår till RijkzDrottzen om Kongl. M:tz an- 
kombne donations bref på Schyttianiske godzen, begäres hans HögGrefl. Ex- 
celbces rådh och betänkiande till Academiens wälfärd, om samme godz och 
gårdar skola till eloqventiae professions erhållande eller till exercitiestaten an- 
wändas. Som och skedde och öfwerfördes tillij ka medh tacksäyelse brefwet 
till Kongl. M:t och h. cantzlierådet Lindskiöld af Secretario d. 23. huius.

Consist:m majus d. 28 Aug. 1683
praesentibus Rectore Magnifico, D. Benzelius (sic), M. Holm, h. Gartman, h. 

Arrhenio, h. Norcopense, h. Spole, M. Columbo, h. Wulff, M. Micrandro, 
h. Bilberg, h. Peringero qui acta notavit.

I. Proponerade Rector den förnemsta orsaken wara at Consistorium nu ihop 
kallat är, at contributions listan till deste större säkerhet ännu publice här up- 
läses medh kladden confereras, och sedan förseglat till Stockholm afsändes.

Uplästes altså contributions listan och frågade där widh h. Norcopensis huru 
denne försäkringen som skeer på Consistorii wägnar i titelen på längden bör 
förståås, kunnandes han intet annat see, än att Consistorium derföre gör sigh 
responsabel för alla fölliande observationer på en eller annan i synnerhet.

Rector swarade: Titulen böör förstås, att contributionen här neder under 
upföres effter bewillningen författad i rijkzdagzbesluthet, och ingalunda således 
att Consistorium giör sig responsabel för dem som antingen sitt capital, eller 
några personer, en eller flere ey richtigt angifwit hafwer, lembnandes på dheras 
egne answar, som medh sådant beträdd blifwer.

Påminte Prof. H. Arrhenius, at sädan listan uthgifwin, han en amma antagit, 
som tillförene hoos påstmästaren [Håkan Bergwall] tient hafwer, kunnandes ey 
weta om påstmästaren för den samme betalar, eller bör af honom.

II. Begärte Prof. h. Arrhenius at få inläggia sin förklaring emot Prof. Nor- 
copensem.

III. Uplästes advocatens Scheffers bref medh h. Behmers duplique.
IV. Uplästes memorialiter på någre puncter som uthi relationen i h. Behmers 

saak författade äre.
V. Slötz att ett bref till v. Präsidenten Tegner afgår, tillijka medh observa- 

tionerne på relationen.
VI. Uplästes bakugnslängden på Anno 1683.
VII. Uplästes rectoris och con-rectoris scholae trivialis supplique, att Con- 

sist. för dem hoos höga öfwerheten intercedera wille, att scholens betiente för 
bakugnspenningars betalande befrijas måtte.

VIII. Propon. Rector at trenne af humblegårdzdrängarne, som förledne åhr 
Michaelis tijdh i tienst antagne, och medh bakugnspenningar belagde blifwit, 
där doch deras antecessorer, dem bort betala, begärandes nu at de i detta åhret 
för samme bakugnspenningars erläggiande måtte befrias.

Res:o. Consistrm kan intet befria dem ifrån detta åhrs udägning af bakugns- 
peng:r emedan Cronan lärer fordra det henne tillkommer; altså kunna de sökia 
sin refusion hoos deras antecessorer det bästa de gitta.

IX. Proponerade Rector sal. Rugmans änkias begäran at fa de 6 tunnor span- 
nemål som henne tillförene bewilljade äro.
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X. Anmälte Qvaestor, at Johan Allsteds [d: Joakim Alstedts] änkia begärar 
få den spannemålen i fiohl för 6 dr tunnan öfwer alt, räknandes den slöda säden 
medh den af bättre sort.

Res:o. Dhen slöda säden behåller hon å 6 dr tunnan, men det bättre kornet 
å 7 é dr effter som medh henne här om tillförene slutet war.

XI. Hans Larsson uthi Åkerby och Wårfrukyrkio sochn begärar att slippa ut- 
lagorne för detta åhret, emedan han uthi förledet åhr stoor skada på sin åhrs- 
wäxt lijdit, som en gifwen attest utwijser.

Res:o. Ett bref affårdas till landzhöfdingen att Hans Larssons grannar förmanas 
till at hålla hägn. Hans Larsson blif:r sittiandes uthan afgifft, till dess de andre 
hemmanen i byen blifwa medh åboer besatte, allenast han der emot håller Aca- 
demiens huus widh macht, och åkren blifwer häfdat slipper han utlagorne för 
A:o 1682.

XII. Prop. Rector om Illust. Cancellarii swar som woro ankommit på Con
sistorii begäran, antingen man via ordinaria skulle procedera medh de ännu åter
stående strijdige Acad:ns saker, eller begära en commissorial rätt till dheras af- 
giörande.

Rector: Jag finner af detta brefivet twenne saker som iag bör referera till 
Ven. Consistorium. 1. Hwadh igenom Senatum må här förstås, kunnandes iag 
ey annat see, uthan wår Senatus academicus derigenom indigiteras, emedan iag 
ey kan weeta at Illust. Cancellarius någon Acad:ns saak till Senatum Regium 
någonsin refererat, och dess omdöme begärat. Och så framt härigenom Senatus 
academicus skulle förståås, will ju fordras att wij medh wårt betänkiande eller 
swar till hans Excellence inkomma, och huruledes samma swar ställas skulle.

2. Om änteligen något företagas skulle uthi dhe återstående twistige saaker, 
hwilkadera man då först under händerne taga skall.

XIII. Anhöll Prof. Norcopensis både på sine och h. Rudbeckii wägnar, att 
någre andre af Consistorii medel, måtte constitueras som uppå sigh taga in- 
spectionen öfwer åkerswäsendet, emedan de uthi 3 åhrs tijdh hafft omak här 
medh.

Res:o. H. Spole och h. Micrander läto öfwertala sigh, och togo detta ämbetet 
an.

XIV. Proponerade Rector, Andreas Fabricius som tillförene warit vice Cursor 
förmenar sigh at få en barnschola uthi Stockholm, men twiflar att komma der 
till, föruthan något testimonium, om hwilket han nu anhåller.

Funnes åthskillige beswär emot honom, men effter man hade den förhop- 
ning om honom at han sigh emenderar, ty bewilljades honom ett resepass.

XV. Proponerade Rector om twenne mendicanter, den ene som tigger för sin 
broder, hwilken i Tareia är fången, den andra som säyer sig wara conversar.

XVI. Uplästes h. Prof. Arrhenii protest emot h. Prof. Norcopensis införde 
klagemåhls puncter, hwilken lades ad acta.

Consist. majus d. 5 Sept. 1683 
praesentibus Rectore Magn. D.D. Skunck, [Procancellario], D. Benzelio, M. 

Pet. Holm, h. Gartman, h. Arrhenio, h. Norcopense, h. Spole, M. Columbo, 
h. Wolff, M. Micrander, h. Bilberg, h. Qvaestore, h. Peringer qvi acta notavit.
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I. Proponerade Rector Joh. Granium Vessm. begära testimonium, effter han 
will resa till Acad. Aboensem. Res:o. Såsom inspector nationalis och ingen annan 
hört något ondt uthaf honom, ty bewilliades detta.

II. Johannes Biörn ifrån Luhla förordnad rector uthi Torno, warandes (så myc
ket mindre twifwel om hans gode förhållande, som har h. superintendenten 
junior Steuchius sielf honom be:te tienst updragit) begärar och så testimonium.

Resolutio. Bewillias, allenast man hoos inspect. nationis D. Benzelium först 
förnimmer om dess förehållande.

III. Jacobus Essevius O.Bothn. bekommit Illust. Cancellarii bref, at få stipen
dium, hwilket uplästes. 'Resolutio. Remitteras till facultetem philosoph. at dess h. 
Decanus drager här om behörigh försorg.

IV. Prop. Rector, det lärer ey wara Ven. Consist. obekant huru som h. 
Gyllenhoff blifwit landzhöfdinge uthi Wästeråhs, och som Acad:n der samma
städes en stoor dhel godz hafwer, ty woro ey oanständigt att man honom ett 
complement skrefwe, och recommenderade honom så wäl desse godzen, som 
andre Academiens angelägenheter.

Resolutio. Såsom h. landzhöfdingen sigh altijdh bewijst wara benägen emot 
Academien, ty är detta skiäligt.

V. Wachtmästaren klagar öfwer en olydigh och försummeligh wachtdräng 
benembd Pähr Fårsson, hwilken för sin siukdom sigh någre gånger uhrsächtadt, 
men lijkwist befunnitz att wara på annat arbete uthi staden och på landet.

Får Fårsson åthwarnades och alfwarligen tilsades att så frampt någon klage- 
måhl här effter på honom kommer skall han wara sin tienst förlustigh.

VI. Prop. Rector, om man uthi bakungzs listan kunde något lindra för dhe 
fattige colleger uthi trivial scholan, emedan taxan är af hans Kongl. M:t under- 
skrifwen.

Resolutio. Dheras löhn här å orten är föga annat än en penning, och är theras 
tillstånd så slätt att dhe ey eller mechta sigh något till uthgifwa.

VII. Prop. Rector wara ankommit Illust. Cancellarii bref angående dhe Skytti- 
aniske godzen, och som hans M:tz förste ankompne bref woro styliserat för- 
nembligast till Archiepiscopum, Rectorem et Senat, academicum denne saken 
angående, ty frågade Rector om man icke widh denne sakens consulterande 
måtte giöra ansökning att h. Archiepiscopus detta bijwistade. Resolutio. Affirma
tor.

VIII. Prop. Rector kyrkioherden Anders Rhodin hafwa begärt på sine wägnar 
proponeras det han medh en resepenning eller så mycket han kunde betala 
hushyran medh, måtte blifwa ihugkommen, effter han i någre åhr medh ung
domen här widh Academien flitigt arbetat hafwer, och ey åthniutet någon löhn, 
hafwandes lijkwist warit försedd medh Illust. Cancell. bref till att åthniuta ad- 
juncturs löhn. Resolutio. Effter här äre inge medel at tillgå, ty kan man honom 
häruthin [meningen ej avslutad].

IX. Uplästes h. Secreterarens Goedings bref att advocaten Schaeffer påmint, 
Academien böra pådrifwa det Behmer liqviderar medh Academien, effter såsom 
Schaefer refererat Kongl. Senaten sigh utlåtit mundteligen det den i hoffrättz- 
domen specificerade terminen till liqvidation bör beräknas Behmer jämwäl ifrån 
den tijden Kongl. Senatens domb afsades. Resolutio. Man refererar sig på det 
som förr häruthinnan passerat är.
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X. Prop. Rector än tredie gången hwadh swar man skulle gifwa på 111. Can
cellarii bref af d. 13. Augusti, angående afdömandet af dhe ännu qwarstående 
Academiens twistige saker, såsom Ausii, Bringii, Gestrinii, och blifwer då den 
förnembsta qvaestion om man will acqviescera uthi 111. Cancellarii högwijsa om
döme.

H. Norcopensis: Han har iu allaredo 111. Cancellarius deciderat denne saken 
nembl. att hans mening woro det Consist. afdömer dhe twistige saker, ordinaria 
juris via, och derföre böre wij blifwa der widh.

Uthi samma mening woro h. Bilberg och Peringer.
M. Micrander: Man erkänner gierna med wördnat dhe goda omdöme som 

IU. Cancellarie behagat hafwa om hwars och ens voto, och är intet min tanka 
att Consistorium kan någon säkrare wägh gå än föllia häruthi Hans Excell x  es 
rådh medh förmodan att H:s Excelkce lärer wara så nådig och under dhe swår- 
heter, som ha gifwit oss orsak at tänkia på commission, och ännu stå till befahra, 
lärer hålla Consist. ryggen på högre ort, som iag och förmodar att wåre vota, 
dhe där utginge på commission, och hwar och en effter samwet och eedh sagt 
hafwer, icke så uttydas, som skulle man willia negligere officii sui partes, uthan 
snarare på den wägen komma till at giöra obehindrat, det man giöra böör.

Qvaestor: Jagh har sagt mitt votum så gott som iag kunnat, och tykt migh så 
mycket säkrare kunna falla på dhen meningen som wij tilförene hafwa hafft 
commissioner, men som Hans Excelkce har funnit saken annorledes och man bil
ligt geer H:s Excelkce det berömet att tusend gånger bättre förstå den saken, 
man seer och H:s HögGrefl. Excelkces mening wara, att man skall ordinaria via 
afdöma dhe resterande saker; altså undrager iag migh intet, att för min person 
där i giöra hwadh iagh någonsin kan, och min obligation fordrar.

H. Wolff: Ehuruwäl mitt ringa votum som iagh effter förstånd och samwete 
sagt hafwer ibland annat förnembligast grunda sigh der uppå, icke wara owan- 
ligit både i HoffRätterne och andre judiciis interponera commissioner ifrån 
högre hand, doch lijkwäl som H:s HögGrefl. Excell. Illust. Cancelkii högwijse 
sentiment, sakens sammanhang annorledes befunnit hafwer, håller iag rådeligit 
att man straxt ordinaria via juris, träder till att afgiöra privatorum trätor, som 
H:s HögGrefl. Excell. nådigst befalt hafwer.

M. Columbus: Hwadh H:s Excell. funnit gott och rådsamt gifwa widh handen, 
will iagh gierna effterkomma så mycket iag kan och förmår.

H. Spole: Jagh finner rådeligit at föllia hans HögGrefl. Excell. rådh, och af
döma dhe twistige saker, och honom det förkunna att wij nu taga det under 
händer.

H. Arrhenius: Ändoch iag medh dhe af Dnn. Consist. i mitt ringa doch 
wälmente voto warit i den meningen att hos Kongl. M:t underdånigst sökia 
genom en commission att hielpa dhe återstående skullfordringar i någre sterb- 
huus, lijkwäl effter H:s HögGrefl. Excell. nådigst bijfaller den meningen att gå 
der medh via juris ordinaria, seer iagh oss intet annat anstå, än den nådige 
befalningen hörsambligen effterkomma.

H. Gartman: Min mening öfwer detta måhl och skiäl der till som iag bäst 
finna kunnat, äre allaredo uthi actis; men såsom h:s höggrefl. Excelkce Kongl. 
Drottzen behagat bijfalla en annan mening, hwarken will eller kan här uthinnan 
[lucka] uthan condescenderar gierna der till, och bijfaller samma mening, att
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man dhe trätor och skuldfordringar som Consistorio åligga ordinaria via juris 
företage och på det fordeligeste afgiöra.

M. Holm: Summan af swaret till Hans HögGrefl. Excelkce tyckes mig oför- 
gripeligen denna: i. att wij medh skyldigste wyrdnat fatt H:s Excelhces bref, 
och dess mening hämtat, sedan at wij medh det första oss föreställa till ett 
replement och wärkeligen efterkomma.

D. Benzelius: Det är förmodeligit, att dhe som förre gången pro obtinenda 
commissione uthi återstående skuldsakerne voterat hafwa, der medh umgåts 
hafwa effter samwetz, eds och ämbetes plicht. Men såsom H:s HögGrefl. Ex- 
celkce pröfwar rådsammare ordinaria via juris i samma skuldsakers uthförande 
umgå, är och min mening att ma» samma befallning effterlefwer, uthan at be- 
höfwa ändra sitt förrige votum.

H. Archiepiscopi [j/V] som inkom widh detta voterandet, frågade om Illust. 
Cancellarii bref woro en civil befallning, eller och allenast ett consilium? Rector 
swarade sigh ey hafwa annorledes proponerat uthan som woro det ett consilium.

Rector: Jagh har af begynnelsen så utlåtit migh som iagh migh och nu utlåter, 
att uthi ödmiukheet föllia Hans HögGrefl. Excell. högwijsa omdöme uthi denne 
saken.

Tackade Rector Reverendiss. Archiepiscopo på det ödmiukeste för dess hafde 
omak att stijga hijt upp uthi Consist. warandes orsaken att man beswärat h. 
Arch:Ep. effter ett Kongl. M:tz bref ankommit om dhe Schyttianske godzen an
tingen dhe etc. skole bijbehållas widh professionen eller anslås till exercitierna.

XII [=XI]. Uplästes Kongl. brefwet angående Skyttianiske godzen. Item 
Illust. Cancellarii swar till Kongl. M:t copialiter medfölliandes.

H. Archiepiscopus tackade Consist:o för det förtroende att kalla honom till 
rådz uthi desse saker angående Skyttianske godzen. Seer och medh wyrdnat 
den stora nådh som Hans Kongl. Maij:t drager om ungdomens och Academiens 
bästa. Men såsom sal. Skytts arfwingar honom tilskrifwit att uthi kyrkian effter- 
see om någre documenter att desse godzen warit kiöpte frälse godz, derföre 
tykte ArchiEpiscopus at man medh sententierande uthi denne saken något 
drögde, twifwelsuthan att man ännu kunde finna någon effterrättelse.

Rector sade sigh tillijka medh h. Qvaestore uthi archivo medh flijt efftersökt, 
men intet kunnat finna något document om desse godzen. ArchiEpiscopus mente 
wara det säkreste att man yttrade sigh om dhe twenne puncter som Hans M:t 
gifwer widh handen antingen godzen blifwa till en profession eller anslås till 
excercitierna.

Qvaestor: Jagh önskar at saken woro af den beskaffenhet at professionen kunde 
blifwa behållen för den stora nyttan hon kastar uthaf sigh, i det hon tillijka 
medh professione Regia eloqventiae har bracht literas humaniores, särdeles studia 
eloqventiae i det flor som de tilförende aldrigh warit, ey heller än äre på månge 
orter, och säkerligen kunde ännu widare här effter samma studier i sitt flor 
conservera, det som elliest icke torde så wigt skee, effter som hela rijkzsens 
ungdom kommer här tillhopa, och sätter dhem nogh giöra som dhe studierne 
profitera, så at om dhe ännu woro flere hade dhe nogh att giöra. Men när iag 
seer uppå sal. Skyttens testamente, sampt den der uppå erhåldne Kongl. con- 
firmation, och finner at sal. Skyttens arfwingar till föllie der af ofelbart lära 
igentaga alt hwad hans s. Excelkce der till kiöpt eller allodialt frälse der till
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gifwit, iag och hörer at Hans Excell:ce skall säkert der till gifwit till det ringeste 
1 i  hemman, och dessuthan huset, kan iag intet just weta om en Professor 
skall kunna subsistera af dhe öfrige, hälst sedan godzen mist sin förre frijhet, 
och derföre hädan effter icke kunna obligeras till at gifwa något öfwer jorde- 
boken, tycker migh på sådan händelse at samma räntor anslås till dhe nödige 
exercitier, så långt dhe kunna hinna nbl. till en dantzmästare, språkmästare, och 
fächtmästare, men till något widare lärer det intet räckia fast dhe anslogos alle 
tillhopa.

H. Peringer in eadem sententia est.
H. Bilberg: Om Professor Obrec[h]t som nu är effective introducerad kunde 

blifwa bibehållen, woro at önska, hwar och icke håller iag medh det sentiment 
som h. Qvaestor.

M. Micrander: Mitt enfaldiga votum är aldeles enligit medh h. Qvaestoris.
H. Wolff: Att professio Skyttiana har warit Academien nyttigh som i många 

måtto hedrat, är ingen twifwel. Men som denne Academiae discentes icke alle
nast bestå af plebeis uthan och nobilibus, böra dess partes äfwen wäl till dheras 
nytta wara rättade, såsom medh exercitiemästare, af hwilka Academien nu för 
tijden finnes uthblottat, ty synes migh till dheras anförskaffande wara nödigt at 
dhe godz eller räntor som till prof. Skyttianam hafwa warit lagde, der till blifwa 
employerade.

M. Columbus: Att studia eloqventiae och politices fast mehr gagna jemwäl 
dhem af adelen än andra sådane exercitier, dem iag doch lembnar i sitt wärde, 
har icke allenast den högwijse och kring hela werlden berömde [ilucka] både 
sielf funnit och andra kunnigt giort medh denne sin berömlige gåfwa; uthan och 
sielfwa eventus så här som på andra orter nogsamt altidh uthwijst. Och om iag 
som en ringa academicus skulle hålla dhe studierne onödige, eller och elliest 
pro parte mea hielpa der till att dhe mindre befordrades, bekänner iag mig icke 
nogsamt finna att hwarken giöra det som samwetet och eedh fodrar; är och nog
samt klart, hwadh gagn heder och lustre denne Academien här tills hafft af 
dem som samma af den sal. herren instiktade profession hafwa förwaltat. För 
det andra så är Professor Obrec[h]t legitimae viae kommen till samma profession, 
warandes en capabel, ganska flitig och doch ännu en ung man, som mycket 
gott förmodel. för Academien kan uträtta. Honom att iag skulle medh mitt 
ringa voto wara till hinders at bibehålla det han rätteligen fått, seer iagh icke 
heller migh kunna.

H. Spole: Såsom Hans Kongl. M:t allernådigst har behagat at donera det godz 
som tilförende har legat under Skyttiana professione till Acad:n egenteligen, 
och lembnat Hans HögGrefl. Excelkce Academiens Canceler och Professorerne 
till at gifwa sin mening i underdånighet tilkänna, hwilket för den studerande 
ungdomen af alle stånd skulle wara nyttigare antingen bibehålla för samme god
zen prof. eloqventiae Reg., eller slå dess inkomster till exercitiestaten, så kan iag 
uthi mitt samwete säya, att desse exercitiemästare, besynnerligen som äre uthi 
språk, fächtande och dantzande ingalunda kunna mistas wäl ifrån en wäl instaure- 
rat Academia, der till med seer iagh icke hurulunda en Professor widare skall 
kunna hafwa sitt uppehälle fulkombligen af samma godz intrader, effter som 
dhe lära intet här effter niuta samma frijheter som det tillförene hafft hafwer, 
lärer och uthan twifwel sal. h. Skytts arfwingar sedan som titelen af profession
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är förbytt wederkiänna både huset här i staden, såsom och om något allodial 
frälse skulle finnas däribland; håller altså wara bättre at samma godz så wida det 
sträcker till dhe exercitiemästare som förenembde äro, anslås. Hwad en beridare 
anlangar lärer Hans Kongl. M:t wäl sielf finna råd antingen på thenne orten 
eller annorstädes at komma till exercitierna.

H. Norcopensis: Såsom iuventus academica är här ymnog och af åthskillige 
wilkor och detta wårt universitet kunde skatta sigh lyckeligit om alla kunde här 
finna hwadh som till ungdomens education bäst tienar, så tyckes migh nu för- 
nemligast wara ex usu publico om man på detta oss i nåder förundte frija wilkor 
utwälljer desse nya medel af H. Kongl. M:tz hijtskänkte och donerade, till dhe 
nödwändigste exercitiers uprättande, nbl. fachtmästare, dantzkonsten och språk, 
på hwilka nu största trätet är.

H. Arrhenius: Såsom wåra christelige och högstpriselige konungar hafwa al- 
tijdh uthsatt denne orten för en officina verae pietatis et artium eruditarum, så 
kan iag effter min eedh och samwete icke annat see, än publico nyttigast woro 
om denne professio eloqventiae et politices blefwe så hädan effter som här till 
widh macht hållen uthaf dhe inkomster som hans Kongl. M:t nu allernådigst 
till Academien förlänt hafwer, på det icke allenast för dhe gemene, uthan och 
den adelige ungdomens skuld, hwilken iag giörligen har funnit fäderneslandet 
mycket större och berömligare tienster giort sedan desse studier så ymnigt blif- 
wit här tracterade annorlunda än skiedde i förra tijder. Önskar fördenskull om 
möyeligit woro, at denne prof. kunde bibehållas. Och som studium eloqven
tiae är valde amplum och reqvireras hela menniskians ålder at sigh der i per- 
fectionera, kan iag intet finna orådeligit at den geminerades, hälst effter wij 
see at Kong Gustaf Adolph constituerat tree Professores matheseos. Men der 
Hans M:t skulle nådigst willia samma medel tildela exercitiemästare, tyckes migh 
nödigast wara dantzmästare, fåcht- och gode språkmästare skole fordras mycket 
större underhåld än desse medlen kunna förslå till, och tyckes ungdomen dem 
bättre kunna hafwa i Stockholm.

H. Gartman: I anledning af så wäl Hans Kongl. Ma:tz allernådigste bref, så 
wäl som hans högGrefl. Excelkce befinner iagh rådeligit bijfalla den meningen, 
at det underhåld som här till warit widh Skyttianiske profession, tillordnas någre 
nyttige exercitiemästare den afsaknad som änteligen blifwer af Skyttiano Pro
fessore lärer förmodeligen kunna ersättias förmedelst andra Professorum flijt 
och industria, hwilke medh nästan samme studier umgå som Prof. Skyttianus.

H. Holm: Facit cum Dn. Qvaestore.
Doct. Benzelius: Det hade warit önskeligit att professio Skyttiana warit stält 

på orörlige fundamenter, hwar af föruthan andra nyttigheter hade kunnat för
modas att flere grandes slijke exempel hafwa welat effterföllia; skulle och något 
kunna finnas som tienligit är till uplysning öfwer samma egendomb, tilbinder 
honom det witet som testator widh sin förordning lembnat hafwer, bringa det i 
liuset; men såsom godsen alt här till af en annan beskaffenhet äre befundne, 
erkänner Hans Kongl. M:tz nåde emot Academien genom den giorde förordning 
iag medh underdånigste wördnat. Nödigste exercitier för et universitet önskade 
iag kunna inrättade blifwa; men i denne händelsen och comparate till talandes, 
som af professione eloq. et politices är att förmoda, och effter som Prof. 
Obrec[h]t justo titulo der till kommen är kunnandes iag och afftaga medh
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hwadh nödigh sorgfaldighec Kongl. M:t will at på honom bör reflecteras, ty är 
mitt enfaldiga betänkiande at han wedh professionen blifwer conserverad, i för
modan att inkomsterne så länge blifwa tillhopa håldne. Men skulle dhe sädan 
af hwarjehanda tillfälle söndras, effter en Professor af det öfrige intet synes 
kunna subsistera kunna dhe af Kongl. M:t till Academien anslagne godz till 
nödige exercitier blifwa inrättade. Önskar sådane exercitiemästare som både 
färdige äro i sin konst, som och ingen förargelse lembna ungdomen af sine frem- 
mande religioner.

Rector: Jagh giör ett medh h. Prof. Gartman.
Procancellarius h. Archiebiskopen: Emedan H:s Kongl. M:t uti sitt aller- 

nådigste bref till Consistorium academicum hafwer befalt att och iag skulle 
[lucka] den deliberation som skeer om the donerade godzens eller medlens ther 
af flytande nödwändigaste employerande, altså kan iag intet annat än bijfalla dhe 
gode herrars skiäl och votis, som ther till råda, at thenne Academien til- 
slagne medel anwändes till en nödwändigh exercitie stats inrättande, så thet at 
thenna Academien, som elliest är af studier celebris måtte och af exercitier 
illustreras [lucka] torde häm/was och tilbaka blifwa, (detta tillägger iag de förra 
votis, hwilka onödigt här itereras) månge onödige resor till fremmande orter 
och sålunda penningar blifwa i landet, och är ingen twifwel, uthan dhe ordinarii 
eloq. et politices Professores Regii, kunna nöyachteligen upwachta Academiens 
juventuti i detta studii genere, hälst emädan dhe dher till hafwa en godh hielp 
af cognatae professionis Magistris. Hädan effter lärer och förmågan förhindra 
många af ridderskapet at utresa till fremmande land att inhämpta kunskap så af 
språk, som exercitier, war altså gott, det man hade sådane hemma i fädernes
landet.

Prop. Rector sigh förnummit at Hans Excell. betygat något missnöye öfwer 
det at man medh swar så länge drögt, ey heller på Wennegarn upwachtadt, 
derföre lärer wara anständigt at någre deputati widh Hans Excell: c es ankomst 
till Wennegarn, dijtresa och giöra en upwachtning. Rector och h. Micrander 
togo sigh på att resa till Wennegarn.

Consistorium majus d. 12 Septembm
praesent. Rectore DD Skunck, h. Gartman, h. Lundio, h. Norcopense, h. 

Spole, M. Columbo, h. Wulff, M. Micrandro, h. Peringer och Secret. And. 
Goeding.

I. Förmälte Rector sig tillijka medh M. Micrandro warit uth till Wennegarn, 
och å Consistorii wägnar aflagt hoos H:s HögGrefl. Excellxe Acad. Cancellarium 
en ödmiuck upwachtning, hafwandes muntel. då berättat 1. om Acad. skuld
fordringar och återstående beswärlige saker, som afgiöras böra, att uppå Hans 
HögGrefl. Excellxes ankombne nådige bref och gifne högwise rådh, Consisto
rium i anseende till Hans HögGrefl. Excellxes för de diupsinnige discourser, 
sampt anbrachte wichtige skäl, enhälleligen stannat der widh, at medh be:te 
sakers afgiörande man går ordinaria via iuris, uthan till at utbidia någon Commis
sion; hwar till Hans Excell xe än widare råd t. Och huruwäl widh det samma Con- 
sist. deputati intet ärnade proponera, som dhe det ey eller giorde, om Qvaes toris 
caution, hade Hans HögGrefl. Excellxe likwist begynt tala der om, och sigh så 
förklarat, at intet kunna dispensera Qvaestorem ifrån cautions praes terand e, utan
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sådant stå hoos Hans Kongl. M:t allena, hafwandes och sagt: Gudh beware oss, 
att wara derföre responsable. Och effter som Hans HögGrefl. Excellxe allegerat 
det brefwet som d. 13 Septembr/V 1680 om M. Boos orichtighet ifrån Hans 
Kongl. M:t till 111. Acad. Cancellarium ankommit war, såsom ett mycket be- 
tänkeligit bref, och sådant som skulle gifwa hwar och en af Consistorialibus 
orsak, att see sig i alla måtto wäl före, angående Acad. medlens administration, 
och någre af Consistorialibus betygade sig detta brefwet intet hört eller sedt, 
altså togz copien der af fram och uplästes.

2. Hade Consistorii deputati refererat, om dhe godz som förr warit under 
Skyttianiske professionen, men nu af Hans Kongl. M:t till Academien donerade 
blifwit, nbl. at Consist. uppå Hans HögGrefl. Excellxes bref warit tilsammans 
och consulterat om berörde godz antingen till exercitiestaten anslås, eller widh 
eloqventiae professionen bijbehållas måtte, hafwandes hela Consistorium, undan- 
tagne en eller 2, funnit för Academien nyttigare och rådeligare, att dhe af 
berörde godz fallande räntor till exercitiernes widhmachthållande, i synnerhet 
till språk, dantz och fächtarekonsten anwändas, hwar på Hans HögGrefl. Ex
cellxe begärt, det sådant Consistorii gottfinnande måtte honom skriffteligen 
communiceras, att han det sädan widare hoos Hans Kongl. M:t i underdånighet 
insinuera kunde.

Sädan hade Hans HögGrefl. Excellxe frågat om Acad:ns dlstånd, och om alla 
des lemmar woro enige; och fast än deputati ingen welat näwpna hade han sielf 
sagt sigh hört något wara emellan h. Norcopensem och h. Arrhenium, önskan- 
des alt sådant måtte cestera.

H. Norcopensis: Jagh hoppas at det ordet Norcopensis bytes i Rector och 
Senatus academicus. Hwadh iag har giort, det är skiedt nomine publico, och 
ratione mei officii, såsom min declaration oförtöfwat skall bewijsa.

Widare berättade Rector, sig sagt för Hans HögGrefl. Excellxe det h. Nor
copensis insinuerat emot h. Arrhenium ibland andre beswärs puncter och så 
det han intet läsit publice och i synnerhet under des rectorat, hwar emot h. 
Arrhenius igen reprocherat, at ey eller h. Norcopensis under hans rectorat det 
samma giort, uthan hållit då på at vertera h. Rudbeckii Atlantica; hwar tili Hans 
högGrefl. Excellxe sagt, sig ingen kunna ifrån sitt arbetes plicht dispensera, 
uthan den som det försummat måtte derföre stå sitt answar och äf:entyr.

H. Norcopensis: Det war rätt sagt; då Arrhenius kommer tilstädes, och låter 
föra till protocolls om migh, det iag under hans rectorat intet läset, och tagit 
mine officii partes i acht, så skall iag wederbörligen mig förklara.

Ytterligare sade Rector, at rätt som Hans HögGrefl. Excellxe räkt dem 
handen at biuda dhem farwäl, hade Rector frågat Hans HögGrefl. Excellxe 
om medh desse återstående Acad:ns sakers företagande och afgiörande måtte 
hwijla till dess den Kongl. Senatens resolution ankommo, som Hans HögGrefl. 
Excellxe förr skrifwit om, och nu förklarade sigh den hafwa förstått? Hwar 
till 111. Cancellarius swarat, at i denne wekan skulle han see till at samme reso
lution blefwe fattad och Consist:o tilhanda skickad. Elliest som Consistorii depu
tati och så sig klagat öfwer Ausii erfwingar, at dhe sin emellan äre trätande om 
sal. Ausii ägendomb och åker, somblige och mycket tergiversera och intet willia 
achta Consistorii citationer, notificationer och publique anslag, som allareda flere 
gånger skedde äro, altså hade Hans högGrefl. Excellxe rådt at man skulle
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skrifwa Kongl. HoffRätten tili der om och begära des assistence, hwar medh 
Consistorii deputati tagit afsked, frågandes nu Rector huru Consistorium will 
sig finna om detta brefwet till den Kongl. HoffRätten. Det swarades att sådant 
bref allaredo under h. Norcopensis rectorat afgått, jämwäl swar ifrån Kongl. 
HoffRätten ankommit der på, så at nu widare ey behöfz der om skrifwa.

Resoko. Bref till Hans HögGrefl. Excellxe Kongl. Drottzen och Acad. Can- 
celleren afgår, så 1. om Acad:ns skuldfordringar, att Consist:m stannat medh 
Hans HögGrefl. Excellxe höge rådh och gottfmnande, fast större delen af 
Consist. membris tilförende warit af annor mening, förseendes Consistorium sig 
i ödmiukhet till Hans HögGrefl. Excellxes och den höga Kongl. Senatens assi
stence. 2. Om Skyttianiske godzen, at dhe till exercitiernes widh machthållande 
måge anslås.

III. [// överhoppat.] Uplästes 111. Cancellarii recommendation för Mag. Joh. 
Svede [Schwede], att hafwa character af Adjuncto philosophiae, och niuta sitt 
stipendium duplex orubbat.

Rector begärte hh. Professores facult. philos. wille taga brefwet till sigh och 
gifwa Consistorio sitt betänkiande der om.

H. Lundius: Migh tyckes det brefwet wara en förordning, och der på intet 
stå at betänkia.

IV. Uplästes Joel Hörners änkias swar på Consist. acad. till henne afgångne 
bref om Håstad hemmanet, der i hon skrifwer sigh förmodeligen häfdat det 
förswarligen; inräcker Erich Hanssons domarens gifne attest, effter hon warit 
des sal. mans wederdeloman; lofwar och at fullgiöra sin sal. mans obligation, så 
frampt hon får dhe wilkor, som den åboen, som nu tilsatt är, bewilliade äre, 
nbl. 3 åhrs frijhet, hwar om hennes sal. man åtskillige bref till Consistorium 
skolat skrifwit, men aldrig fått något swar, förr än nu, då hon i sorgen sitter 
qwarlåten, och der om föga kundskap hafwa kan. Res:o. Brefwet communiceras 
medh h. Qvaestore.

V. Insinuerades h. Norcopensis rectorats rächning richtigh författad.
VI. Inkom befallningzman Vinter insinuerandes lagmansrättens domb af d. 3. 

Sept. 1683 angående twisten emellan Alebeck och Ekelunda, hwar uti dömes till 
en uthäradzsyn öfwer dhe stridige ägor, och det på Alebekz jordägares bekost
nad. Där näst upwijste han h. Fågerstiernas af Rosenstierna utwärkade citation 
på Academien, berättandes att Academien tagit och så citation på Rosenstierna, 
at wara d. 15 Octobris tilstädes på twisteplatzen.

H. Lundius frågade huru Rosenstierna kommet till at taga citation på Aca
demien effter han är reus, och förr warit nögd med extraordinarie rättens syne- 
domb, påminte att Vinter änteligen måtte protestera der på, at Rosenstierna 
måtte wara reus och icke actor.

Hwarföre slötz at h. Faegerstierna tilskrifwes och honom denne sak recom- 
menderas, så att det blir ad notam tagit, det h. Rosenstierna intet måtte wara 
actor, emädan han förklarat sig nögd medh extraordinarie synedomen. Hwilket 
bref Vinter kan ha medh sigh och lefrera honom förr än synen förrättas.

Der på uplästes landzhöfdingens h. Gustaf Duvalts bref till Acad. Qvaestorem, 
der i han lembnar till Acadrns bepröfwan, huru medh denne sak skall förfaras, 
williandes bestå den omkostnad som till denne lagmanssynen anwändas måste 
och på hans andel kan belöpa. Befallningzmannen berättade det h. Faegerstierna
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uppå h. Rosenstiernas enträgne anhållande utlåtit sigh, at willia hafwa 200 dr, 
får han mehr så tager han. Detta fans gott at af Vinter medh landzhöfdingen 
communiceras. Elliest skrifwer Räntemästaren Faegerstierna till, och tackar 
honom för omak han sig åtager, låtandes weta at Academien är benögd medh 
termin han föresatt, så och medh nämbden.

VI [bis]. Anmälte Rector twenne studiosos Torbernum Dunberg [Dimberg] 
och Petrum Dahlberg V.Gothos begära testimonia. Ingen af närwarande Con- 
sistorialibus kände honom. Hwarföre blef sådant dem ey denne gången bewilliat.

VII. Påminte Rector om catalogo lectionum publicarum, att hwar och en af 
hh. Professorerne der till skrifwa, hwadh de docera willia, då dhe genom Cur
sores der om beskickade blifwa. Inföll mention, at billigt och rådeligit woro, 
det catalogus kunde förfärdigas i godh tijdh, så att discentes kunna försee sigh 
medh dhe böcker, som till lectiones nödige äre, i synnerhet nembde Mag. 
Rector och h. Gartman här om.

VIII. Berättades åter, att Buschagrii hustru upsäyer sin åker hon har i Sande- 
wreten, och frågades hwem den emottaga will? Och tyktes lijkmätigt att dhe 
som närmest widh staden hafwa sin åker, dela den samma sin emellan.

Här widh begärte Rector Magnif. att effter som han så länge settat i Aca- 
demiens tienst, och icke wordet widh lottkastningen ihugkommen medh någon 
åker, som mästedels alle andre Professores lijkwäl äre försedde medh, han nu 
måtte blifwa accommoderad medh den åker som Larss Unonius brukat och nu 
vacerar, widh pass 2 t:l.

H. Norcopensis sade änkiorna först böra få sin fyllnad, förr än någon Pro
fessor der till komma kan, så i anseende till Consist. förre resolution som och 
åkerinstrumentet.

H. Lundius: det at för änkiorne är resolverat at dhe böra först hafwa åker 
för andra Professores, kan intet annars wara till förståendes, än då de till tijden 
äre medh dem lijka, men elliest medh dhen såsom läpgst har ius aeqvisitum, 
kunna änkiorne ingen competens hafwa; ty elliest skulle bli processus in infini
tum, och Magnif. Rector aldrig någon åker bekomma, förutan att dhe andre 
af Professoribus sin fyllnad i åker mästedeles innehafwa, som lell effter Magnif. 
Rectorem til profession kommit.

Detta bijföllo alla samptel.

D. 14. Septembm
upträdde i Consistim extraord. Rector D.D. Skunck, h. Gartman, h. Lundius, 

h. Norcopensis, h. Spole, h. Wulff, h. Bilberg, h. Peringer och Secret.
Orsaken hwarföre Rector wordet förorsakat att sammankalla Consistorium 

denne gången förmältes, nbl. för ett bref skuld som woro af Qvaestore projec- 
terat om Edenbergh, och afgå skulle till Kongl. HoffRätten, hwar uthi Rector 
icke så kunnat finna sigh at för någre hårde expressioner låta det afgå, uthan 
at först det medh Venerando Consistorio communicera. Samma bref uplästes och 
effter der i war något, som grep h. Edenbergs embete an, ty sequesterades det, 
och brefwet elliest uti ett och annat stycke emenderades, som det finnes i 
copieboken.

II. Uplästes ett Hans HögGl. Excellences Acad. Cancellerens recommenda- 
tions bref af d. 28 Augusti för en ung studioso Isaco Krafft, som rätt nu blif-
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wit Rectori i händer lefrerat, at bekomma stipend. regium. Och effter han sades 
wara liten och mycket ung, så tyktes nödigt man förfrågar hwadh praeceptor han 
hafwer och hwadh föräldrar, och af hwadh medel han är.

III. Anmälte Decanus facultatis philosoph. en student. Olenium [Holenium] 
Wesmannum willia disputera de exemplis.

Consistim majus d. 26 Septembm
praesentibus Rectore D. Skunck, h. Gartman, h. O. Rudbeck, h. Norcopense, 

M. Columbo, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlöf, h. Qvaestore 
och Secret.

I. Uplästes inspectorum aerarii och Qvaestoris författade memorialer och ran- 
sakningar om böndernes beswär i alle fogdarnas befallningar, fölliandes här 
hoos widh sielfia ransakningarne Consistorii resolutioner derpå. Nbl:

N:o 3. Academiae rättarens Swen Olssons i Wålstadh och Skäfftuna sochn 
supplique uplästes, att få wedergällning för den gästning hoos honom giordes 
af nembden och häradzhöfdingen, widh mätningen på skogen emellan w:te 
Erland Aurenium och Academiae hemmanet Ultuna; praetenderandes derföre 
trettijo dr kopptfr:t, hwilka inspectores aerarii och Qvaestor tykte honom böra be
stås. Qvaestor berättade nembden kommit dijt om afftonen, och warit där i 2 
dagar medh sine hästar. 'Resolutio. Consistorium giör bem:te Swen Olsson desse 
30 dr gode.

4. Måns Andersson i Hemsgäle supplicerar, att få tillgifft på sin rest effter 
han lidit stor misswäxt, och elliest hafft stort beswär wid krigztijden. Fogden 
berättade detta hemmanet wara af swag lägenhet, bonden och så supplicerar om 
förmedling, warandes och tämmeligen mycket skyldigh.

inspectores aerarii funno gott, at när denne Måns infört säden och utsådt winter- 
säden, sätties låås för ladan och exequeras af honom hwadh som finnas kan, 
giörandes sädan befallningzman sin flijt, att skaffa en annar åbo på hemmanet 
igen. Res:o. Consistorium finner så gott wara.

5. Anders Larsson i Hammarby supplicerar, att niuta förmedling på sine ut
lagor för dhe förflutne åhren, som Abraham Persson [Winge] honom i sin 
djdh lofwat, jämwäl och få förmedling der på här effter åth, så frampt han där 
på längre blifwa skall. Will gifwa 8 t:r och 30 dr koppar:t i åhrligh afgifft. 
Fogden berättade detta hemmanet intet kunna draga dhe dher på satte utlagor, 
det och presten der sammastädes betygar, emedan det är 6 öre land, utsädet 
6 t:r höst och wår, och räntar ii£  t:r spanmål, och 54 dr 9 öre penningar, 
föruthan mantalspenningarne. Åkren röjord, och en deel hwijt mojord, ängen 
förderfwat af dhe månge herregårdar medh ohägn och trampande, och skogen 
aldeles utödder. Hans rest wara 52 t:r 6 f:r spannemål så och 179. dr 15 öre 
penningar. Inspectores aerarii och Qvaestor utläte sig, att angående resten, finner 
man sigh icke tilstå, der på något att efftergifwa; men förmedlingen kunde 
honom bewillias, så att han häreffteråth praesterar utlagor af hemmanet, 30 dr 
penningar och 8 t:r spannemål. Men skulle han och icke richtigt erläggia dem, 
så afsätties han genast. Elliest söker och fogden hwadh han effter handen kan 
få af honom på resten. Resolutio. Consistorium agreerar detta, will doch att h. 
Qvaestor försöker at bringa honom till gifwa 9. dr t:r sp:l och 40 dr penningar.
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Men låter det sig icke giöra, blir det der widh, at han utgör 8 dr t:r span:l 
och 30 dr penningar.

6. Johan Matsson och Bengt Ersson i Wåsa [Vasa] och Skiefftuna sochn 
supplicera om tillgifft på deras rest, som de see sigh aldrigh betala kunna. 
Johan Mattssons skuld sade fogden wara 69 £ t:r spannemål, och Bengt Ers- 
sons 70 t:r och 177 dr koppant. Denne Bengt Ersson berättade befallningzman 
Klint sig i fior hafwa afsatt, och hafft en annor bonde i hans ställe igen, men 
be:te Bengt blifwit sädan här i Consistorio restituerader. Inspectores aerarii och 
Qvaestor remittera desse till Consistorium.

Effter som Klint sådant berättad t, som Consistorium sig icke erindra kan skedt 
wara, altså effterskickades Klint, hwilken upkommen berättade det samme in 
för Consistorio. Han frågades, om då be: te bonde hafft någon skriffteligh reso
lution för sigh eller om befallningzman trodt hans blotta ord? Swarade sigh ey 
minnas om han hade något skriffteligit sluth, men nog war det, sade han, något 
på förde, ty den bonden som iag i hans ställe tillsatte, och badh gå in at begära 
bref på hemmanet, kom igen, och berättade sådant blifwit honom afslagit, men 
den andre, Bengt, conserverad der widh. Detta tykte Consist:m böra noga effter- 
forskas, emädan Consist:m tilförende resolvit at ehwem som blifwer skyldigh, 
och fogden eller Qvaestor afsätter, icke bör restitueras igen, warandes sådant 
medh Academiens märkelige skada och elake conseqventier sammanfogat.

Res:o. Befallningzman söker annor åbo på hemmanet i Bengt Erssons ställe, 
blifwandes bägges deras rest ståendes.

7. Mårten Mattsson i Istad och Skiefftuna sochn supplicerar om tillgifft på 
sin skuld, som fogden berättade bestiga till 90 t:r och 2 f:r spanmål, och 343 
dr 20 öre koppart. Item begära, at få behålla en koo så och något af åhrs- 
wäxten. Inspectores aerarii och Qvaestor funno executionen öfwer honom gå böra, 
men at koon honom bewillias efftersom han är gammal. Hwilket Consist:m rati
ficerade.

8. Samptel. bönderne i Slåstad rättarelagh anhålla om försköning för bröl- 
lopz och cröningzhielpen. Res:o. Consist:m har förr resolverat, att sådant intet 
efftergifwas kan, hwarwid det och nu förblifwer.

9. Insinuerades rättarens Olof Perssons i Slåstadh och Påder Johanssons i 
Husby cautions skrifft för Carl Mattsson som tager emot Kiättesta hemmanet. 
Item Bengt Ehrssons i Helgeby caution för sin systerson Bengt Hansson, som 
städzlat Acad:ae hemmanet Lille Åkerby.

10. Jahan Olsson i Kalhammar [Kolhammar] supplicerar om tillgifft på res
ten så och förmedling på hemmanet. Fogden berättade gamble resten wara 34. 
dr 97. t:r 6. f:r spannemål, som war giord förr än han kom på hemmanet af 
hans antecessore, hwars hustru han till ächta togh. Men den nya resten wore 
wid pass 10 t:r spannemål, sade och at lås blifwit åhrligen satt för hans lada, 
och säden uttröskat som intet hint till mehra än till utsädet och räntan, så at 
bonden intet der af [fått] till sitt uppehälle, hwilket kommer der af, at hemmanet 
är för högt skattlagt. Hwarföre tykte inspectores serarii medh Qvaestore at hem
manet kunde förmedlas till 2 t:r, på det han deste flitigare må skötat, och att 
han i åhr får fria händer att uttröska och handtera säden, då man får see huru 
han sigh skickar.
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Res:o. Consistorium ratificerar detta, men will at fogden giör sin flijt, at 
möyeligest fa något af resten effter handen, hwar på Consist:m och så effter- 
gifwer 20. t:r.

11. Mattz Ersson i Huusby byn och Odensala [o: Husby-Ärlinghundra] sochn 
anhåller om tillgifft på sin rest, som är 16. t:r spanmål, så och förmedling på 
utlagorne. Fogden bewittnade denne wara en flitig bonde och inge penningar 
skyldig, hemmanet högt skattlagt, och hans granne fått förmedling. Inspectores 
aerarii och Qvtestor funno skäligt, att han niuter på en behageligh tijdh 1. t:a 
spanmåls förmedling; det Consistorium och så ratificerade.

12. Johan Mattssons i Husby supplique uplästes och slötz att han maintene- 
ras widh det slut, som fullit under sal. Doct. Hoffwenii rectorat.

13. Erich Ersson i Myrby [Mörby] och Odensala sochn supplicerar om någon 
förmedling på utlagorne som fadren för honom i förstone hafft, så och något 
till singamble faders uppehälle, uthaf Consist:ii sluth de dato d. 18 Novembr/j 
1663. Befantz, at hans fader niutit 4. t:r spanmåls förmedling, som sädan blifwit 
uphäfwen. Inspectores aerarii och Qvaestor tykte 2 t:rs förmedling böra honom pro- 
visionaliter bewillias, emädan hemmanet sigh elliest ey bära kan. Res:o. Consis
torium slöt att så skie måtte, och at han niuter här effteråth på behageligh tijdh 
2 t:rs förmedling. Bewilliades och så fadren en koo till sitt uppehälle.

15. Hustru Karin Erichzdotter i Lille Åby begär at skattejorden ifrån Acad. 
hemmanet måtte bli afdelt. Hwilket både inspectores aerarii och Consistorium nu 
tykte henne icke neka kunna.

16. Anders Johansson i Kogestad och Skäfftuna sochn supplicerar om förmed
ling på utlagerne. Res:o. Effter såsom räntan befans intet wara större än utsädet, 
så kunde ingen förmedling bewillias; hwilket Consistorium och så tykte.

D. 9 Augusti woro inspectores aerarii med Qvaestore tilsammans att företaga 
And. Carms beswärs puncter som nyligen war kommen, och skulle straxt bort 
igen.

I. Carmen inkallad beswärade sigh:
1. Att den wägen, som Mattz Pels intagit och igenstängt öfwer Acad:ns ägor, 

är ännu intet effter landzhöfdingens skrifwelse utstakat, begärande at hoos nu 
warande landzhöfding måtte anhållas om behörigt efftertryck, så att wägen måtte 
igen udagd blifwa. Res:o. Då den ransakning om Urseboäng företages, kunna 
Acad:ns ägor widh Harwijkz utiord tagas i ögnesyn, och sädan sökes behörigt 
sluth om wägen. Res:o. Consistorium tycker så bäst wara.

2. Att han intet fatt upp resten af kyrkiotijenden som gouverneuren i Hel- 
singeland 1674. lät uttaga at utdelas till sochnerne, som för misswäxt skuld intet 
hade något utsäde, och krigzprästen i Al[f]te h. Lars Nerbelius tillijka medh 
ländzman i Båldnäs Lars Persson Werfwing taga på sig at swara före och betala, 
upwijsandes en balance så på den resten bestigandes till 427 dr 19. öre som 
och på 1676, och 1677 åhrs tijende rest, å 35 dr 16 ör 4 thr.

Berättade sigh hafwa tagit uth hoos somlige bönder, så mycket han någonsin 
kunnat fått och hoos dem funnit, somblige och så sagt sigh betalt det dhe fått, 
williandes altså ey widare der före bli krafde. Frågades om de då upwijste qvit- 
tencer på betalningen. Carmen swarade sigh fått så månge som betalt, och lefre- 
rat till bokhållaren, men en godh dehl restera. Res:o. Dhe som intet kunna medh 
qvittence verifkera det de lefrerat, af dem exeqveras så långt som tillräcker,
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men om bönderne intet hafwa hwar medh dhe betala kunna sökies cautionis- 
terne, nbl. Nerbelius och ländzman i Boldenäs.

3. Klagade och så Carmen, at ländzman Verfving som niuter af Academien 
2 t:r spannemål åhrl., för det omak han skall hafwa at hielpa Academien tili 
richtighet medh kyrkiotijondeintächten, intet giör honom någon den ringeste 
assistence, uthan större confusion och widlyfftighet, sättiandes sigh till at dricka, 
då intakten skall förrättas, wara och så en rest på kyrkiotijonden i Boldnäs, 
som be:te Verfving obligerat sigh att skaffa till richtighet och bestiger till 5 
t:r widh pass, hwar af Verfving nu intet will weta, nekandes sigh gifwit någon 
sådan obligation ifrån sigh. Denne obligation sade Carmen sigh lefrerat till 
Qvaestorem i Octobm månad t 1681. och aldrig fått den sädan igen.

Qvaestor sade sigh lefrerat henne in på Consistorii bord och sädan intet sedt 
henne.

Secretrn sade den samme aldrigh wara inkommen och lembnad till acta, ey 
eller der om lära finnas ett ord i protocollet, uthan som Räntemästaren sielf 
författade det brefwet, som till gouverneuren afgick, så lärer han och hoos sigh 
hafft obligationen.

Carmen begärte at samme spanmåhl måtte bli honom i rächningarne afförd. 
'Resolutio. Man seer till at kunna få obligationen någorstädes igen, eller någon 
vidimerad copie der af i landzcantzliet i Gäfle. Res:o. Consistrm tykte rådligst, 
att man låter bref afgå till Verfving at han förnöyer sin obligation medh kyrkio- 
tijondens richtige clarering, kunnandes i samme bref förmälas, det man förnum
mit huru han widh tijende intächten, ingen assistence giör Acad. befallningzman.

4. Insinuerade befal. Carmen pastoris [Jacob Grubbs] skrifft i Jerfsiö, hwil- 
ken uplästes af innehåld att Carmen intet utfår det som i 5 åhrs tijdh är öfwer- 
bekommit på wijnsäden, giörandes han Carmen frij för den skulden, och på 
sigh den samma tagandes där Acad:n icke skulle willia samme öfwergifft ce- 
dera. Hwarföre tyktes att Carmen altså ey derföre graveras uthan prästen. Res:o. 
Prästen tillskrifwes, at såsom Consistorium intet tilstår at efftergifwa sådant, 
som öfwertagit är, och hon samme skuld på sigh tagit, hafwandes Carmen der 
ifrån endtledigat, Acad:n altså håller sig widh honom, begärandes at han medh 
betalning fodersambligast inkommer.

5. Upwijste Carmen en förtekning på giord bekostnad för en resa till Koppar
berget at fodra general qvittencerne af spanmåls kiöpmännerne bestigandes till 
39: 12 öre hwilka 39: 12 öre man fan skiäligt honom att bestå och i rächning
arne afföra. Res:o. Consistrm ratificerar det samma.

6. Inföll mention om kyrkiotionde intächten der uppe i J[er]rfsiö, Båldnäs 
etc. och effter som Carmen ännu widare remonstrerade den ogiörlighet at kunna 
till den förelagde tijden den förrätta, hafwandes doch Hans M:tt der medh att 
intächten i så godh tijdh uptagas skall intet annat anseende, än att der af förslag 
giöras kan, huru stoor och mycken tijende kan falla, altså tyktes rådeligit, att 
man tilskrifwer häradzfogden der å orten, att han communicerar medh Carmen 
förslagh på Acad:ns tijende effter tertials längderne. Hwilket doch remitteras 
till V. Consistorium.

II. Proponerade Rector rättarne i Upland mycket klaga at de emot sitt stora 
beswär hafwa alt för lijten löön, warandes och nu beswärade medh knechte-
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håldet; begära altså frijhet på extraordinarie pålagor, såsom cröningz och bröl- 
lopz- och krigzhielp och slijke owisse utlagor.

Qvaestor: Kan skee det woro bättre at öka någre dr på penninge löhnen.
"Resolutio. Dheras löhn förökes till 24 dr koppar:nt.
III. Rolandus Fontelius begär testimonium, williandes resa uth åth Tyskland, 

hwilket bewilliades. Item Ericus Lennaeus Nericius, som och bewilliades, effter 
som landskapet gifwa honom gott wittnesbörd, som Magnif. Rector berättade.

IV. Frågade Mag. Rector om någon wet hwar Kylander wijstas. H. Bilberg 
sade sigh försport honom hålla sigh uppe i W.Götland, effter han inge medel 
hafwer att lefwa på här uppe.

V. Påmintes och om Samuel Arfwidssons böter, och tyktes gott att effter 
Samuel Arfwidsson swarat h. ProRectori, sig förmodeligen wara frij derföre, 
effter Kongl. HoffRättens och Kongl. M:tz bref, men sådan resolution aldrig 
är upwijst, notarien altså eller secret:n i Kongl. HoffRätten tillskrifwes, att man 
måtte få wetta om någon sådan resolution är för bem:te Arvidson fallin, man 
kunde fa der af copie.

VI. Frågade Rector hwilken som skall deputeras att liqvidera medh Ausio. 
Tyktes att Inspectores aerarii och h. ProRector det giöre och att h. Rudbeckius 
det bijwistar.

Elliest påminte ännu pastor [o: Petrus Rudbeckius] att få sin fodran af Ausii 
sterbhuus för den innestående cronotijonde af det arresterade arrendet hoos h. 
Gartman och andre.

VII. Påminte Rector om catalogo praelectionum publicarum, frågandes hwar 
man skall taga penningar till papper, så wäl som elliest till wedh och lius, effter 
i cassan finnes intet.

VII [= VIII]. Continuerades medh uplässningen af inspectorum aerarii och 
Qvaestoris ransakningar om böndernes beswär och andre ährender, af d. 25 
Augusti och 25 huius. Nbl:

1. Sökes Consistorii resolution om contribution af Academiens hemman, om 
dhen skall upbäras af bönderne, och huruledes, såsom af crono eller frälse. 2. 
Om contribution af Academiae böndernes leyefolk, antingen Acad. dhem behål
ler eller lefrerar till Cronan. Räntemästaren sade bönderne tilförende medh slijk 
contribution belagde blifwit men aldrig dem kunnat praestera. Res:o. Man tager 
denne contribution intet upp, effter sådant torde lända Acad:n till gravation i 
längden. Men den för leyofolket bewilliade contribution står in aerario till dess 
ordres der om kommer ifrån högre ort.

2. Uplästes Erich Larssons i Österby och Dingtuna sochn supplique och klage- 
skrifft at grannen som och är Acad. bonde, hafwer något borto för honom i 
åcker och äng, begärandes få det igen, upwijste och en mätning som redan der 
på är hållen af rättaren, länsman och en tolfman.

Res:o. Mätes bönderne emellan, at hwart hemman får i åker och äng det 
som det är berättigat till effter öre och öretugh. Resolutio. Det må så skee.

3. Uplästes cronofogdens Petter Arndtsons bref till Anders Winter, at rytt- 
mestaren Goes intet attenderat h. landzhöfdingens förbud, at på något sätt be
fatta sigh medh Academiens ägor i Åsta, förr än han lagel. utfört sin praetension.

Resol. att Academien söker Kongl. HoffRättens adsistence, at blifwa main-
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tenerad widh possession, in till des h. Goes lagl. winner Acad. der åth, om han 
gitter.

Resolutio. Detta är allaredo skedt.
4. Corporalen Göran Mårtensson har bygt en torp på Nesslesta ägor uthi 

Hwittingz sochn och fatt Consistorii resolution d. 20 Aug. 670. att sittia der 
odrifwen så länge han sigh intet förbryter. Men nu klagar bonden at han giör 
afförssel af ägorne särdeles medh spån. Res:o. Fogden ransakar och skaffar be
sked der på; skolandes, der så i sanning befinnes, corporalen der ifrån. Resolu
tio. Consist:m tycker så gott.

1 4 6  1 6 8 3 :2 6  september

Jacob Ring[iu]s befallning.
1. Uplästes böndernas Olof Marks sons och Lars Hanssons supplique i Brunby 

at niuta owist och extraordinarie af det inlagde hemmanet, som dhe tilförende 
niutet och expirerat medh 1679 åhrs ränta.

Mag. Rector berättade dem wara flitige bönder och att Acad:n inge bättre 
bönder på dhe hemmanen bekomma lärer. Item at Larss Hansson sigh mycket 
hielper till at betahla utlagorne medh det han är smedh.

Resolutio. Tyktes dem intet annars kunna konuwa till rätta än at bönderne niuta 
förb:te förmedling ifrån den tijden den expirerade och sedan framgent, effter 
V. Consist. några gånger försökt om bönderne kunde dhem betala, hwilket doch 
pröfwas intet kurwa skee. Detta fant och Consistorium billigt.

2. Uplästes kyrkioherdens attest i Långtora sochn, at Academiens hemman 
i Lögnesta nästlidne Februarii är förbränt af wådeld, och bonden eller sonen 
Larss Staphansson som det effter sin moder städzlat begärer först niuta frijhet 
till hemmanetz uprättelse, och sedan någon förmedling på hemmanet. Modren 
som det förr åbot är skyldigh 372 dr 23. ör kopp:t 121 t:a 2 i  f:r spanmåhl. 
Här om fans rådeligit det fogden utsöker Academiens skuld, så mycket möye- 
ligen skie kan, och sedan tilseer fa någon annan god bonde som emottager 
hemmanet på frijhet, förtröstes och at få förmedling när man får see hwadh 
han giör för frijheten, effter denne Larss Staphansson tyckes intet förmå, eller 
kunna komma till rätta medh att uptaga eller wäl förestå hemmanet. Resolutio. 
Confirmatur.

3. Begärte Räntemästaren weta om Erich Matzson i Fullerö skall längre få 
blifwa widh hemmanet effter han mehr röter hemmanet, och grannarne sigh 
mycket öfwer honom beswära, at han i åthskillige stycken giör dem förnär, 
förmedelst hans galenskap, fans wara skyldig på utlagorne 49. dr 10 ör k:t 
och 4 t:r spannemål. Resolutio. Bonden inkalles till Consistorium och förmanes 
at bygga gården och afstå medh sin galenskap, sökes och at förmahna gran
no r ne det dhe intet förarga honom efter han är icke alt widh sine rätte sinnen. 
Resolutio. Det blir der widh.

4. Bonden Måns Persson som emottaget Hälgebolsta i Åker [Västeråkers] 
sochn på ett åhrs frijhet, och fått 50 dr till kiöpa gierdsle före begärer niuta 
någon förmedling, och att fa hemmanet för 10 t:rs afgifft, eller will han det 
intet behålla, har och inlagt en rächning på hwad han för frijheten bygt, som 
stiger till mycket mehr än frijheten warit, berättade och h. Räntmästaren honom 
wara flijdgh.
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Res:o. Tyckes nu hemmanet kunna förmedlas till 12 t:rs utgifft och wanlige 
penningeutlagor. Resolutio. Consistorium ratificerar detta.

Mårten Klintz befallning.
1. Uplästes bondens Johan Staphanssons supplique i Wiggeby och Orkesta 

sochn att niuta någon förmedling på sitt hemman, effter hemmanet är mycket 
litet, räntar 6£ t:r spanmåhl, är ingen skogh till, och bewittnas wara flitig bonde, 
såår allenast 3 \  tunna.

Res:o. Tyckes rådeligit at hemmanet förmedlas till 5 é t:a spanmåhls uthgifft, 
effter han will laga om hemmanet. Resolutio. Adprobatur.

2. Uplästes Anders Perssons supplique i Hälgesta, der i han ödmiukeligen 
beder slippa sin gamble rest som är 118 i  t:r spanmål 9 dr 2 1/4 ör k:nt. Hem
manet räntar 2 5 é t:a spanmål, och berättas wara en dhel åcker och äng borte 
från detta hemmanet till Hoga [Haga] gård.

Res:o. Efftergifwes af resten 40 t:r och hemmanet förmedlas på 2 é t:a, doch 
så att han giör sin flijt betala den öfriga resten, så mycket giörligit är emot 
förmedlingen, åthminstone så mycket som förmedlingen är om åhret. Resolutio. 
Det ratificeras.

3. Berättade Mag. Rector det Anders Ersson i Helgesta som utgiör 24 t:r 
spanmål och 51 dr begärer få hemmanet för 20 t:r och 40 dr kopp*r:t der han 
skall kunna stå sigh, hwar om uplästes hans supplique, som innehade at han 
intet eiliest will behålla hemmanet.

Resolutio. Detta förmedlas 2 tunnor om åhret så att han betalar här effter 
22 t:r spanmål, och wanlige penningar. Res:o. Ratificeras.

4. Uplästes Erich Jahanssons attest i Luttergärdet af åthskillige hans grannar 
gifwin, att han förlidit åhr 1682 mycket ringa åhrswäxt bekommit, begärer der- 
före någon tillgifft på udagorne; bör utgiöra 23 t:r har allenast betalt 8 t:r 
korn och 4 t:r hafra, och det dels medh penningar, bewittnas wara en godh 
och flitigh bonde och emottaget elake hemman som wore illa medfarne.

Resolutio. Bewillies otta t:rs tillgifft allenast detta åhret, nbl. 1682. som miss- 
wäxten skedde på. Resolutio. Confirmatur.

5. Änkians h. Karin Mattzdotters supplique i Ahleby och Hoga [Haga] sochn 
uplästes, som bekänner sigh wara skyldigh 133 1/4 dr k:nt 87 é t:a spannemål, 
som kommit dhels der af at de andre hemman i byn legat öde, och lidet der 
af stor skada, begärer tillgifft på sin rest.

Res:o. Tillhålles att giöra räntan uth och så mycket giörligit är på resten.
6. Uplästes böndernes frijhetz bref i Okelsta som dem är gifwit på dhe up- 

tagne hemmanen och fans således skäligi t, at Anders Perssons fri j het bör wara 
första åhret 1677. 78. 79. 80 och helfften 1681.

Anders Mårtenssons frijhet för åhren 1678. 79. 80. 81 och helfften 1682.
Res:o. Consistorium håller så gott.
7. Uplästes Lars Essbiörnssons frijhetzbref på Donnerkumbla [Dannkumla], 

som honom gifwit är d. 12. Februarii 1683. på 3 åhrs frijhet, och berättade 
befall:n att han niutet frijhet för 1681, 682 och 1683. Men som brefwet är så 
långt effter daterat, kan det intet effter det brefwet afföras.

Res:o. Honom bewillias det frijheten skall i räkningen afföras för 1681, 82 
och 1683.
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Res:o. Consistorium finner det skäligit.
8. Uplästes Consistorii bref för Erich Ersson i Ysta [Ista] och Skefftuna sochn 

af d. 6 Sept. der honom är bewilliat halfwa utsädet, men intet nembt huru mycket 
det wara skulle.

Res:o. Befans böra wara 4 t:r spanrl som honom i rächningen afföres bor. 
Resolutio. Confirmatur.

9. Framwijste befal. Klint en räkning på Erich Erssons rest i Wässby för 
1681 och dhe förre åhren, der i han war skyldig som intet fans att betala medh 
kopptfrnt 106 dr 17 ör, och 62 t:r spanmål sedan all hans egendomb är honom 
fråntagen.

Res:o. Effter intet fins at betahla medh, afföres resten i rächningen. Resolu
tio. Ratificeras.

1 o. Berättade Mag. Rector, att Mattz Ersson i Husbybyn begärer förmedling 
på 3 i  t:a och att han allenast giort 12 t:r när han war under Wännegarn, be
fans wara skyldigh gammal rest 16 t:r spanmål. Resolutio. Förmedlas 1 é t:a spanl. 
om åhret. Resolutio. Det blir der widh.

11. Berättade h. Räntmästaren at bonden Erich Jahansson i Myrby som är 
aftaget all hans ägendomb till Acadrns betalning och nu från hemmanet, begärer 
det honom måtte förunnas en koo. Resolutio. Synes wara skäligit. Resolutio. 
Confirmatur.

Påminte befalkn Klint om den stora tresko, som är hoos allmogen medh 
cronotijendens in- och uttagning. Nbl. Abraham Winge och Mårten Lits. Resolu
tio. Detta sökes rättelse på genom bref till hans excelhce h. landzhöfdingen.

12. Berättade h. Räntemästaren Erich Andersson i Kiättersta [Kättsta] i 
Odhensala [o: Husby-Ärlinghundra] sochn, som är afsatt från hemmanet för sin 
rest skuld, som är med 1683 åhrs ränta 186 dr k:nt spanl. 49. t:r 6 i  f:r spanne- 
mål, och taget ladan medh höö och sädh, har boskap 1 stoo, 1 koo, 1 sugga 
och 3 får, supplicerar att fa behålla koon.

Remitteras till Consistorium. Resolutio. Rector sade att om denne berättas, at 
han tagit emot ett annat hemman i samme sochn, item honom medh hustrun 
wara begge twå friska; hwarföre kunde honom intet bewülias samma koo.

14 [13 överhoppat]. Påminte befall :n Klint om Johan Olsson i Lilla Åby och 
Närtuna sochn som är rymd t ifrån hemmanet och sålt bort all sin ägendomb, 
och nu wijstas i Stockholm.

Res:o. Tyckes wara rådeligit at här om söktes hans excelhce h. landzhöf- 
dingens assistence att fa taga denne bonde igen effter någre wetta hwar han 
wistas i Stockholm; sades gå där som en löösdrifware. Resolutio. Det skrifwes 
till underståthållaren, effter som landzhöfdingen intet befattar sigh medh dhem 
som i staden äre.

13. Klint berättade åthskillige hemman wara som adelen sielf brukat och fört 
sedan till säteriet och der af ingen tijonde praes terat. Nembdes någre såsom 
Tungelen, Ernberg, Kurch etc. men slötz att fogden författar en specification 
på dem samme, och dhe först privatim genom bref admoneras, förr än man 
widare söker.

Jacob Anderssons [Hambraeus’] befallning.
1. Berättade h. Räntemästaren om torparen Niels Joensson i Bärbytorp som 

är gammal och arm, wara upförd för mantalspenningar, begära dhem slippa.
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effter han har ingen lägenhet, betygas wara 70 åhr, lumhörd och seer litet, 
hustrun wara blind, och har månge åhr tillförende sluppit.

Res:o. Detta synes wara skäligt och bewillias honom sampt hustrun slippa för 
mantalspenningar, hwilket Consistorium ochså adproberar.

2. Erich Andersson i Skohla [Skala] och Tegelsmohra sochn klagar att Toboo 
massung skämmer bort ett stycke af hans äng, och Emanuel de Geer som äger 
masungen tilbiuder bonden gifwa honom ett annat stycke äng igen, och är bon
den der medh nögd, om V. Consistorium så behagar. Res:o. Detta tyktes kunna 
effter noga ransakning om ängarne medh richtigt häfdebyte skie, doch så att 
intet något beswär i längden der af föllia kan. Resolutio. Ratificeras.

3. Uplästes Pelle Perssons i Sund och Alunda sochn supplique att fa någon 
tillgifft på sine penninge uthlagor i anseende at han lidit skada på sin råghsäd, 
der om hans grannar wittnat hafwa. Res:o. Bewillias tillgifft på 12. dr kopp:nt. 
Resolutio. Confirmatur.

4. Uplästes Anders Olssons supplique i Å[r]by och Rasbo sochn, som har up- 
tagit Academiens hemman på frijhet begärer slippa kröningz hielpen och kläde
penningar till soldaten som befall:n fordrar af honom.

Res:o. Cröningzhielpen blifwer han frij före, effter han niuter den andre rän
tan fritt, klädepenningar betales af wederbörande i Stockholm, effter Kongl. 
Mayrtz resolution.

Resolutio. Det är rätt.
5. Uplästes assessorens h. Plans bref till h. Räntemästaren, angående ett torp 

Fjellmora i Allmunge sochn som bygt är på Wässby [Ulvsväsby] ägor, och sedan 
af åboen låtit införas i militie jordboken, der i han begärer Academien tillijka 
medh dhe andre jordäganderne i Wässby, sökia Kongl. M:t at detta torp Fiel- 
mora må läggas till byn igen. Qvaestor berättade bref der om afgått till Kongl. 
M:t sigh och medh h. Plan sökt tingz attest uthur protocollet, om jordägarne 
warit tilstädes då synen höltz här om.

6. Uplästes Staphan Olssons* supplique i Orsslunda**, der i han begärer 
qvittera sitt hemman som han i 40 åhr åbot och wäl förestått till sin mågh 
[Johan Persson], och få någon åcker och äng, som han i skogen uptaget sigh 
till fördeel. Res:o. Effter han intet är skyldigh och hemmanet wäl förestådt och 
mågen är der medh nögd, dy fans detta skäligit, och lembnas till h. Räntemäs- 
tarens disposition, allenast Academien får richtigt sin ränta. Resolutio. Confirma
tur.

[Samma dag.]
Consistorium minus straxt der effter praesentibus Rectore DD Skunck, h. 

Gartman, h. Norcopense, M. Micrandro och Secret:n.
I. H. Professor Wulff beswärade sigh öfwer sine drängar Erich Mattsson och 

Anders Mattzson, dhem hafwa enstädes suttat och drucket, och sagt, pass på han 
har i åhr farit illa medh oss, men få wij tala medh dhen drängen som han skall 
få, aldrigh skall han komma och tiena honom.

Drängarne nekade hårdeligen sig det sagt, willjandes ingenthera stå der till.

* Felskrivning för Staffan Mattsson.
•• Felskrivning förJ  ort stunda.
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Bengt Swensson cämbnärens Hussens dräng inkallad tillspordes om han har 
hört någre sådane ord fällas af ofwannembde drängiar? Han swarade först ney, 
men sedan sade han sig hört sådane ord på Kneppens gård, der en heel hoop 
drängiar warit tillstädes, sade Erich warit der och, men intet weta om han eller 
någon annan det sagt. Orden sade han biifwit sålunda fälte: Om drängen skulle 
först få tala medh Erich än medh hussbonden, så skulle han aldrigh komma dijt.

H. Wulff sade, att och Hussen sagt det denne Bengt Swensson berättat för 
honom här om, hafwa och honom i ladan sagt samme ord. Hwar till Bengt 
nekade.

Larss Erss dräng i Hörnet sade han warit medh på gården och Kneppens 
Mattss [Mårtensson] hwilken han och sade det hört.

Johan Hanssons Kneppens dräng, Matts Mårtensson inkallad och tilspord om 
han något sådant hört säyas, nekade sigh sådant hört, emädan han war då 
intet hemma, uthan då han kommit hem hade några st. drängiar stådt i boden, 
hwarest dhe hafft något gaserie för händer, hwar öfwer han wordet onder och 
derföre gått ifrån dhem in till matmodren, men sigh intet hört något ord talas 
om h. Professoren. Hussens dräng inkallad förehöltz att Mattess nekar till att han 
hört eller warit ihop medh dhem. Bengt stodh på sigh, men war så twekachtigh 
och varius i sitt tahl. Matts sade Johan Månsson som fölgde honom hem och 
hans matmoder kunna bewittna medh honom, att han intet hörde der af den 
gången, sade sigh aldrigh hört stort der om, uthan icke h. Professorens drängiar 
kunnat så där ibland klagat sigh, at dhe fått elak matordning. Drängiarne nekade 
och så här till. H. Prof. Wulff begärte, at effter Bengt tillstår sigh det hört, 
men intet will bekänna honom det sagt, han måtte då tagas derföre så länge till 
dess han wijser sagesman. Erich frågades om han det hört? Han nekade.

Widare klagade h. Profess:n att och effecten fölgt på den hotelse, således at 
en hustru Kierstin Andersdotter benembd fått en dräng åth Professoren, men 
denne Erich talt medh en annor hustru som warit hoos den samme, hwar på 
drängen intet kommit till Profess:n.

H. Kierstin inkallad berättade Anders Johansson tryckiaredräng frågat henne 
om hon wiste någon som wille ha någon dräng, så woro en löös i Gnista, 
henne swarat ia, och att en Professor wore, som behöfde en dräng, hafwandes 
bedt at drängen skulle komma in till söndagen, så wille hon tala medh Professo
ren och säya drängen swar. Derpå hade hon warit hoos Professorens hustru, som 
bedt henne städia drängen. Och när hon altså om söndagz morgon kommit till 
Anders Johansson, då drängen och warit kommen, och frågat honom om han 
wille komma till Professoren, hade han swarat, fa see iag will betänkia migh till 
middagen. Men om middagen hade han [0: hon] fatt det swaret at drängen warit 
då reda bortstadd. Sedan bekände och hustru Kierstin det Anders Johanssons 
hustru sagt och frågat henne hwij hon skulle willia städia drängen till Profes
soren, som säyes wara så swårt och ond t folk. H. Elin inkallad och tillfrågad 
här om sade at drängen tykt sigh ha större lust att komma till Prof. Arrhenius, 
nekade sigh sagt at det war hårt folk, sig ey eller wara bekant medh drängen, 
men sädan sade at dheras egne pijga sagt, at det war knapt medh maten, och 
drängen Erich sagt, att folket har han intet at skylla, om pigorne wore litet 
bättre.
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Annika Mårtensdotter inkallad, nekade sig det sagt, uthan Elin sagt, intet har 
iag hijtkommit i dagh där iag intet skolat talt medh Erich Mattsson. Detta hade 
hon sagt förr än hon fick tala medh Erich, då hon och sagt sigh hört det folket 
sagt wara hårt och knapt gå till medh maten, hwar till Annika swarat: ney, det 
går wäl till, Gudi skee loff.

Sädan tilstodh h. Elin, at hon sagt åth drängen, att det är och lägenhet löös 
hoos Arrhenius, dijt hon [o: han] och städt sigh.

Elliest klagades att Professorens drängiar store bönedagen warit uthur högmäs
san, och legat hemma och sufwit. Detta bekände dhe och klagade sigh at dhe 
intet förr waknat, effter dhe dagen förr gått i hårt arbete, sade sigh lell warit 
i afftensången, hwilket och pigan Annika betygade.

Parterne affträdde och Prof. Wulff frågades om han wille hafwa Larss Erssons 
dräng till förhör, förr än sluth i saken blir.

Professoren berättade at samme dräng är fuller mycket wahnartig, så at han 
föga achtar att gå falsk eed; kunne icke deste mindre tillijka medh den stätz- 
lade drängen och Anders Johansson förhöras. Slötz altså at så skee skulle, blif- 
wandes och drängiar ne tillsagde at wara beredde till swara widare för detta då 
man fordrar.

D. 9. Octobm
war Consist:m majus sammankallat klockan 8 för middagen då sig tilstädes 

befunno Magnif. Rector DD Skunck, h. D. Benzelius, M. Holm, h. Gartman, 
h. Lundius, h. Ol. Rudbeck, h. Arrhenius, M. Columbus, h. Lagerlöf, och h. 
Qvaestor.

I. Uhrsechtade Mag. Rector att han bemödat V. Consistorium på en extra
ordinarie dag, hwar till han war förorsakad af et Prof. Norcopensis bref ifrån 
Stockholm, hwilket utha« drögzmåhl borde beswaras.

II. Lästes förbe:te bref upp, hwar uthi förfrågas V. Consistorium om man icke 
medan Academiens saak medh adsess:n Behm ännu hänger, icke skulle i under
dånighet försöka hoos Hans Kongl. May:t om dhen förr i HoffRätten afdömde 
injurie sak mot be:te assessor Behm in puncto reconventionis stodo at bringa 
till restitutionem in integrum.

H. Prof. Lundius hölt det aldeles orådeligit aldenstund man derigenom skulle 
råka i stridh icke allenast medh Kongl. Hoffrätten, uthan och medh Kongl. Sena
ten, hwilka begge lära förträda dheras domar, och altså Academien synes hafwa 
sig på dem förgrijpit.

Rector bijföll dhet samma, hälst emädan Academien dessuthan måste lijda 
widrige omdömen för åthskillige trätor som hon är fasnader uthi. Prof. Lundius 
lade detta till, at dhet woro till befruchta, det kanske ännu flere rättegånger 
stodo oss före.

H. Doct. Benzelius frågade huru högt ofwanbem:te HoffRättens domb kan 
Academien gravera.

H. Lundius, at Behmer är frijgiord för dhe beskyllningar han är worden an- 
grepen medh genom Consist:ii bref och fatt reconvention.

Prof. Arrhenius sade att heela Consist:m intet har warit ensee om samma bref.
H. Lundius: annorlunda står i protocollet.
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Rector bad att man intet rörer mehra widh bemelte sak, aldenstund man 
skulle finna månge swårheter der widh, och hon elliest redan är gången in rem 
indicatam.

III. Uplästes Kongl. ReductionsCommissionens bref till Academien af dato 
Upsala d. 15 Augusti, hwar uthi begäres att Academien inkommer medh suf
ficiente documenter och förklaringar öfwer någre wisse godz, som finnes wara 
afgångne ifrån Cronan, som pure donationer, effter dhe extracter som Kongl. 
Reduction dher om åth wälbe:te Commission communicerat.

Slötz at h. Räntemästaren tager på sigh dhen mödan at beswara ofwanbe- 
melte bref.

IV. Uplästes Kongl. Bergz Collegii bref af dato Stockholm d. 1 Octobrn 
hwaruthi wälbemelte Collegium itererar sin begäran at Consist:m wille gifwa när
mare underrättelse om dhet på Rasboskogen upfundne och af Consist:o angifne 
malmstreck; och det så wäl till dess egen beskaffenhet som till personens hwilket 
det först har märkt och uppenbarat. Slötz att man ofördröyeligen dher på skulle 
swara; och sedan beklagades enhälleligen at det här till är wordet försummat; 
oachtawdes at Consistorium widh wälbemelte Collegii förrige brefz ankomst re
solverat, at detta ährende t wederbörligen skulle beswaras.

V. Dn. Jacobus Eedberg begärer testimonium williandes begifwa sigh här ifrån 
till Åboo.

Dhetta bewilliades medh wilkohr at Rector om hans frägd och förehållande 
skulle först låta underrätta sigh af inspectore nationis Prof. Peringero.

VI. En tysk student benemd Kämpher Westphalus begärer blifwa intagen i 
societeten och fa lof at informera ungdomen i tyska språket. Detta befans af 
alla mycket wäl och gott, aldenstund han Kämpfer effter Rectoris berättande 
hade wijst sitt testimonium ifrån Jena, och elliest Prof. Lagerlöf wiste gifwa 
honom det wittnesbörd at han här i Swerige haar uppehållet sigh hoos förnämt 
och wackert folk, och skickat sig wäl.

VII. Prop. Rector att h. lagman Fägerstierna skall ihugkommas medh 6 rdr 
in spec/V för protocollet om dhen dom som är fallen uthi saken som Academien 
hafft medh [ilucka] och hafft emot Tompta i Rasbo sochn.

Angående lagmans synen emellan Walbeck [o: Albäck] Ekelunda Academien 
medh Dufwalt mot Rosenstierna, beståås wälbe:te h. Fägerstierna för sitt omak 
200 daler kopp*r:nt, hwilka Academien och h. Gustaf Duvalt effter egen offene 
skulle participera uthi. Till resepening beståås honom 100 daler kopp^rnt.

D. 10 Octobrn
höltz Consistorium minus effter middagen praesentibus, Rectore Magnifico, 

Prof. Holm, Prof. Gartman i h. Lundii ställe, h. Arrhenius i M. Micrandri 
ställe, Prof. Wolff, Prof. Lagerlöf i h. Norcopensis ställe.

I. Beswärade sigh Prof. Wolff öfwer sina drängar Erich och Anders Mattsson 
benämbde, at dhe för annat folk uthan någon sak hade lastat dhen spijs, som 
dheras husbonde och matmoder dhem låtit niuta, och att dhe dessuthan offta 
hemma hade wräkt dhen mat som dhem är worden föresatt, ehuruwäl han warit 
ostraffeligh, och sådan som mästedels hade kommit af hans eget bord.

Bemelte drängiar inkallades, och tillfrågades om dhe sådant giort, och af 
hwadh orsak. Men dhe nekade att dhe någon tijdh sådant taal hållit.
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Rector: Erich Mattsson tillstodh ju senaste, då han war till förhör dhet han 
tykt spijsen har warit något knapp. Hwar på inkallades Prof. Wolffs pijga 
Annicka Mårtensdotter såsom wittne, och tilspordes om hon hört af ofwan- 
benembde drängiar hade wanskat dhen mat som dhem är worden föresatt, och 
om dhe hafft något skäl dher till? Hon swarade at spijsen har altijdh warit sådan 
som dhe bort wara förnögde medh, icke dess mindre sade hon sigh offta hört 
at dhe lastat honom.

Hon åtspordes widare om icke sälskapet fatt samma slagz torsk som warit 
på huusbondens bord? Hon swarade jo.

Sedan öfwertygade hon Erich Mattsson att han sagt om torsken: nu kommer 
åter dhen diefwuls torsken. Sammalunda wittnade hon att Erich Mattsson sagt 
om laxen en gång, Gudh gifwe fahnen hade honom.

Hwar till Erich Mattsson swarade at det war lögn, för hwilket ord han wardt 
näpst.

Widare inkallades dhen andra Prof. Wolffs pijga benembd Chirstin Timans 
dotter; och betygade att hon och dhe andre leyohion hafft enahanda spijs och 
at dhen har warit till nödtorfften godh.

Än wittnade hon att hon fuller intet kan minnas at drängen Anders Mattsson 
har fält någre ord öfwer maten, men sade sigh en gång hafwa hört at Erich 
Mattsson sagt då han warit drucken: Jag troor fahnen sitter i torsken, han hänger 
widh fingrarna. Erich Mattsson sade sigh sådant hafwa sagt om skinnet men 
intet om fisken.

Anders Mattsson wittnade och sig sådant den gången hafwa hört.
Sädan tillspordes bägge drängiarne om de antingen hade något at säya till 

sitt förswar, eller och något at beswära sig öfwer deras husbonde och matmoder? 
Till hwilket de begge sade aldeles ney. Der uppå wijstes både wittnen och de 
åklagade uth.

Prof. Wolff sade sigh hafwa actionerat dhem allena derföre, at de inför rätten 
skulle drifwas till liugare, och att han derigenom måtte afskudda sigh den nees- 
liga beskylning som de der på giort, angående legofolketz spijs och underhåld.

Inkallades h. Prof. Arrhenii dräng för detta benämd Anders Andersson til- 
lijka medh offta bem:te Erich Mattsson, och tillspordes af Prof. Wolff om icke 
en hustru be:d Christin hade talt widh honom, att han skulle komma i hans tienst, 
och om han icke till denne ändan hade intet longesedan kommit in i staden och 
warit i bem:te Profess, huus.

Han stodh till at han warit i staden och äfwen i Prof. Wolffs huus, men ne
kade at han det giort i det sinne att han der wille antaga någon tienst.

Prof. Wolff begärte dett han måtte giöra eedh. Drängen nekade framgeent, 
och sade at han elliest gått in, bidiandes Gudh straffa sigh, at han då intet 
wiste af något tilbodh till tienst, och att ingen hwarken rådt honom der till 
eller der ifrån. Hwarföre frågades han hwadh han skulle då giöra i staden och 
särdeles i Prof. Wolffs huus. Han nekade immerfort, och sade at han aldrigh 
gådt tijt i det upsåth, at taga tienst, och at ingen hwarken har skrämt eller tub
bat honom, nekade och at hust. Chierstin någon tijdh talt widh honom der om.

Inkallades dhen 3:die prof. Wolffs pijga benemd Anicke Mattzdotter, och til
spordes af Reet. Magnif. i Erich Mattssons närwaro om han [0: hon] hört honom 
rata matordningen, och af hwadh orsaak.
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Hon swarade at för sin person hade hon ingenting att klaga öfwer spijsen, 
men nogh hade hon hört at för Erich Mattsson hade dhen intet offta warit i 
lagh. Särdeles bekände hon, at hon hört af Erich Mattsson at han wräkt och 
dantat på kåhlen.

Åter giorde de åklagade affträde.
Rector togh saken i betänkiande, och sade at man fuller ingen lagh hafwer på 

sådane måhl; men lijkwäl woro dher en culpa som borde straffas, hwilket Con- 
sist:m bijföll.

Prof. Wolff itererade ännu at han intet annat söker, än att dhe hafwa sine 
skamlöse ord i halsen, hwar widh han som kärande giorde affträde.

Åter inkallades Anders och Erich Mattsson, då dhem förestältes dheras obe- 
skedelige förhållande, hwilket nu så mycket swårare dhem borde tillräknas, som 
och tillförende en gång haar måst plichta för dheras brott mot dheras husbonde, 
och nu andre gången finnas skyldige.

2. Förehöltz ofwan offta bem:te drängiar dhet sabbatzbrott, som dhe och på 
sidste tridie store bönedagh hade begått medh högmessans försummande, och 
ransakades noga effter, om icke dhe affton tillförende giort otijdighet medh 
drickande; men de nekade och bodo Gudh straffa sigh, at de intet det giort, 
uthan at allena sömnen effter swårt arbete, som dhe hafft dagen tillförende, haar 
hållit dhem ifrån kyrkian. Befans och at dhe lijkwäl warit i afftonsången.

Dhe befaltes göra affträde.
Res:o. Slötz at dhe för sabbatzbrottet böta hwardere halfottonde daler k:nt 

hwilka innehålles af dheras innestående löhn hoos h. Prof. Wolff.
Sedan förmantes Erich Mattsson at han giör afbön hoos h. Prof. Wolff; hwilket 

så wäl han som Anders Mattsson stege fram och gorde bidiandes ödmiukel. 
och sade sigh sådant hafwa giort i dryckesmåhl och owet.

Consistorium i/ztercederade och för dem. Hwar uppå Prof. Wolff sade sigh 
hafwa sin satisfaction, och ey willia widare praetendera.

Rector och Consist:m warnade them, at dhe intet komma fram medh något 
bakdanterie widare; elliest skall denna saken blifwa dhem såsom ny och otill- 
gifwen beräknad.

D. 23 Octobm
höltz Consistorium minus, praesentibus Magnifico Rectore, Prof. Lundio, Prof. 

Wolff, Prof. Micrander [j/c], Prof. Lagerlöf i Prof. Holm ställe.
I. Framträdde Acad:iae wachtmästaren och anklagade för Consist. Dow/num 

Andream Skragge Vesm. at han ungefär för en månad sedan tillijka medh flera 
camerader hade om natten skutit någre skott i sin cammar; och när wachtmäs
taren hade förfogat sigh tijt till att giöra sigh kunnigh hwem det woro som giorde 
oliud, har Dow/nus Skragge ropat på honom och kallat honom snehufwud, swine- 
hufwud, luthufwud och mehra slijkt.

Dow mus Skragge stodh till att han om natten hafft fremmande, och att dhe 
i lusten hade skutit någre skott, men nekade att han har kallat honom sne
hufwud eller swijnhufwud. En wachtknecht steegh fram och wittnade medh 
wachtmestaren at Dn. Skragge hade kallat honom så.

Dn. Skragge badh Gudh straffa sigh, at han intet en gång wiste, at wacht
mästaren war så när tillstädes.
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Mag. Rector åthsporde Dn. Skragge, hwarest han hade kiöpt ööl så seent 
på natten, efter wachtmästaren berättade at detta woro skedt kl. emellan 1 och 2?

Skragge swarade, at de så seent intet stort drucket, uthan giort det masta 
tillförende, stoodh änteligen till at han kl. 11. hade låtet hämpta en kappe hoos 
Harklingen. Der medh befaltes de giöra affträde.

M. Rector hemstälte saken i Consistorii betänkiande.
Prof. Lundius: Åthskillige saker borde i detta måhlet considereras: 1. skäls- 

orden, 2. skiutandet, 3. at man hämptat ööl så seent på natten, 4. kunde man 
och så kanskee widh detta tillfället röya någon som säljer ööl uthan till at hafwa 
accisat det till salu.

M. Rector: Angående skutandet så haar Skraggen, då han först wardt kallat 
hem till migh för detta angifwandet, wrijdet skulden på sin styfbroder [Johan 
Jedeur], som då warit hans gäst; hafwandes och nekat till det skälsordet som 
han beskylles hafwa utgutet.

Prof. Lund.: Effter han skuter skulden på andra, så måste han tillhållas, at han 
skaffar dhem hijt, som han skyller uppå.

Prof. Micrander mente at de kunde förhöras på den orten der de äro stadde.
Prof. Lundius: Denne saken förewetter så, at de måste confronteras.
Prof. Wolff frågade hwadh man wille giöra för en injurie af det ordet sne- 

hufwud, effter det betydde et vitium naturae och ingen odygd.
Prof. Lundius: Det är lijkwäl animo injuriandi giort, och hölt billigt at man än 

widare tillhöllo honom Skraggen till at bekänna rena sanningen om alle omstän
digheter i detta tillfället; så framt han icke wille wara förtänkt till at swara till 
den omkostnad, som en widlyfftigare process skulle hafwa medh sigh.

Dn. Skragge kallades å nyo in.
Rector Magnif. förmante honom at han skulle reent bekänna saken som hon 

woro förelupen. Skragge sade at han fuller intet wille neka det han hade kallat 
wachtmestaren snehufwud, ehuruwäl han sielf det intet kan minnas sig hafwa 
giort. Lijkwäl effter flere det hört wille han intet träta emot dhem. Widare 
berättade han deras nampn som warit medh honom i laget, nembl. hans styf
broder, benämd Johan Gedeur [Jedeur], item twenne studenter Dn. Skultin 
[Nicolaus Schultin] Vesm. och Dn. Noraeus Uplandus.

Han tillstodh och at han allena har skutit ett skott; och hans styfbroder alle 
de andre. Ändteligen beropade han sig på den tillstädjelse som Mag. Rector har 
utlåtit sig om då han först för denne saken war citerad hem till Magnificum, 
at nbl. han skulle få förlijka wachtmestaren.

Rector swarade at han fuller intet skulle hafwa warit der emot, der Dn. 
Skragge straxt hade infunnit sigh hoos wachtmestaren wederbörl. och stält ho
nom tillfredz, men som han sielf sådant hade försummat, och saken nu woro 
kommen så wijda, så stodo mehra intet i hans macht till at läggia henne neder.

Widare åtspordes Skragge om någon af dhe andre studenterne och hade skutit 
något, hwilket han nekade seyandes sig kunna swärja för dhem och för sigh 
at han intet hade skutet mera än ett skott, men huru många skott hans styf
broder skutet, det kunde han intet minnas.

Han stodh och till at han skutit det ena skottet medh sin egen pistool.
Befaltes sedan giöra affträde.
Prof. Lundius hölt wara nödigt at man låter kalla Dn. Schultin och Nereur
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[d: Noraeus] före, och a t man hindrar det de ey må komma till tals medh Skrag- 
gen förr än dhe i Consistorio inkomma till förhöör.

Rector befalte Cursorem gå åstadh och upsöka dhem begge och kalla dhem 
till Consist:m uthan at han något för dhem utlåter sigh af hwadh orsak det skeer, 
i medier tijdh inkallades Johannes Myring fullmechtigh på [M. Boos] sterbhus 
wägnar emot Magister Ericus Liung.

Upwijsandes bem:te Myring en obliga//on på 114. daler kopfwr:nt, som sal. 
Prof. Liung tillstår sig hafwa bekommit till läns af sal. Räntemästaren M. Boo, 
hwilka penningar Myring påstodh ännu wara obetalte.

Här till swarade Mag. Liung sålunda, at wederbörande af sal. Mag. Boos sterb- 
huus borde nogsamt i deras sinne wara öfwertygade, det bem:te skuld länge
sedan är betalt, hwar till han upräknade fölljande skäl. 1. Att sal. M. Bos effter- 
lefwerska på 16 åhrs tijdh intet fordrat der på uthan tegat stilla, der doch hen
nes tillstånd medan hon lefde effter sin sal. man mestedels warit sådant, at hon 
hafft orsak till at fråga efter sitt, hälst då Kongl. stadgan nogsamt borde mana 
henne der till. 2. Att emot denne upwijste obligation woro klart quittence, hwil- 
ket i Consistorio tillförende är wordet inlefrerat, som lärer finnas in actis.

Här till swarade Myring: 1. Att fast sal. frun har der medh intet gifwit effter 
sin rätt, at han [0: hon] så länge drögt till at tala der uppå, och äro dhe disordres 
och swårigheter som infallit i bemelte sterbhuus, orsaken der till, at hon så seent 
har begynt till at fordra samma skuld, hafwandes intet så straxt funnit obligation 
wid handen, hwilken sigh ibland andra många skriffter har kunnat förborga. 
2. Hwad quittencet anbelangar, så wille hon der widh acquiescera, så frampt 
det är bewijsliget, at det är skrifwet medh sal. fruns hand.

Till detta sidsta swarade Mag. Liung, om han håller quittencet falskt, måste 
han wara förtänkt till at wijsa hans sal. fader något stycke, hwar medh han har 
kunnat förtiena till att blifwa i detta fallet så grofft misstänkter.

Parterne befaltes giöra affträde.
Res:o. Att man denne gången intet ändteliget sluth kan giöra i saken, uthan 

at man giör sigh till nästa Consistorium bättre om henne kunnig, uthi de förre 
protocollerne.

Detta förkunnades parterne, och begärte Mag. Liung, at hans sal. faders obli- 
ga//on måtte blifwa qwarhållen i Consistro aldenstund han intet kunna mehra 
tiena wederparten uthan till at iterera en orätt praetention.

Rect. Mag. påminte Myring, at han till nästa Consist:m haar i beredskap sin 
fullmacht till at upwijsa. Hwilket han sade sigh skola effterkomma.

Inkallades Dn. Nie. Skultin [Schultin] Vesm. och begärte Rector af honom 
att han wille giöra en sanfårdigh berättelse, om det som förelupet emellan Dn. 
Skragge och wachtmestaren, effter han då warit tillstädes. Han berättade, at han 
warit tillstädes då Dn. Skragge hafft sin styfbroder [Jedeur] hoos sigh till gäst, 
hwilken har löst af sina pistoler; sade och at Dn. Skragge har skutet, men wiste 
intet huru många skott. Sade detta wara skedt emellan kl. 12 och 1.

Wijdare tilböd han sig willia giöra eedh, det han intet hört, at Dn. Skragge 
kallat någon snehufwudh.

Tillspordes han om han wiste hwarest ölet hemptades, hwilket han nekade 
sigh weeta.

Inkallades Dn. Noraeus, hwilken i lijka måtto nekade sigh hafwa hört at något
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skälsord den affton woro fallet i sin närwaro; angående skiutandet, sade han sigh 
intet wetta något skott wara löst af någon annan, än Dn. Skragges styfbroder. 
Sade sig hafwa gått bort kl. emellan 4 och 5 om morgonen. Nekade sig weta 
hwarest ölet woro hämptat; men mente at det togs hoos bagaren Ferdinander 
[Zelbell].

Res:o. För skälsordet böter Dn. Skragge tree mark effter 43 cap. LL. dngMb. 
samt 32 cap. Rb. Sti. För skott plichtar han en dagh i Fängelse, warande pisto- 
lerne förfallne till Rectorem, effter parag. 23. cap. 23. de moribus et vita stu
diosorum. Effterläts at bem:te Skragge får lösa sig ifrån carcere med 1 rdr.

Inkallades skinnarens Johan Be[c]kz hustru ben:dt Märta Hansdotter, hwil- 
ken anklagade Dn. Johan Fagrelium Ostrog. at han warit i hennes huus, låtet 
inhämpta dricka, och gått bort uthan till at betalat, hafwandes swarat at han 
straxt skulle komma igen. Andra dagen hade han kommit igen och sade sig 
hafwa pemingpt hoos sig, hafwandes medh sigh 10 st bussar, och en hoop 
novitios; begärte in dricka och handterade novitios illa; men gick äfwen då bort 
uthan at lefrera betalningen, hafwandes förtärt på både gångerne 15 dr kop- 
par.nt. Har sedermehra warit hoos henne och begärt mehra, men intet fatt. 
Hwar medh hustrun befaltes gå uth.

Fagrelius har warit citerat på dören men intet infunnit sigh.
Resudes att han ännu citeras och hafwes till förhör, och giörs der i som lag 

förmår, så wäl för sijdwördnat emot citation som för swordom och eeder.
Inkallades wachtdrängen Erich Larsson emot Anders Skragge, anklagandes at 

han Skragge kommandes uthur källaren har öfwerfallet hans hustru och detta 
skedde kl. 7. om afftonen sade Skraggen, men Erich Larsson sade det wara 
kl. 6.

Skraggen tillstod sig warit på källaren, nekte någon af sitt föllie hafft dragen 
wärja på gatan. Erich Larsson sade sigh sielf sedt at han af de 3 som gingo 
på högre sijdan, hade wärjan uthe.

Rector: Skraggen har sielf för mig bekänt det han gick på högre sijdan, och 
har tilbudet förlijkning.

Skragge: till at undgå Consist:m giorde iag det.
Rector: Hade I warit oskyldigh, behöfde I intet fruchta för Consistorium.
Erich Larsson klagade sin hustru wara än mycket förfärat alle nätter här af.
Res:o. Fans nödigt at upskiuta denne saken till dhess dhe andre som woro 

medh Skraggen, komma medh upp, effter de denne gången ey woro citerade.

D. 24 Octobm
höltz Consistorium majus effter middagen, praesentibus Rectore D.D. Skunck, 

Doct. Pet. Rudbeckio, D. Benzelio, h. Skyttz, h. Gartman, h. Lundio, h. Rud- 
beckio, h. Arrhenio, h. Spole, h. Wolff, M. Columbo, M. Micrandro, h. Bil
berg, h. Peringer, h. Lagerlöf qvi acta notavit, och h. Qvaestore.

I. Uplästes h. lagman Fägerstiernas bref dat. Stockholm d. 12 Octobm an
gående lagmanssynen emellan Alebeck och Ekelunda beramader tili d. 15 Nov. 
hwilken bemelte h. lagman på sig tager at förrätta, lofwandes der jempte, at h. 
Rosenstiernas widh lagmanstinget giorde förklaring, det han wille acqviescera 
widh häradzsynedomen, skall af honom tagas i den consideration, som är lijk- 
mätig lag och laga procedere.
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II. Inkallades befall. Winter, hwilken föredrog sin expense rächning, dhen 
Magnif. Rector emottogh, udofwandes at hon till nästa Consistim skulle blifwa 
öfwersedder och sedan honom Winter tilskickad.

III. Lades till acta en copia af Kongl. HoffRättens bref till h. landzhöfdingen 
Gyllenhoff daterat Stockholm d. 18 Septembm hwar uthi Kongl. Rätten begärar 
underrättelse af welbemelte h. landzhöfdinge om det tilgrep som ryttmästaren 
Göös [Goés] haar giort på twenne ängiar i Åstad och Biörkeskogh belägne, 
sampt dhen contumacie hans wijst mot undfangen stembning.

IV. Föredrog Rector, huruledes hust. Malin i Nederby [Nedervi], som åhr- 
ligen gifwit 15 daler för ett torp, som hon der uprättat, haar nu ingifwit en 
skrifft, hwaruthi hon begärar dher på förmedling, säyandes sigh intet kunna 
mehra gifwa så stoor utlaga dher af.

Tilspordes befallningzman Winter här om, hwilken swarade, att effter hans 
mening woro det betänkeligit till att längre betro henne bemelte torpeställe, 
aldenstund hon det intet kan förestå.

Rector remitterade saken till inspectores aerarii att dhe om förmedlingen skulle 
Öfwerlägga. Widare frågades Winter om torpet kan tåla en sådan uthgifft? Han 
mente ja.

D. Benzelius: I anseende till hustruns ålderdom borde man lijkwäl unna henne 
någon förmedling.

H. Spole sade det samma.
H. Räntemästaren mente at bemelte torp torde hafwa skadat mehra hemmanet 

än gagnet för det elake lefwerne som der föres.
Res:o. Inspectores aerarii taga saken i betänkande ad referendum.
V. Befallningzmannen Winter föredrog i ödmiukhet Ven. Consistio at han här 

till haar medan han uptaget tijonden uthi Haarboo, Munketorp, Biörskog och 
Torpa, altijdh betalt för sitt underhåld på bemelte orter, nbl. i Munketorp 
2 tunnor och 1 t:a på hwardera af dhe andre, men intet sådant affördt i sine 
räkningar; begärte fördenskull att sådant måtte honom af V. Consistorio beståås, 
alldenstund han intet ensammer kunde dhen syslan förrätta, uthan reser altijdh 
sielfannan, och kan der intet subsistera uthan kosthåld, förmodandes han at 
V. Consistorium i anseende till hans flijt och möda effterlåter at han bemelte 
omkostnad- far giöra sigh godh uthi dhe tillkommande rächningar, och at han här 
effteråth åhr från åhr far upföra hwadh han dher till utgifwandes warder.

Rector lofwade at sådant skulle tagas i betänkande af inspectore aerarii och 
han sedan faå der på et gunstigt swar.

VI. Uplästes Hans Kongl. Mayitz nådige vocation för Dn. Andreas Drossan- 
der till ordinariam professionem medicinae uthi sal. Doctoris Hoffvenii ställe, 
dat. Stockholm d. 10 Maii 1683. hwar uppå bewilliades at bemelte h. Doctor 
nästkommande tijsdag kl. 9 kan hafwa sin introduction.

VII. Uplästes et h. landzhöfdingens bref dat. Stockholm d. 12 Septembr/j an
gående Ifortsättningen ej inskriven på härför reserverad plats i protokollsboken\

VIII. Uplästes Kongl. Drottzens collation af stipendio duplici in theologia 
gifwen åth Dn. Johanni Telliin [Telin] dat. Stockh. d. 8 Aug. hwilket ährende 
remitterades till facult. theol.

IX. Äfwen recommenderades wälbeite facultati Dni Caroli Vänmans suppli- 
que om stipendio; föreslåendes Magn. Rector att han kunde blifwa soulagerader
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medh dhen deel af hans sal. brors [Jakobs] stipendio, som sidsta terminen 
honom tilfalla borde.

X. Remitterades till facult. philosoph. 'Domini Svenonis Hööks supplique om 
stipendio.

XI. Uplästes h. Prof. Skytts skriffteligen ingifne påminnelse om Bibliothe- 
quet, bestående i 6 åthskillige puncter som föllia. Nbl.

1. Att dhe länge omtalte Bibliothequets räkningar, så till inventarium som des 
åhrlige inkomst medh forderligeste tillijka medh gütige verificationer måtte 
företagas, skärskodas och slutas. 2. Att det woro rådsampt till att icke tillåta 
det Bibliothequets bästa och rareste böcker skulle lembnas åhr från åhr i priva
torum huus och der wara underkastade hwarjehanda händelse; uthan att dhe 
effter handen som dhe brukas blifwa restituerade lijkmätigt constitutionibus 
Academiae och Kongl. instruction. Jämwäl och att her Coyets donation bestå
ende i 24 tomis, som alle äre hoos h. Prof. Rudbeck, måtte tillijka medh sielfwa 
donations brefwet i wederbörligit loco inkomma. 3. Att dhe som utlänt Bib- 
liotheqvets materialier, måtte wara omtänkte till att skaffa så goda in igen 
nästkommande winter på dhet at dhen så tarflige bygnaden måtte kunna fort- 
sättias, förmodandes han dhet herrar inspectores aerarii lära här widh på ämbetes 
wägnar giöra dheras bästa och williandes i widrigit fall dherföre wara otiltalt. 
4. Att det bör effterfrågas, på hwilkas answar dhe månge in folio och qvarto 
försålde och distraherade pergamentshandlingar komma skola, mehnandes han 
at i detta fallet hwar böör gå till sin man; hwarigenom torde och bekommas 
någon uplysning om någre anseenlige inventarii perzedlar som nu ey finnas; 
och gifwandes dher hoos tilkänna dhet heela bladen uthur m. s. codicibus äre 
utrefne emot dhet handhafwande som man bör en Kongl. skänk. 5. Att det 
bör utrönas, om icke instrumenta musica höra Bibliothequet till. Aldenstund 
sielfwa musicaliske böckerne till ett stort antahl dher äro till finnandes, pro- 
ponerandes han sådant till sin säkerhet i framti jden. 6. Begärte han blifwa för- 
wissader om icke lengesedan är slutit, att hälfften af fisco studiosorum skall 
åhrligen tagas till dhet nya Bibliothequets förfärdigande, bidiandes i sådant fall 
att be:te medel uthan hinder [meningen ej avslutad].

Till förste puncten swarade Rector sigh wara aldeles okunnigt hwadh han 
menar för räckning, och begärte at sådant måtte annoteras till hans excuipation.

Prof. Skytts sade at han mehnar räkningen af alt som Bibliothequet tillhörigit 
är och af alt det som der ifrån är försålt så långt tilbaka man kan.

H. Spole uhrsächtade drögzmåhlet af räkningarnes öfwerseende, hwilket war 
förorsakadt der uthaf att Prof. Skytts har sielf intet kunnat wara der widh til- 
städes.

Rector påminte att Prof. Spole och Prof. Bilberg som tilförende på sigh 
taget detta ährendet och så det willia fulborda.

H. Räntemästaren påminte widh detta tillfället att Academie cassa rächning 
och så åhrligen borde öfwersees, eller hwidh hwart rectorat verificeras.

H. Rudbeck: Hwadh dhen första puncten anlangar så påminner sigh V. Con
sistorium att när sal. Doct. Loccenius och sal. h. Scheffer woro döda, wille 
ingen taga sigh bibliothequets räch[n]ing före; och at jämwäl sal. Verelius och 
bokhållaren sådant wägrat. Hwarföre lofwade iag migh för dhem willia hafwa 
omak och huru stort beswär der widh hafwer warit, lärer kunna wijsas af sielfwa
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wärket; hwilket när det war färdigt, bad iag at Consistorium wille sättia några 
till som dhem skulle öfwersee, hwilket och skedde för ett åhr sedan och af 
dhem blef underskrefne. Och såsom Academiens räkningar ey woro då alla in- 
kombne eller folierade till sina documenter, så lemnades rum för någre foliers 
citerande i Bibliothequets böcker, till dess datum dag och månad, så länge dhe 
skulle blifwa folierade. Sedan skulle och tillföras sal. Verelii räkning under dhen 
tijden han war Bibliothecarius, hwilket intet då kunde skee förr än Academie 
räkningar woro slutne, och alla zedlar igenomsökte, hwilka h. Qvaestor Arrhenius 
migh sedan lefrerade. War så allenast boken sluten för sal. Doct. Loccenio 
och sal. Scheffero, och derföre kunde intet boken lefreras förr än hoos sal. 
Verelii skulle inkomma. War altså intet min plicht at desse rächningar förfär
diga, uthan allenast af en godh willia giort.

Till den andra puncten.
H. Prof. Rudbeck sade at han hade gifwit lista in på dhe böcker han har 

hoos sigh, förmedelst Kongl. Drottzens permission. Elliest är Bibliotheqvet der
före giort at det skall brukas; och är det äfwen så äfwentyrligit för eeld skuld 
att dhe stå i Bibliothequet som i ens annars private huus.

H. Prof. Skytts påminte att Coyetz donation aldrigh ännu är i Bibliothequet 
inkommit.

Prof. Rudbeck: Hwad Coyetz donation anlangar, så war han intet sinnader 
dhe 24 botaniske böcker hijtskänka, om han icke allenast af migh warit bed en 
der om, och iag i 3 åhrs tijdh hölt der om an; och wijste det at dhe medh 
tijden skulle af maal aldeles förderfwas, om dhe icke åhrligen skulle wädras 
blad ifrån blad, och att iag wille dher tijden och hälsan medgofwo låta dhem 
afmåhlas och tryckas till posteritetens nytta; der på skänkte han dhem till Bib
liothequet, och hafwer iag låtit dhem reda till 1 200 figurer utskära, som och 
wijstes för ett åhr sedan i Consistorio. Och måste iag alla tomos tillijka hafwa 
för collation af bladen och blommerne. Ty hoos botanicos är bekant at dhen 
ena örtens beskrifwelse beropar sig på ens annars art af blad, stielke och blom
mor.

Doct. Benzelius: Åthminstone borde instrumentum donationis komma in i 
Bibliothequet.

Prof. Arrhenius beklagar at nästan ingen book angående antiquitates regni 
nostri woro tillstädes på bibliothequet at tillgå.

Till dhen 3:die puncten.
Prof. Spole: då han war inspector aerarii är intet mehra utlänt än 4 t:r kalk.
Rector: Dhe som tilförende warit inspectores aerarii måste wara bekymbrade, 

at sådant som utlänt är blifwer upsatt och kommer till rätta.
H. Räntemästaren: Inspectores aerarii hafwa aldrig hafft der medh till att giöra; 

och altså intet kunnat något der af utläna.
Prof. Ol. Rudbeck: Hwadh materialierne anlangar, så hafwer Academien dhem 

till största dhelen till sina egna bygningar brukat, och lärer dhem betala, och 
hwadh som Academien hafwer till en eller twå länt, det lära dhe och betala 
när dhe blifwa anmodde.

Till dhen 4. puncten.
Rector: Man kan nu intet emendera alt hwad tilförende är orichtigt tillgånget, 

uthan alt hwadh man kan giöra, är till att förekomma sådant här effteråth.
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Prof. Lundius: det woro bäst att der öfwer hölles en inqvisition.
H. Arrhenius: det samma.
Prof Rudbeck: Hwadh pergamentet anlangar, som skall wara försålt, så kan 

den som lust hafwer sökia wederbörande.
Rector: Man måste först wijsa huru mycket är borta, och sedan tahla dher på.
H. D. Benzelius: Det är nogh att man kan wijsa, det en hoop pergament 

är försålt, fast man intet kan wijsa qvantum, och är bäst at det skeer inqvisi
tion.

Prof. Skytts: Om man intet will antaga saken här, så nödgas han gå annor
städes.

Rector begärte han wille intet bruka sådane ord, effter ingen nekar att giöra 
dher wijdh så mycket som giörligit är.

Till dhen fempte puncten.
Prof. Ol. Rudbeck: Så många musicaliske böckren som äro kiöpte för Aca

demiae penningar, finnes i dhess och Bibliothequets räkningar. Elliest hafwer 
iag för 281 dr kiöpt instrumenter till musiquen som sal. Carl Perssons [Wal- 
lins] lista och attest kan utwijsa.

Prof. Spole: Dhet borde wara inventarium på alt hwadh Academien tillhörer, 
fast det woro dhet ringeste.

Prof Lundius: det samma.
Prof Arrhenius: dhet samma.
Magnif. Rector: dhet samma.
H. Räntemästaren påminte att några instrument woro kiöpte för bötespen- 

ningar, hwilket och borde efftersees och föras till rächning.
Till dhen 6. puncten.

Prof. Ol. Rudbeck: finnes Kongl. Drottzens och Consist:ii sluth dher öfwer.
Prof. Gartman och h. Räntemästaren sade at dhet nu är wordet discourerat, 

men owist om det är slutat.
Prof. Arrhenius, Prof. Spole och M. Micrander sade att Hans Excellxe Drott

zens bref lärer ha giort sluth dher uthi.
Res:o. I gemeen om ofwanbemelte prof. Skytts ingifne memorial, att förr 

än något wist sluth fattas uthi hwar och en punct, så skola acta igenomlöpas, 
och granneliga tilsees hwadh tillförende påmint och slutat är, och sedan läggias 
handen widh medh högsta flijt, att all orichtighet kan remedieras.

XII. Uplästes Samuel Johanssons supplique, hwar uthi han begärer 1. att V. 
Consistorium wille hägna honom mot dhen servitus och skada han lijder uthaf 
h. Thuro Åkerbladz bygnat öfwer hans gård och taak mot lag. 2. att han måtte 
få sin resterande 4 åhrs klockelöön.

Effter Samuel Johansson war sielf intet tillstädes i Consist:ii förmaak, slötz 
om dhen förste puncten, att han bekommer remissorial till stadzmagistraten, 
aldenstund han intet hörer under Academiens jurisdiction.

Angående hans anmodan om löhnen för klockeställningen, så proponerade 
Prof. Bilberg att någon af Academiens medel må fa råda om klåckan, hwilken 
intet woro skyldigh att hafwa någon communication dher öfwer medh h. Doct. 
Rudbeck, i sådant fall tilbiuder han sigh willia skaffa något sammanskott af 
nationibus studiosorum, till dhens underhåld och löhn som klockan sköta skulle.

Magnif. Rector tykte att ett skäl militerade dher emot, nbl. att klockan icke
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skulle blifwa under kyrkioherdens disposition, at bondeförsamblingen intet kan 
komma så bitijda in i staden, för dheras boskaps still och andra syslor som först 
måste giöras hemma; hwarföre tyktes för ordning skull och jämlijkheet af tijden 
i gudztienstens förättande, at kyrkoherden borde ha någon frijhet till at låta 
draga timmarne uth.

H. Räntemästaren gaf förslag at man låto om söndagerne gudztiensten skee 
en tijma senare.

Res:es, att Samuel Johansson far dhe andra 24. daler kopptfr:nt af cassa ordi
naria aerarii, aldenstund dhet intet kan wara Academien till stoor tunga, effter 
dhet tages af communi cassa, och sachnaden kommer an så wäl på stipendiorum 
proportion, som Professorum löningar. Doch skulle han fa desse penningar 
medh den åtwarning, at det beneficium nu giörs honom till ett prof, om han 
här effteråth ställer klockan bättre och richtigare än han här till har giort.

XIII. Androgz bardberarens Petter Trechos supplique, at bli eximerat ifrån 
den på sidsta rijkzdagen bewilljade contribution.

Res:o. Consistorium fan sådant intet wara i sin macht, ey heller giörligit till 
at andraga sådant på högre ort, aldenstund tillförene listerne woro författade 
och admittera ingen förändring.

XIV. Prof. Arrhenius berättade hwad Hans Excellrce Kongl. Drottzen honom 
comitterat till at kungiöra Consist:o. Nbl. att han d. 25 Septembm hade blifwit 
kallat till Hans Excellrce och fatt befallning at förmäla 1. Huruledes Kongl. 
Senaten hade befunnit att dhe Skyttianiske till Acadrn testamenterade godz intet 
woro af dhen natur och beskaffenhet at de kunde falla under Reductions stad
gan; hwilket tillfyllest är wordet bepröfwat af någre documenter som af hans 
Excellence h. Göran Gyllenstierna äro sedermehra upfundne och producerade.
2. Att högbemelte hans Excellrce haar funnit angelägit till att begära Kongl. 
Senatens betänkiande öfrr Consistorii ödmiuke förfrågan huru dhe skola sigh 
förehålla medh dhe ännu resterande skuldfordringar, antingen de supplicando 
skole underdånigst begära af Hans Mayrtt der öfwer en extraordinarie Com
mission, eller och om dhe ordinaria juris via skole dem fullföllja och utföra. 
Hafwandes Kongl. Senaten sigh förklarat dhet de höllo före wara tryggest at 
man i detta målet går effter wanlige processen, som här till är skedt medh dhe 
förre fordringar af samma natur.

XV. Uplästes borgmestare och rådetz i Upsala bref till Consist:m, hwar uthi 
begäres, att sal. Archiebiskopens Stigzelii doctrinna sampt sal. Doct. Sidenii 
effterlefwerska måtte af Consistorio förmås till at steenläggia dheras anpart af 
gatan, som swarar emot dheras gård och tompt neder på Islandet widh wägen 
ifrån Kongzängztullporten, hwar igenom Hans May:t som snart hijt förwäntes 
skulle rijda till att bewijs[t]a dhen tilstundande mönstringen.

Res:des. Att de begge der till förmanas medh ett bref ifrån Consistorio, 
och att man medh ett annat bref notificerar stadzmagistraten, at man detta med
let har brukat.

XVI. Uplästes wälb. fru Carin Grijs* skrifwelse till Consistorium daterat 
Carlshult d. 26 Septembm hwar uthi hon fuller efftergifwer den emot Dn. Pet. 
Dahliin för incaminerade action, på hans giorde skrifftelige och copialiter medh

Katarina Kugelbielm, f. Grijs.



1683:24 oktober -  6 november 163

brefwet fölljande afbön; doch medh det wilkor at han måtte tillhållas att in 
för Consistorio publice ochså afbeder sin grofwe förseelse, och återkallar the 
obewijslige tillwitelser som han wälbemelte fru sökt medh att skymfa. Res:des. 
Att wälbem:te fru beswaras medh första at han Daliin citeras, så snart Secrete- 
raren hemkommer.

Doct. Benzelius: Så frampt han skall undergå det hon begär, måste han och 
angifwas hoos sin biskop. Res:s, att och en copia af fruns bref communiceras 
medh biskopen.

XVII. Magnif. Rector föredrogh om icke en warning borde afgå till gymna
sium Scarense der öfwer att nyligen så slätta subjecter der ifrån äre släpte hijt 
till Academien.

Prof. Bilberg sade sigh som inspector nationis intet kunnat underlåta till at 
angifwa sådant hoos Magnif. Rect. begärandes at Ven. Consistorium wille bij- 
falla honom der uthi. Resrdes. Att bref der öfwer afgår till episcopum och con
sistorium samptel.

XVIII. Rector föredrog att Ost.bothniensis begära h. Prof. Schyttz till in- 
spect. nationis suae. Men som han repraesenterade at han tilförende 2 landskap 
under sin inspection hade, slötz att sådant dem skulle förehållas, på det de sielfwa 
må gifwa förslagh på någon annan.

XIX. Uplästes ett viaticum för Dn. Pet. Drysell gifwit af Rectore Mag. i Åbo 
Academie och förfrågade Rector om det skall kunna räknas för ett fult och giltigt 
testimonio. Res:s. Att det kan passera, derföre och kan altså han admitteras.

XX. Erich Mattsson i Walskogh begärer att hans mundering och soldate- 
penningar må relaxeras utur arresten.

Qvaestor berättade det wara osanning, att hans saker någon tijdh warit arres
terade.

XXI. Rector: Att häradzfogden Ekegreen får en rdr in specie för det omak 
han har hafft att skaffa 2 nembder till synens förrättande emellan Acad:n och 
h. Rosenstierna. Item at Canterhielm får 6 rdr för sitt omak han hafft att notera 
bemelte syn och för ransakningens afskrifwande och communication.

D. 29. OctobnV 1683.
Effter herr Doctoris Drossandri introductions-act angaf Rector Magnif.
1. Dhe humblegårdzdrängars nampn, som nyligen woro antagne: Nbl. Per 

Andersson, Mattis Matsson, Matthis Månsson.
2. Att Dn. Andreas Burkius* studiosus begärte testimonium. Prof. Columbus 

och Prof. Wolff gofwo honom gott wittnesbörd.
3. Johannes Möller Holmens, begärer testimonium, men uthaf dhe Profes

soribus som tillstädes woro, war ingen som rätt wäl kände honom. Hwarföre 
behagade Rector förfråga sigh hoos inspectorem nationis.

Consistorium minus d. 6 Novembr/j
för middagen, närwarande Rectore h. D. Skunck, h. Lundio, M. Micrandro, 

h. Wulff, och Secretario.

Felskrivning för Barchius.
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I. Inkomb wachtdrängen Erich Larsson emot stud. And. Skragge som nekade 
sigh både rört widh Erich Larssons hustru, och weta hwem, af dhem som woro 
i compagnie medh sigh, det giorde, mente något annat sälskap det giort, effter 
hustrun bekant det skiedt klockan 7 och desse gått hem kl. 6 af källaren.

Erick Larsson nekade hustrun sagt det skedt kl. 7, påståendes at samma det 
sälskapet som skreek och gick af källaren kl. 6 slogh hustrun, ty det war ingen 
tijdh emellan det dhe gingo af källaren och det skedde, och då war iag neder 
widh frantzosens hörn. Frågades om han då intet kunde det höra? Swarade dhe 
talte icke ett ord uthan det skedde helt tyst, så iagh intet hörat kunde.

Eric Gangius* inkallad förmantes säya sanningen, och bekänna hwem som sla
git hustrun. Han swarade sigh hwarken hört eller sedt det. Frågades om han 
såg de högge i bordet på källaren. Swarade ja. Item om han sedt wärjan uthe? 
Swarade ney. Bekände doch sig bedt Skraggen sätta sin wärja in och wara stilla, 
hwar till han swarat bekymbra digh intet. Item att Moraeus** gått på högre sij- 
dan i hörnet widh Sifvertz, som han kunde minnas. Erich Larsson sade att då 
dhe kommo uthaf källaren, hade en wärjan uthe och högg i gatan.

Morin*** inkallad förehöltz att det be kännes på honom det han gått på högre 
sij dan, och altså läre wara dhen som slagit hustrun, förmantes bekänna san
ningen, han nekade, säyande om han wiste, så skulle han gierna bekänna.

Erich Larsson nembde at pijgan i bagareboden det lärer weta, att en af dhem 
slogh henne i ryggen, hwilken Erich Larsson förr ey nembt, och war derföre 
nu ey tilstädes. Hwarföre slötz att både han och källareswän till nästkommande 
Consistorium upkallas till förhör. Hwar till och desse studiosi tilsades att wara 
q war.

II. Företogz saken emellan M. Boos erfwingar och Mag. Erici Liungh på sal. 
Prof. Liungs sterbhus wägnar, swarande, och uplästes protocollet angående 
denne samme fordran af d. 15 Nov. § 3. 21 eiusdem § 2. 26 dito § 4. 29. 
dito §2, så och d. 13 Decembris §4. af åhr 1673. Der uppå berättade och 
Rector att han af protocollet funnit, det M. Boos änkia nästan samme tijdh 
hafft slijk saak medh Hässlebyfrun [Kristina Sjöblad, f. Geete], af hwilken hon 
i lijka måtta krafft, det som Hässlebyfrun betalt. H. Lundius sade erfwingarna 
böra bewijsa det Prof. Liung blifwit af sal. M. Boos änkia krafder, sädan qvit- 
tencet war uthgifwit och att Prof. skulden agnoscerat och lofwat betala.

Myring upwijste sin fullmacht af d. 24 Octobm som uplästes; och effter intet 
sigill war under, mentes wara nödigt at sådant af henne requireras, effter som 
man har förr erfarit det folket nekat till sin hand, lagen och fordra, att Signe
ten eller bomärken böra wara under slijke fullmachter. Myring swarade henne 
intet egenteligit signete hafwa. Sädan uplästes för Myringh uthur protocollet 
hwadh som åhr 1673. uthi denne saak passerat, hwar på Myring upwijste och en 
attest, som funnitz ibland documenterna gifwen af Brita Mårtensdotter d. 20 
Novembm 1673 at hennes sal. man på fru Rodersköldz wägnar krafft Prof. 
Liung. Myring blef förehållet at denne attest är helt ofullkombligh, och intet 
omständeligh skrifwen, effter som den intet specificerar tijden när skrifningen

* Sannolikt avses Henrik Gangius.
•• Kallas nedan Morin.

••• Kallas ovan Moraeus.
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skedd är, antingen förr än qvittencet utgafz eller sädan. Item att fru Rodder- 
skiöld tilförende nbl. åhr 1673 desererat saken.

Myring swarade, att hwadh desertion beträffar, så weet fuller V. Consistim 
orsaken der till, nbl. att hon blef necessiterad att resa till Stockholm uthi dhen 
saak hon hade medh Acad:n. Honom swarades och wijstes uthur protocollet 
nbl. af d. 21. 26. 29. Novembr/V och d. 3. 10. 13 Decembm 1673 att hon 
warit i staden, och termin blifwit henne förelagd till comparition, men henne alt 
uteblifwit, och fast henne blifwit tijdh förundt at resa till Stockholm at skaffa 
sigh ett document som hon sigh påberopat, hwar till ochså resepenningar henne 
gifwitz, så har hon doch det intet giort, uthan warit ändå bort åth contumax, 
men omsijder då termin exspirerat hade, wille hon resa åth Stockholm som 
henne förr buditz, men hon intet achtat.

Här på förklarade sigh Myring, att så wida qvittencet kan wara gott och döda 
obligation sampt boken beswärjas, så acqviescerar han der medh.

Mag:r Liung swarade sigh både willia och kunna medh gott samwete be- 
swärja sin sal. faders book, om Consistorium så skulle finna nödigt och gott.

Myring frågades om han hade mehra att säya eller framhafwa? Swarade ney.
Parterne afträdde, och effter något Conference tykte Consistorium Mag. Liung 

effter lagh icke kunna påläggias att beswärja sin sal. faders book, stannandes 
Consistim omsijder i fölljande sluth.

Ehuruwäl bokhållaren Myring, hwadh som finnes tilförende uthaf actis Con
sistorii klarligen passerat, söker att disputera allenast medh en attest han upwijsar 
af d. 20 Novembm 1673 gifwen af hustru Brita Mårtensdotter, att hennes sal. 
man krafft Prof. Liung på fru Catharinae Roderskiölds wägnar, icke dess mindre 
emedan 1. be:te attest till sine omständigheter är ofullkombligh, intet förmälan- 
des när krafningen skiedt, antingen förr än qvittencet utgafz, eller efter; 2. Prof. 
Liung redan Anno 1673 d. 15. Novembr/j bona fide be:te quittence af d. 24 
Junii 1658 upwijst emot samme obligation, hwilket 3. enligt är till alla sina om
ständigheter medh sal. Pr ofins book, och 4. confirmerat af Chronones befall- 
ningzmans sal. Ingelbrect Swenssons attest af åhr 1659, hafwandes och änkian 
desererat saken, och Prof. Liung igenom sin protest för alt widare åthal effter 
lagh och process begärt bli befriad, som acta alt widare utwijsa, altfördenskull 
finner Consistim skäligt Prof. Liungs sterbhuus ifrån denne M. Boos erfwingars 
fordran aldeles at befria.

Bokhållaren togh igen original obligationen, så och Brita Mårtensdotters at
test, begärte och appellera, men begärte fa dilation medh penningarnes erläg- 
giande till klockan 11. hwilket honom bewilliades.

III. Stud. Laurent. Sillieström, Joh. Essius, Jonas Holstenius inkommo, berät
tandes Sillieström huru såsom han af Gangio blifwit inbuden på rådm. Anders 
Anderssons [Hoffmans] källare, hwarest de funnit Essium medh Holstenio för 
sigh, och då dhe en stund sutit, hade Nortman och Montin ochså kommit där 
in, men giort ett lagh för sigh sielfwa, Gangium der effter gått Sillieström owit- 
terligen bort, hwar på Sillieström budin af Holstenio gått till dheras lagh, men 
Nortman och Montin druckit något starkare och så sprungit up på bordet så 
det gått sönder, hwar på rådmannen kommit neder och ropat effter wachten, 
men Nortman och Montin i det samma gått bort, och då wachten kommit hade 
rådmannen slagit igen porten, så dhe ey sluppo in. Widh det samma hade Anders
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Anderssons gatboswän Nezelius kommit och gifwit först Holstenio en örfijl, 
men sedan lupit på Sillieström, hwilken då han gifwit sigh undan, be:te Neze
lius dragit omkull och stött 2 blånader, ögat rött, och ett stort hål i hufwudet 
diupt alt in till cranium, så att han måst wara under bardberare handen, begäran- 
des bardberaren för sitt omak 3 plåter.

Nortman och Montin inkallade och tilfrågade om så sant war som Sillieström 
berättat och af protocollet för dhem uplästes, tilstodo så i sanning warit att 
dhe begge allena hafft bordet sönder och warit uthi ett lagh för sigh sielfwa, 
och icke Sillieström warit medh dhem uthan med dhem andre, säyandes och då 
rådman inkommit och frågat hwem hafft bordet sönder, sigh det bekant och be
gärt wetta hwadh det kostade, så wille dhe det gierna betala.

Sillieström begärte att emädan han sökt drängen för cämbnärsrätten, men 
Anders Anderss påstår den intet uptagas böra förebärandes saken wara förlijkt, 
altså begär Sillieström attest uthur protocollet, att han intet warit interesserad 
uthi dhen gierningen medh Nortman och Montin, hwilket honom bewilliat blef.

[Samma dag.]
Consistorium maius samma dag effter middagen, närwarande Rectore h. D 

Skunck, h. D Benzelio, h. Gartman, h. Lundio, h. Drossandro, h. Arrhenio, 
h. Spole, M. Columbo, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, h. Qvaestore 
och Secret. Goeding.

I. Uplästes protocollet af d. 10 Aug. och till d. 5. Septembro hwar widh då 
om Flurens änkias sak medh Doct. Brunneri änkia förekom, berättade h. Prof. 
Spole att emellan D Brunneri änkia och sal. Flurens wara förlijkning skiedd, 
och så att D Brunneri fått litet mehra till, det som Flurens änkia klagat öfwer 
wara henne ifråntagit, och sigh skulle wäl hafwa det till protocolls komma låta, 
men doctrinnan sagt sigh sielf det genom en skrifft till V. Consistorium giöra 
willia.

II. Notificerade Rector byfogden Gudmund Pilou warit hoos sigh och begärt 
citation på Mag. Joh. Lundgreen, angående den sak, som för några åhr sädan 
emellan dhem är worden i Consist. incaminerad, men sigh hafft det i betän- 
kiande, och nu till V. Consist:ii omdöme skuta 1. om be:te Mag. Lundgreen 
skall icke effter prästernes privilegier remitteras till v. consistorium ecclesiasti
cum effter han fått ordines.

Pilou och M:r Lundgreen inkommo. Pilou tackade för citation och begärte 
at Lundgreen måtte dömas för injurier och expenser, hwar om förr är dömbt 
här i Consistorio d. 27 Novembm 1678. Uplästes Pilous supplique [vars inne
håll ej inskrivits på härför reserverad plats i  protokollsboken ] .

Mag. Lundgreen frågades huru han underskrifwit contractet, antingen såsom 
principal eller som en fullmechtigh? Swarade såsom en medhinteressent.

Rector frågade om Pilou hade något mehra at incaminera emot Mag. Lund
green än han förr angifwit? Pilou sw:de ney intet mehr, och alla dhe domarne 
iag insinuerat.

Mag. Lundgreen begärte att effter Pilou så mycket sammanblandat då han sidst 
i Consistorio insinuerat saken, hwarföre Consist:m och så intet kunde i saken 
döma, Pilou altså måtte tillhållas att klarligen utsättia det som Lundgreen en-
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kannerligen och särskijlt angår, antingen det kan beträffa injurier, skadestånd 
eller expenser, uthan att blanda honom ihop medh dhe andre sine syskon.

Pilou lofwade sig sågiöra willia till näste Consistorii dagh.
III. Uplästes Qvaestoris författade relation om några Academien angående be

ställningar som föllier:
A:o 1683 d. 29. Octobris reste wij underteknade Consistorii deputati till 

förrätta någre nödige ärender, som påstodh in till d. 1. Novembm:
1. Besågo wij det nya Academiens qwarnhuus, som nu i sommar blifwit up- 

bygt widh Wattholmen, effter det gambla war förlorat, och funno det så gott 
och skönt, som något qwarnhus kan wara af trädh.

2. Besågo wij huru Wattholme säterie låtit igenom Academiens tompt och 
jord upgräfwa rennelen på östre sijdan om åhn till sin miölqwarn, hwarigenom 
icke allenast wattnet uthan och mälden bortages för Acad. qwarn. Befallningzm. 
Jacob Andersson [Hambraus] berättade att dher aldrigh warit någon qwarn förr 
än detta huset bygdes, och då h. Kafle för någon tijdh sädan låtit upgrafwa 
denne renna, har Jacob Andersson kastat henne igen, och hon så blifwit till 
nu. Hemställes V. Consistorii gottfinnande, huru Acad:ns skada och afsaknadt 
här medh, må tidigt förekommas.

3. Huru såsom inspectoren Höök låtit däma igen strömmen widh sin maas- 
ugn, att Acad. qwarn icke fick sitt nödige wattn, det mölnaren klagade offta 
skee; men inspectorens bokhållare, den wij utkallade sade nu så skiedt der- 
igenom att folket dagen förr warit i gästebudh, och derföre icke kunnat så bitida 
arbeta widh hammaren.

4. Funno wij at denne hammar Acad. förlängst begynt att bygga widh Watt- 
holma, neder[r]utnar, och tyckte wij rådeligit at dröya till contrahera medh in
spectoren om fallet, till dess man far see huru blifwer medh nye malmstreket, 
som icke ligger långt der ifrån. Men hemställes alt V. Consist:ii widare gott
finnande.

5. Besichtigade wij stenringen på hwilken Norunda, Ohland och Tegelsmohra 
stöta tilhopa, uthi hwilken tillförende stått fem stenar eller wijsare, en mitt uthi, 
och en uthi hwart hörne, men blifwit då och då förstörde, hwar af syningzmän- 
nen förlidit åhr, som af Ohlandzhärad allena tillstädes kommo, funne allenast 
en qwarståendes, och en kulliggandes och bortgiömd under en root, som häradz- 
höfdingens h. Vattrangs ransakning medh mehra uthwijsar, men nu funno wij 
den som förlidit åhr stodh uppe, wara jämwäl kullkastadh, men alle fyra wäg- 
gern[e] ännu wara någorlunda behåldne. Der ifrån besichtigade wij rörgången 
emellan Tegelsmohra och Kulla ägor, i hwilken den tredje wij saren, som och 
förledet åhr stod uppe, nu sädan kommit öfwerända. Denne rörgång fölgde wij 
in till ottonde stenen eller wijsaren, in på hwilken Sahlstadh låtit bleka, gåendes 
tilförene öfwer rörgången emellan Norunda och Tegelsmohra. Och såsom Norr
kulla och Sederkulla [Söderkulla] medh sin rörgång, som skilljer begge desse 
hemmans ägor ifrån hwarandra, går in åth denne wijsaren, altså föllier Salstadh 
den samme ett stycke in åth byn, hwarest det, öfwergifwandes denne rörgång, 
som sedermehra continueras in till byn, giör en wändning uppå en fyrkantigh 
och aldeles odogligh steen, och blekar sedan in på en wijse uthi rörgången emel
lan Kulla ägor, och Olandz allmenning, och så widare in på rörgången emellan 
Ohlandz och Rasbo allmenningar, krökandes omsijder tilbaka in uppå sine ägor
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igen. Och söker altså Sahlstadh inkrächta icke allenast en godh deel af Tegels- 
mora, uthan och den bäste Acad:ns skogh under Kulla, och så widare en godh 
dheel af Ohlandz och Rasbo allmenningar; fållandes och upkåhlandes nu som förr 
mycken dheras skogh, dhem allom till stoor skada. Hwarföre wij och tycke att 
Acad:n ändteligen bör sökia högwälb. h. landzhöfdingens iteratum på förre för- 
bodh och arrest, så frampt Acadrn [icke] skall lijda alt för mycket.

6. Besågo wij rören widh Flogringren, men funno der inge sådane som han 
föregifwit, ey eller kom M. Lars [Hontherus] i Alunda oss der till mötes, hwar 
om han blifwit tillskrifwen och anmodadt. Och sade bonden i Kulla att M. Lars 
förlidit åhr huggit der sågestockar och will åter nu i åhr hugga, som han och 
lofwat Flygingre torparen kåhla på Acadins ägor.

7 .  Besichtigade wij en godh dheel af Kulla skogh, som aldeles kullblåsit, den 
h. Pels begärar kiöpa, hwilket hemställes V. Consistorii gottfinnande, tyckiandes 
wij det wara bättre än at han skall bortrutna eller och af Höken borttagas.

8. Besichtigade wij malmstreket, som torparen Måns Staffansson i Skallbo 
uthi Rasbokijhl, och Hendrich Geer widh Kulla uthi Morkara sochn upfunnit 
och angifwit, finnandes samme malmstrek mycket wäl fatt och belägit, sträckian- 
des sigh nästan i norr och söder på en högh beliger ort; och som wij alt noga 
ransakade, så funno wij och att der woro flere streek, wijsandes sigh här och 
der öfwer 300 steeg bortåth. På det ställe profwet blef tagit, som förliden winter 
sändes till högl. Kongl. BergzCollegium, läte wij btännaoch sedan upbryta några 
lass malm af sådan art, som profwet wij hemfört det utwijser. Och war streket 
på detta rum öfwerst wedh pass 2 alnar bredt, men sedan wij begynte bryta 
widgade det sig uth och sluttade in under jorden på både sijdor. Fans och alle
städes dher hoos steen beskaffad nästan såsom marmor. Kunnandes wij af alle 
teckn, intet annat finna, än at der förmodeligen lärer wara en ganska stoor ym- 
noghet af dhenne malm, hwilken och tyckes oss wara tämelig godh, rijk, det wij 
jämwäl kunde aftaga af det prof wij der på giorde, i så måtto, att wij låto 
hämpta ett stycken af dhen bästa malmen, ifrån Danmora, och togo så ett stycke 
af denne nyfundne malmen, både lijka till wichten, nbl. 42 lodh, släpte rådan 
Danmore malmen medh en trå neder i en jämbräddad och på sielfwe bräddarne 
all wååt watnskål, och togo så bort det watnet som der widh gick öfwer, och 
äfwen så sielfwa malmen; sädan släpte wij i lijka måtto neder den nya malmen 
i skålen; och hwadh wattn der på sedermehra gick öfwer, det togo wij uthi en 
wichtskål, och wägde det icke mehr än just ett lodh, befinnandes altså diffe- 
rencen emellan denne malm allenast ett lodh uppå 42. fast än Danmoremalm 
war tagen neder i grufwan, men den nye öfwerst i taket af strecket horisontalt 
widh marken, hwarest malmen plägar wara sämbre än som längre neder i berget

4 [IV]. H. Qvaestoris memorial af d. 24. Octobm sidsdedne insinuerades 
och uplästes, lydandes med Consistorii der på fallande resol. widh hwar punct 
som föllier.

1. Begäres tienstel. det måtte föras till acta att iag slutit min cassa räkning 
och lefrerat henne till bokhållaren, att således intet hinder är hoos migh, hwar
före 682 åhrs book och räkningar icke måge slutas och i rättan tijdh inlefreras.

2. Såsom V. Consistorium i sommars lät genom sina deputatos besichtiga 
den gambla qwarnrennan på norre sijdan, och sluta att der ny ränna giöras 
skulle, altså täktes det nu låta besichdga den nya rennan som iagh sedermehra
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dher giort hafwer, och förmodar wara uthan feel eller lyte, på det ingen må 
hafwa tillfälle att uthan orsak lasta henne. Resolutio. H. Gartman, h. Spole, M. 
Micrander och h. Bilberg som besichtigat dhen gamble, förordnades och så att 
besichtiga den nye.

3. Emedan V. Consist:m lofwade camereraren Blandz* richtige copier af Häl- 
singelandz tijondelängder pro Annis 1677 och 1678, effter som heela hans 
contoir upbran, och tilsade Acad. bokhållare betalning för det han samme copier 
skulle låta förfärdiga, som och blefwo till 20 ark, ty behagade nu determinera 
hwadh han derföre skall bekomma. Resolutio. Honom bestås derföre 6 dr kop- 
p*r:t.

4. Begäres uthaf actis alt hwadh der resolverat finnes om 683 åhrs spannemål, 
deribland om Dingtuna spannemålen för Kopparbergz boerne, och blandsäden 
för Johan [0: Joakim Alstedts] bryggares änkia etc.

5. Dito alt hwadh resolverat finnes om the extraordinarie expenser giorde äro 
detta åhr, der ibland på dhe 100 dr kopptfrt som Varg bekom för sitt beswär 
medh medlens infodrande till Acadrns betalning.

6. Effter som Secreteraren näst för sin bortresa sänder till migh en h. Rud- 
beckii skrifft, angående Grötens balance och dess betalning, som i förre rectorat 
blifwit inlagd, ty begärer iag tienstel. att få uth förre rectorats protocoll, att 
der af see hwadh då i denne saak passerat, serario antingen emot eller medh, 
på det iag sädsin må kunna inläggia min mening och förklaring der öfwer, 
som iag märker desidereras. Resolutio. Det må skee.

7. Måns Andersson i Hensgiele blifwer efter giord execution ännu skyldigh 
för 682. och dhe förre åhren, 192:13. kopjwr:t 93 t:r 6. f:d spannemål, till 
hwilken rests betalning intet mehra finnes än hans ökar och en koo. Men nu 
supplicerar denne bonde att slippa ofwansagde rest, och sitta qwar widh hem
manet, medh den condition att han här effter hwart åhr för sigh richtigt betalar 
utlagorne, hwilket hemställes V. Consist:ii gottfmnande. Om så är, tyckes han 
fuller komma der medh till rätta, effter som han hafwer hemma hoos sigh 3 st. 
fultagna döttrar, och en son, som hafwa hwar sina söder och far, och på den 
hendelsen willia blifwa ihop i ett boo. Det är beklageligit för honom, att icke 
allenast hemmanet warit mycket af sigh kommit, då han det emottagit, så at han 
icke kommit åkren till bära förr än nu på någre åhr, uthan och att i Grötens 
tijdh och dhe första Klintens åhr, sådan miswäxt, at han icke kunnat lefrera 
en penning eller ett korn som syns af den sidste hans book, förr än 674 och 
673. skedt wara, och har han aldrig wettatgifwa sådant tilbörl. tillkänna och söcht 
tillgifft. Res:o. Bonden blir qwar på hemmanet på det besked, att han åhrligen 
giör reda för sigh, kan han intet det så sätties han af, resten föres af, effter 
som in bonis intet mehr finnes än som tagit är.

8. Academien har nu allena både för sigh och h. Duvalt betalt till h. Fäger- 
stierna 300 dr koppart för lagmanssynen emellan Alebeck och Ekelunda. Hwil
ken syn gick oss tillhanda att wij wunne alt det wij der praetenderade, nu frågar 
Vinter om h. Fägerstierna skall fa något särskilt för ransakningen som wij be
gärt jämpte domen, eller om det skall räknas under det förre, hwilket alt hem
ställes V. Consistorii goda behagh och gottfmnande.

Felskrivning för Blanckz.
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Res:o. Det är resolverat. Här widh frågade h. Qvaestor huru man skall dela 
dhe igenwundne ägorne emellan h. Duvalt och Academien. "Resolutio. Det skall 
dhelas effter öre och orta lagl.

V. En annan h. Qvaestoris skrifft till Consistorium af d. 7 huius insin. och up- 
lästes lydandes medh Consistorii der på fölliande sluth. Nbl:

1. Befallningzman Ringius har flere reser söcht att få byta medh befalkn Vin
ter, och gifwa honom Acad. hemman i Tillinge rättarelagh under cronobefall:n 
Peter Ekegreens befallning igen för Harebo rättarelagh, emedan detta ligger 
denne, och det förra den andre närmare, hafwandes och Harbo rättarelagh til- 
förende, lydt under Uplandz befallning. Och ehuruwäl fuller syntes betänkeligit 
att således giöra någon ändring, lijkwist aldenstund både finna sigh beswärligit 
at hafwa dhe så långt ifrån sigh belägne bönder under sin befallning, Vinter och, 
som bor så nära widh Tillinge förmenes hafwa bättre wedh at fa bönder på 
hemmanen ifrån Wessmanland, så har Ringius fatt tillsäyelse att winna samma 
byte, så frampt Vinter woro der medh nögder. Nu har Vinter skriffteligen för
klarat sigh willia hafwa detta bytet, så frampt V. Consistorium det ratificerar. 
Hwarföre det och remitteras till Ed:s Magnif:es och V. Consistorii widare rati- 
flcation. Som och att dhe några hemman i Klintens befallning, såsom i Öfwer- 
gran sochn Dankumbla, Yttergr[ans] s:n Yttergransbyn, Aggeby [Häggeby] 
s:n Wijksiö, Håtuna s:n Hammarby, hwilka ligga på andre sijdan om Mälaren, 
måge komma nu medh det samma till Tillinge rättarelag och hädan effter föllia 
det samma, som för någon tijdh sädan warit, effter som Klintens rättarelagh i 
Slösta [Slåsta] måste öfwer trij sund förr än han kommer till desse hemman, 
och slipper intet altijdh öfwer, miste och i fiol häst och gåsse i det ene sundet.

Res:o. Consist. ratificerar detta bytet at det må skee så länge, men om man 
framdeles finner här widh någon incommoditet bör det igen ändras.

2. Rättaren Erich Andersson i Dragby är på Academiens ärende och beställ
ning illa slagen af 4 stycken soldater, så att han nu fiorton dagar legat under 
bardberare hand här i staden; supplicerar derföre om hielp till betala bardbe- 
raren medh, mat och drijcka, men säng har iag hållit honom. Res:o. Honom 
bewilliades 12 dr koppar:t af expensepenningarne.

3. Bonden i Helgebolsta är intet nögd medh dhen förmedling honom sidst 
bewilliades, uthan swär skamligh att han aldrigh mehr skall träda hemmanet, 
om icke det blifwer förmedlat till halfft i wiss och extraordinarie. Om det be- 
willjes drager det allenast 13 dr 23i  öre koppar:t och 2 f:r spannet, mehr än 
förmedlingen stiger som sidst bewilliades. Hemmanet är ringa och bonden godh, 
men mycket missnögd och enwijs. Resolutio. Denne förmedling bewillies nbl. 
till halfft i wiss och extraordinarie, men der emot (up)häfwes den sidste för
medlingen.

4. Woro snart tijdh att något udåta sigh om spanmåls handlen. Cronofogden 
Erich Varg i Gäfle begärer 4 a 500 t:r till Öfwerstad eller Gerbärget, Anders 
Andersson [Hoffman] i Upsala äfwen så mycket. Knäppen will behålla kyrkio- 
härbergen, från Stockholm har ingen ännu yttrat sigh mehr än Jochom [Alstedt] 
bryggare att willia behålla något.

Medh häradzfogden håller Consist:m betänkeligit att handla. Nembdes twenne 
stycken i Salberget Brokenan och Jahan Beck, h. Räntemästaren sade Broken
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förr handlat medh Acad:n och ännu wara skyldigh för 12 t:r. Becken och så 
wara skyldigh 30 dr. Medh Broken tyktes wara säkrare att handla medh än medh 
Knäppen.

5. Acad:s bönder i Hammarby och Malma klaga att då man för några åhr 
sedan lät sambla steen till nya Kongzträgården, äro och åsstenarne, som warit 
emellan dhem och Ulltuna, borttagne, hwarföre dhe fruchta att dheras byar läre 
i längden der igenom komma till att lijda, hwilket nödigt är att noteras i proto- 
collet, och tänkias på, huru det må kunna tijdigt förekommas. Resolutio. Det 
sökies widh tinget nästkommande Walborgmessa, att någre förordnas, som nya 
stenar uprätta.

6. Larss Ersson, som förr bodt i Malma, begär fa sättia sigh en stugu på 
Hammarby ägor, och derföre hielpa bonden medh arbete. Om så är tyckes bäst 
wara att stugan sätties på ett gammalt wretställe uthan för gärdet, att der igenom 
hindra det intrång, som befruchtes af Ultuna. H. Qvaestor berättade at bonden 
i Hammarby sielf beder för honom. Resolutio. Är det hemmanet ey till skada, 
så disponerar h. Qvaestor der om bäst som han tycker.

VI. Bokhållaren frågar om M. Boos hemman skola utslutas uthur Acadrns 
book. Resolutio. Det är förr så resolverat, att Academien intet mehra kännes 
widh dhem, hafwandes han i fiol intet eller åthniutet räntan der af. M. Boos 
balance afföres och uthur Acad:ns räkningar.

VII. Resokdes att både till skattmästaren h. Bielke och h. Billingsköld afgår 
bref om Acad:ns fordran för den försträckte spanmålen till Cronan uthi Hel- 
singeland, hwilka bref recommenderas h. Norcopensi nu mädan han är i Stock
holm, at dhem expediera.

H. Wulff sade sigh i fiol lefrerat till h. skattmästaren original liquidationerne 
angående denne fordran.

VIII. Medh Antiquitets tunnan förfares som förr, till thess man far liquidera 
medh AntiquitetsCollegio.

IX. Prof. Norman begärer wiss tima att läsa uppå, han har fuller nembt kl. 2, 
men der om bör i Consistorio decreteras.

Resolutio. Såsom det aldjdh har warit wanligit, att extraordinarii böra läsa effter 
middagen, och den tijden som ordinarii intet läsa, altså förordnas Prof. extra- 
ord. Norman timan emellan 12 och 1, eller 4 och 5 at läsa på.

X. Uplästes underståthållarens h. Jacob Cloos bref af d. 2 Novembm angå
ende den förlupne bonden Johan Olofsson i Lille Åby, som h. underståthål
laren skrifwer sigh låtit fasttaga, sampt i förwar sättia i corps de garde, hafwan
des bemelte bonde tagit båtzmanspenningar af borgmestare och rådh i Stock
holm, hwarföre dhe påstå at willia honom behålla, och till Ammiralitetet för 
båtzman lefrera, som dheras bref till öfwerståthållaren, hwilket in originali med- 
fölgde, och nu uplästes, medh mehr innehölt.

Resolutio. Det afgår till öfwerståthållarens excelkce behörigh förklaring här 
om, ingifwandes h. Qvaestor eller fogden först en omständigh relation om 
bondens förehållande, att förklaringen der effter kan författas; skrifwes och hög- 
wälb. h. landzhöfdingen till, att han bewijser Academien här widh sitt günstige 
assistence. Item afgår tacksäyelse till h. underståthållaren, för den godheten han 
giort att låta fasttaga bonden uppå Consistorii begäran. Om desse brefwens be-
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stälning fans gott att anlijta h. Norcopensis, och att han till bondens uppehälle 
uthlägger så månge penningar, som kunna betarfwas, till thess han blifwer ut
tagen, skolandes h. Norcopensis derföre blifwa igen betalt.

XI. Uplästes bondens Mattz Mattssons i Wreda och Frössunda sochn sup- 
plique om förmedling sampt tillgifft på sin skuld, emädan han lidit misswäxt 
och hemmanet är förhögt skattlagt, hafwandes alt ifrån den tij den den förre 
förmedlingen uphofz, dragit skuld på sigh, effter det sigh ey bära kan. Elliest 
har han förbättrat hemmanet till huus och åker.

Res:o. Effter såsom hemmanet alt förhögt warit skattlagt, och han ifrån den 
tijden som förmedlingen uphofz, begynt draga skulden på sig [1meningen ej av
slutat<f\.

XII. Uplästes auditeurens Hindrich Skrufs skrifft till befal. Winter, der uthi 
han öfwersänder en copie af h. Knut Kurks bref de dato d. 25 Septembr/r 
1659. at han Skruf för hemmanet Gransättre skall wara frij för alle dhe der till 
Cronan gående utlagor jempte cronotijenden och andra extraordinarie hielper 
etc. förmenandes Skruf i förmågo der af ey böra praestera någon tijonde eller 
betala den som för dhe förflutne åhren till Academien ey wordet erlagd. I 
lijka måtto söker Hans Helgesson i Staf att slippa cronotijonden, upwijsandes 
fru Anna [Gyllenstierna, f.] Skyttes och Ingeborg Gyllenstiernas frijhetzbref för 
be:te Staff.

Resolutio. Man söker h. landzhöfdingens assistence häruthinnan, och at få 
cronotijenden som resterar och dhen dhe för de förflutne åhren intet praeste- 
rat.

XIII. kingius har warit hoos Rectorem och berättat huru Ekebohm emot- 
tagit ett quantum spannemål af Academien att öfwerföra till Alstedts änkia, men 
lefrerat några och tiugu tunnor mindre än som han emottagit. 'Resolutio. Eke
bohm sökes derföre wederbörligen om betalning.

XIV. Refererade Secret:n 1. om Behmers sak i Stockholm, huru wida der 
medh kommit, alt enligt medh det, som förr genom skrifwelse wordet berättat, 
och h. Norcopensis sedermehr uti sine bref förmält. 2. Om Kölinge saken; 
nbl. att hoffrådetz secretin sagt, det Consistorii inkombne supplique blifwit 
medh Edenberg communicerat, at der på sigh förklara. 3. Om NÜs Gees [Goés] 
saak hade Secretin ifrån Stockholm skriffteligh relation giort, och en copie af 
Kongl. HoffRättens bref till landzhöfdingen i Wästeråhs öfwersändt till V. 
Consistorium, som tili acta lärer förmodeligen wara i des frånwaru kommit. 4. 
Om Samuel Arfwidzsons böter hade Secretin talt medh hoffrättzflscalen, som be
rättat att Kongl. HoffRätten be:te fiscal pålagt, att medh Arfwidzsson correspo»- 
dera, så att HoflRättz domen blir fullgiord, hafwandes fiscalen lofwat att skola 
så laga, att böterne till Consistorium skola erlagde blifwa.

Consistorium majus d. 14. Novembr/r
praesentibus Rectore h. D. Skunck, M. Pet. Holm, h. Skiittz, h. Gartman, 

h. Lundio, h. Rudbeck, D. Drossander (sic), h. Arrhenio, h. Spole, M. Colum
bo, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlöf, h. Qvaestore, och Sec
retario And. Goeding.

I. Uplästes protocollet hållet d. 5 Septembm.
III[=II]. Notificerade Rector bref wara ankommit ifrån Hans Kongl. M:t wår
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allernådigste Konung och Herre för fåchtmästaren Johan Grubb att niuta för- 
uthan hemmanen i Wängie sochn och Österläby, 200 dr sölfcnt efftersom han 
beklagat sigh för Hans Kongl. M:tt att Consistorium skolat bemelte hemmanens 
ränta berächnat på samme 200 dr sölfwent. Consistorium klagade att denne 
Grubb äfwen nu som tilförende obefogad och orättmäteligen klagat, emädan 
såsom Consistorium således aldrig, beräknat hemman på dhe 200 dr löön, uthan 
allenast wijst honom, det honom af ordinarie staten ingen löhn hwarken til- 
slagen war, eller gifwes kunde; hwarföre mente somblige, att man medh en 
underdånigh remonstration hoos Kongl. M:t här om inkommo. Andre tykte 
man skulle heller tilsee att denne Grubb måtte bli effter brefwet möyeligst 
accommoderad, hälst emädan Rector berättade bref kommit från h. landzhöf- 
dingen, att Kongl. M:t donerat godz till Academien för exercitiestaten. H. Lager
löf sade sigh fatt bref ifrån cantzlierådet h. Lindskiöld, der i han råder att 
Consist:m söker ställa Grubb tilfredz, att han icke widare kommer och klagar 
sigh.

Johan Grubb inkallad swarades, att Consistorium medh underdånigste wörd- 
nat respecterar Hans Kongl. M:tz nådigs te bref och giorde förordning, skolan
des Consist:m låta wara sigh angeläget, att der effter accommodera honom, så 
mycket som någonsin giörligit wara kan, förmodandes att han all widare praeten- 
sion ey påstår, för dhe förflutne åhren. Grubb tackade, men mente sigh wara 
berättigad, at få lönen för dhe förflutne åhren medh, på hwilka han ingen pen
ning upburit, uthan förtärt alt det han kunnat hafft och medh sin hustru fådt. 
Honom förehöltz at inga medel fallit på den staten han stådt, ordinarie staten 
ey eller tillräkt, utan balancerat till någre och 90000 dr, och emädan han be
ropade sigh på Illust. Acad. Cancellarii gifwen fullmacht, och der på wundne 
bref, altså slötz att här till intet swaras kan, förr än alt sådant blir uthi Con
sistorii actis efftersökt, och man sigh der af om saken informerat.

III. Sädan uplästes landzhöfdingens högwälb. h. Fabian Wredes bref af d. 13 
huius, der i han förmäler, att efftersom dhe Skyttianiske godzen, som till exer- 
citie staten ärnade woro, äro uppå sedermehra ankombne documenter widh pro
fessionen bijbeholdne, så hafwer Hans Kongl. May:t allernådigst resolverat, och 
h. landzhöfdingen anbefalt, att hon äfwen så stoor och emot Skyttianiske godzen 
swarande ränta till samma usus utsättia skall; försäkrandes h. landzhöfdingen 
Academien der uppå, att widh godzens utletande all godh försorg draga etc. 
Widh detta sade h. Rudbeck sigh ochså hafwa fått bref ifrån h. landzhöfdingen, 
der i han gifwer tillkänna, att sädan resolution woro af Kongl. M:t gifwen, 
och att h. landzhöfdingen altså råder Consist:m att derföre infinna sigh medh 
tacksäyelse bref hoos Kongl. M:t, hwilket och Consistorium enhälleligen för
klarade sigh så mycket erbödigare giöra, som detta och ett öfwermåttan stort 
prof är af Kongl. M:tz oförlijkelige nåde emot Academien och Consistorium, det 
medh underdånigste wördnat erkänner, giöres ochså tacksäyelse till h. landzhöf
dingen, som Academien så bewågen är.

IV. Proponerade Rector h. Bibliothecarien insinuerat en upsattz på en hoop 
böcker, som Secret. Hadorph begärt till läns uthur Bibliotheket.

Och emädan h. Skyttz säyer sin instruction icke enligt wara, att utläna några 
böcker på landet, så har han sigh häruthinnan icke pracipitera kunnat, uthan 
till V. Consist:ii betänkiande om samme böcker udänas mågo? Upsattzet up-
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lästes af h. Hadorphio medh egen hand underskrifwit, warande der på förteck
nade dhe böcker af Kongl. Drottzens donation medh numeris 8. 9. 10. 11. 
12. 13. 16. 17. 18. 21. 25. 26. 27. 28. 29. 41.

H. Rudbeck sade, att ibland desse böcker finnes ochså de, som originale 
mycket rare äro, så at altså mycket betänkeligit woro dem samme uthur Biblio- 
theket på landet komma låta, men dhe andre manuscript, som finnas ochså an
norstädes, woro intet sådan fahra medh. Uppå någon discours här om, resolve
rades att, effter han begär dhem till publique nytta, så bewillias honom att få 
läna dem, men medh det afskedh, at han effter handen dem igen oskadde resti- 
tuerar. Upsattzet togh h. Bibliothecarius igen. H. Rudbeck lofwade och at få 
honom dhe som han hoos sigh af be:te böcker hafwer, effter han ännu på en 
tijdh dhem icke så behöfwer.

V. Item förmenar h. Skyttz att till Bibliothekets upbyggning halfjparten af 
det som dhe ankommande till Academien gifwa in fiscum effter Kongl. Drott
zens bref af åhr 1681, anwändas skall, begärandes att få uth af fisco så månge 
penningar som lefrerade äro sedan högbe:te bref ankommit.

Rector sade brefwet ey wara af den mening, uthan att samma medel äro 
till böckers inkiöp för bibliotheca pauperum studiosorum destinerade. Brefwet 
uplästes och befans af det innehåld.

M. Micrander och h. Bilberg mente att denne halfwe rdr redan woro utlefre- 
rat till Bibliothekes byggning ifrån den tijden brefwet ankom, och att brefwet 
woro af den mening att den der till deputeras måtte. Men dhe andre i synner
het Rector Magnif. och h. Lundius sade contrarium, och att brefwet klart är, 
kunnandes Consistorium intet taga på sigh answaret at lefrera till Bibliotheket 
ifrån så månge åhr tilbaka, uthan icke man har uthtryckeligh befallning ifrån 
högre hand der om. Hwarföre slötz att man måtte förfråga sigh hoos Hans Hög- 
Grefl. Excellxe här om.

Påminte och h. Skyttz, att Bibliotheks räkningarne måge af deputatis öfwer- 
sees, efftersom Bibliotheket finnes wara tämmeligen mycket skyldigt för en stoor 
hoop kiöpte materialier, som doch finnas litet af. Item hade h. Rudbeck gifwit 
en upsattz på att till qwarnen woro länte 80 t:r kalk, och sädan 16 t:r men h. 
Qvaestor tillstår intet mehr wara länt till qwarnen än 16. t:r. H. Qvaestor: wij få 
nu see när wij konwwa till att liquidera. Slötz altså att liqvid. och öfwerseningen 
af rächningen förrättas skyndesambligst, och i medier tijdh anstår medh förfrå
gandet hoos Hans HögGrefl. Excellrce.

VI. Företogz electio novi Rectoris, och önskade Consistorium h. Prof. Spole 
mycken lycka och wälsignelse.

VII. Kungorde Rector bref wara ankommit ifrån h. Norcopense medh wacht- 
drängen och påsten i dagh, begge om Behmers saak, uthi det första contesterar 
h. Norcopensis sin hugnad öfwer Rectoris och Consistorii tijdige bijspringande 
och beswarande, så mycket mehr, som han der af förnummit sigh drabbat rätt 
effter Consistorii omdöme. Men ännu i saken wara intet sluth, men sigh icke 
dess mindre, Kongl. May:t, dhen högl. Kongl. HoffRättens, och många privato
rum, sed satis magnae dignationis hominum påminnelse wara itererade om för- 
lijkning.

I medier tijdh har han funnit på dhe näten för Behmer, att i fall han ställer 
sigh så obilligh, så torde hända att Kongl. May:t ännu löser up samme nodum
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Gordium, som han och hans gynnare så mycket mura på, hwilket är honom sagt 
wordet, och kan hafwa något betänkiande medh sigh etc.

I det senare brefwet, som ankom medh posten, förmäler h. Norcopensis 
assessoren Behmer inlagt i Kongl. Rätten en supplique, som HoffRättz posten 
lefrerat h. Norcopensi och nu copialiter öfwerkom och uplästes, warandes af 
det innehåld, att effter han seer Consistorii depute:de intet willia förstå sigh 
till någon satisfaction, implorerar han domb, emädan han intet längre uthärda 
kan. Doch att man må för honom hafwa ett Christ- och försonligit hierta, will 
han hafwa sin reconvention efftergifwit dhe döda och de som äre ifrån Consist:o 
sampt dhe som nyligare kunna wara tillkombne och af okunnoghet förledde at 
träta i dheras medhcollegers fauter, allenast han niuter plicht på desse tree, nbl. 
Prof. Lundium, h. Rudbeck och h. Norcopensem, sampt dhe öfrige som af be
gynnelsen och alt framgeent warit medh dhem ensee; så och att hans skadestånd 
blifwer refunderat, sampt att dhe arresterade sterbhusetz godz nu straxt löös- 
gifwas, och dhe medh frije händer medh Academien liquidera, och sädan betala 
hwadh dhe blifwa skyldige medh sterbhusetz befintlige medel, då dhem de up- 
borne, förfarne och förhåld ne räntorne blifwa effter markgången och frälse- 
manna rätt gode giorde, jämwäl och att alle stridigheter blifwa uphäfne, och alle 
des sal. faders obligationer, skriffter och bref på eedh dhem restitueras, etc.

H. Lundius: Jagh har aldrigh warit interesserad i saken, hwarken i execution, 
immission eller liquidation, men hwadh iagh säd an har giort ombeden af Con
sistorio, som ochså altijdh lofwat hålla migh skadelöös.

H. D. Skunck: det är underligit, at assessoren Behmer begär plicht på Prof. 
Rudbeck medh, effter som han i ett sitt bref säyer sigh mehr troo h. Rudbeck 
allena, än hela Consist:o. Elliest tykte alle, att Behmer wijsar sigh aldeles in- 
sociabel, jämwäl medh dhenne suppliquen, hållandes onödigt der på något at 
swara, effter h. Norcopensis skrifwer sigh det giöra skola dagen effter, sampt 
hemställandes saken Gudh och domaren.

Ytterligare hade h. Norcopensis uthi ett bref till Secretarium Goeding förmält, 
att alle tre brefwen till begge ståthållarne och landzhöfdingen woro insinue
rade, gifwandes och widh handen, sigh widh brefwens lefrering förnummit att 
ehuruwäl det i sigh sielfft rätt woro, att således sökia bonden igen, icke deste 
mindre practiceras nu så medh dem, som frijwilligt hafwa gifwit sigh i Cronones 
tienst, att slijka praetensioner föga gälla, och att Kongl. May:tt nödigt hörer af 
sådane tiender. Hade och ett ord eller tu tillagde blifwit om försichtighet i detta 
ärendet, särdeles i anseende till desse tijder. Här på sade Rector illa wara att 
fogden och dhe som wederbort, icke straxt då bonden afsade sigh, adhiberat 
behörigt alfwar och tagit af honom hwadh han hafft, uthan att lembna egendomen 
qwar der ute. Qvaestor sade att bonden afsade sigh hemmanet lagligen, nbl. 
att han skulle såå wårsädet och inbärga åhrswäxten, låås blifwit satt för ladan, 
men honom det sönderslagit och tagit uth en hoop sädh. Item sig talt longe- 
sedan der om i Consistorio, och intet kunna råda före, att der till intet är förr 
tillgiort blifwit.

VIII. Uplästes Kongl. Drottzens HögGrefl. Excelkces recommendation för 
Olao Troilio Dalekarlo, att niuta Prolongation på sitt stipendio Regio. H. 
Qvaestor sade denne wara och i slächt medh Academiens kiöpmän i Koppar- 
bärget.
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Resolutio. Han remitteras till facult. philos. at blifwa accommoderad effter 
brefwet.

IX. Den för en tijdh sädan ankombne conversus [Lehman] Bohemus, begä
rer litet hielp af Consistorio till handpenningar, emädan dhe honom tillslagne 
2 stipendia intet mehra tillhinda än att han knapt kan betala sin disk medh hoos 
Prof. sal. Liungs änkia. Res:o. I anseende till Kongl. May:tz och Acad. Can
cellarii bref, att han måtte bli underhållen, bewillias honom 10 dr sölfint af 
cassa studiosorum.

X. Johan Enberg Dalecarlus begärer hielp af cassa studiosorum till kläder och 
böcker. 'Resolutio. Negatur.

XI. Anmälte Rector h. Lagerlöf hafwa ifrån h. Lindskiöld hälsning till V. 
Consist:m medh begäran, att en hans slächting Sven Carlheim som säyes wara 
af gott ingenio, måtte blifwa accommoderad medh stipend. Resolutio. Detta 
ährendet remitteras till facult. philosoph. medh flitigh recommendation för 
bem:te Carlheim att bli hulpen, för h. cantzlierådetz skuld, hwars särdeles be- 
wågenheet emot Academien, Consist:m medh skyldig wyrdnat altijdh ihug- 
kommer, och i all giörlig måtto skall sökia förskylla.

XII. Insin. en studiosi Laurentii Krönstrandz supplique at få stipendium. 
Någet hwar berättade honom wara mycket flijtigh och fattigh, hafwa och hafft 
förr disciplar, men måst för sin siukliga lägenhet skuld quittera. Consulterades 
här om och emädan det intet nu lööst woro, och han sades wara siuldigh, 
bewilliades honom otta dr sölfint af cassa studiosorum, för det öfrige remitte
rades han till facult. philosoph. att ihugkommas medh stipendio wedh någon öp- 
ning.

XIII. Föredrogh Rector en ifrån den förbrände staden Törne [d: Torneå] 
utsänd person, att sambla hielp till stadzens reparation, begära att och acade- 
miske societeten måtte der till något contribuera. Resolutio. Honom bewillias 
24 dr koppant af cassa aerarii, kunnandes h. Qvaestor det pro qvota afföra på 
hwar och en Professoris löhn.

XIV. Ett bref ifrån häradzfogden i Hudwichzwald, Johan Larsson ankommit 
till h. Qvaestorem, uplästes, der i han begärer att någon måtte af Consistio öfwer- 
sändas dijt upåth, att förrätta kyrkiotijonde intächten, emedan StatsContoirets 
befallning till honom ankommit, att all kyrkiotijonden bör wara inlefrerat, och 
richtige förslagh der öfwer insände till d. 16 Decembm; hafwandes eiliest beite 
häradzfogde befallning af h. gouverneuren, att intächten förrätta. Consulterades 
här om, och nu som tillförende mentionerades om den swårhet, sampt dubbla 
omkostnad, som Acadin här af hafwer, att tijonden så snart intagas skall, kun
nandes och omöyeligen all tijonden lefreras, förr än effter juul, eller af präs- 
ternes tertials förslagh hafwa der på. Resolvides altså att Carmen skyndar sigh 
dijt och förrättar beite intächt medh det forderligste, hwar om h. Qvaestor honom 
ordres gifwer.

XV. Proponerade Rector slottzbefallningzmannen h. Samuel Steen, som en 
godh tijdh bort åth hafft omak för Consistorio medh vidimerande, hafwandes 
offta vidimerat öfwer 100 ark, böra medh någon wederkäntzel derföre ihug
kommas. Resio. Honom bewillias 50 dr koppant af cassa publica.

XVI. Larss Andersson Thun klagar at han intet bekommit af trägårdzdrängen 
Larss Olsson på sin målsägande rätt mehr än 7 dr där lijkwäl Consistim fad t
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100 dr. H. Qvaestor som be:te 100 dr I Academiens wägnar upburit, sade Lars 
Thun icke förr nembt om sin dheel, sigh och willia tala medh h. Prof. Rud- 
beck, som gått i caution för drängen.

XVII. Proponerade Rector Erich Mattsson i Walskogh 1. begära tillgifft på 
dhe 50 dr han är skyldigh Academien, emedan all hans egendomb wordet honom 
förr exequerad, och han der på tagen till knekt. Res:o. Det bewillias. 2. Be
gärer ochså få den stugun han opsatt widh hemmanet. Res:o. Der han will 
taga henne till knechtestugu, skall hon honom effterlåtas, men elliest intet, doch 
bör husasyn först skee. 3. Noch beswärar han sigh öfwer sine bönder, att han 
intet får någon mat af dhem uthan då han blir kallad på möten, ey eller byggia 
dhe torpet up åth honom. H. Qvaestor berättade att denne Erich Mattsson är 
mechta swår och står intet till att förnöya, hwarföre woro bäst, att några af 
Consist. deputeras, som resa dijt uth och tilldela honom ett stycke, som han 
effter Kongl. förordning bör hafwa. Hwilket resolv:des skee skola och i wärket 
ställas nästkommande wåhr.

XVIII. Proponerade Rector Sotens änkia h. Anna Holstensdotter beklaga 
sigh, att en hoop af hennes saker wordet arresterade för dhen kaklungen som 
i Skyttehuset upsattes, för 2 åhr sedan; och emädan hon säyer sakerne långt 
öfwerstiga det wärdet, som kaklungen debiteras före, så will hon wäl låta så 
mycket stå i loco tertio, som kaklunge» kan tyckas wara wärd, men begär få 
dhe andre sakerne löse. Frågades hwem arreste» giort? Och effter ingen det 
wiste så kallades wachtmästaren in, hwilken inkommen och tilspord hwem 
honom befalt att beläggia sakerne medh arrest, s:de h. Norcopensem det giort, 
upteendes Consistorii domb af d. 8 Decembrå 1681. att h. Anna Holstens
dotter skall betala kaklungen sädan krukemakaren den förswarligen lagat; item 
twenne rådmäns nbl. Bengt Gams och Johan Holms attest, att kaklungen warit 
lagad och intet rykt.

Rector berättade slottzbefallningzmannen Samuel Stehn sagt sigh gifwit attest 
der på, att kaklungen rykt, etc. 2 studenter det samma giort. Och emädan ingen 
kunde sigh erindra om dhen attest, man och icke wiste alla h. Norcopensis 
skäl till arrestens beläggning, warandes och betänkeligit att labefactera denne 
rådmännens attester, altså slötz att medh detta anstår till dess h. Norcopensis 
hemkommer.

XIX. Emädan Nicol. Öberg Sudermannus är skyldigh dantzmästare änkian 
[Stigman] någre och 30 dr kopfwrrt och weet sigh intet kunna blifwa betalt, 
uthan icke hon får arrest på hans stipendium, fördenskuld Rector henne före- 
hållit, det hans stipendium exspirerat. Altså supplicerar han att stipendium för 
be:te Öberg måtte för denne terminen contribueras, och hon giöra sigh der af 
betalt. 'Resolutio. Negatur.

XX. Anmälte Decanus facult. philosoph. h. Lagerlöf stud. Isacum Matkei 
willia disputera [här följer ett felskrivet och oläsligt grekiskt ord. * ]

Consistrm minus d. 17 Novembra
praesentib#j Rectore h. D. Skunck, h. Lundio, M. Micrandro.
I. Förekom Acad. wachtmästaren angifwandes studiosos Benjamin Nortman

* Disputationen ej tryckt.

12—744263 Sallartdtr
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och Montin för oliud. Montin war ey tillstädes, uthan sades af Nortman att 
han låg kl. 8 hafwandes ondt i hufwudet af oos. Wachtmästaren sändes effter 
honom, han kom tillbaka och sade sigh intet sluppit in. Sädan war och Nortman 
bortgången, hwilket Consist:m förtykte, menandes dhem för slijk kynhet och 
contumacia böra plichta, doch att dhe först blifwa hörde.

II. Bookbindaren m. Sifwertz inkom, upteendes en skrifft emellan sigh och 
sine barn Margareta och Malin Sifwertzdotter, dher i han tillsäyer dhem uthi 
ett för alt 500 dr koppxzrt hwartera i arf effter sin sal. moder.

Sifwertz affträdde, hwar på delibererades om dett kan skattas wara lagligen 
giort, och hwarpå Sifwertz effterlåtas må att träda i annat ächtenskap, och tyktes 
att ehuruwäl det hade warit wäl om någon afwittring effter uprättat inventarium 
hade skedt effter lagh; lijkwäl effter Sifwertz ägendomb ey kunde skattas högre, 
och han så tydeligen sigh föreskrifwit, och finnes hafwa giort hwadh som honom 
möyeligit kunnat wara, det då för lagl. erkännes och honom wisserligen bewillias.

III. Stud. Samuel Rosing inkomb, klagandes öfwer stud. Gabriel Sc[h]olenio 
som föllier: Jagh war buden lögersdagz affton, som är otta dagar sedan i dagh 
af någre gode wänner på Sam. Forsells källare; då wij warit der en stund, kom 
Sc[h]olenius in, och så begynte wij på spela trycktaffel, der på lade iag migh 
på en bänk och som iagh legat en stund, hörde iagh dhe ord säyas af Sc[h]ole- 
nio, här ligger en uplänning, om iagh wettadt att han hade warit en pankaka, 
så skulle iagh intet druket uthur kanna medh honom. Jagh har trodt han skulle 
wara en ärligh Stockholms bode, der af förorsakades oss emellan en träta, yr
kandes iagh att han så skympfatt landskapet, dhe andre kommo emellan och 
både oss förlijkas, wij giorde så och togo hwar andra i hand och blefwo wänner, 
men rätt som iag stodh, slogh Sc[h]olenius migh en örfijhl, iag sprangh till 
honom, men dhe andre afhöllo migh, iag lade migh der och då drogo de migh 
af bänken, och sparkade migh, sedan hade dhe oss åter att förlijkas, men då wij 
gingo uth, slogh Sc[h]oleni#j migh igen en örfijhl. Widare klagade Rosing 
att han[s] kläder blifwit illa rifne, så att skräddaren måst laga dhem, och be
tygat dem wara 10 dr sämbre sädan än förr.

Sc[h]olenius swarade sigh blifwit buden af Jäger och kommit dijt kl. 5. 
Rosing lagt sigh, igen talt honom till, honom stigit upp och åter lagt sigh, 
de andre sagt sigh willia giöra laget klart; Rosing begynte tala något galet, som 
iagh intet kan nembna, wiste doch intet säya hwadh thet war. Dhe andre sagt, 
den som will wara i lagh så måste han annorledes bära sigh till. Sigh sagt på 
skämpt, gode herrar, det är wijnet som talar och intet karlen. Rosing der medh 
sprungit upp och slagit Sc[h]olenio en örfihl. Jagh togh i honom igen så han 
föll baklänges uth medh sätet, dhe andre rättade oss upp igen, och Rosing i 
det samma skälde Sc[h]olenium för blodkorf, Sc[h]olenium swarat der på och 
kallat honom uplänning igen. Han kallade migh blodkorf tilbakes igen. Widare 
tilstodh Sc[h]olenius sigh en gång sparkat honom, men wiste intet om han 
tagit i hans kläder, Sc[h]olenius upwijste ett blodigt kläde så och en hårtopp, 
som han sade Rosing dragit af sigh, klagandes och att hans kläder blifwit illa 
rifne. Ytterligare berättade Sc[h]olenius: Då wij ginge uth på torget, sprang 
Rosing effter migh och hade kull migh (detta tilstodh Rosing, men sade 
Sc[h]olenium sprungit på sigh först). Sc[h]oleni#j sade Rosing sprungit 5 
gånger effter sigh, och sigh ey minnas om han först war på Rosing. Rosing
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folgt honom effter alt till hans härberge, och sigh bed t Jäger föllia sigh hem 
effter han befarade det Rosing skulle willia öfwerfalla honom. Der till nekade 
Rosing, säyandes att dhe fölgdes allesammans åth. Wittnen som dhe parterne 
hwar emot annan sigh påberopade inkallades, blifwandes parterne tilsporte om 
dhe hade något emot dem, swarade intet uthan begärte at dhe måtte afläggia 
eed. 1. Anders Jäger effter aflagd wittneseedh berättade särskilt som föllier: 
Af begynnelsen wet iag intet; ty då war iagh ute, men då iagh kom in höllo 
dhe ihop och nappades. Jagh gick emellan dhem och skilde dem åth, de be- 
gynte på träta, iagh weet intet hwar om, woro så ihop igen, men iagh skilde 
dem åter åth förandes Rosing från Sc[h]olenio mot kijstan, så han kom omkull, 
då sparkade Sc[h]olenius honom. Rosing kom upp och togh Sc[h]olenius i 
håret, Sc[h]olenius togh intet emot, ty han Hålt händerne emot golfwet. Jagh 
hade Rosings händer uthur Sc[h]olenii hår och der medh gaf Sc[h]olenius 
Rosing en örfihl, Rosing wille på Sc[h]olenium igen, men iag förhindrade 
honom, Sc[h]olenius språng på andre sijdan om taffelen och så slog Rosing effter 
honom, men träffade honom intet. Då wij skulle gå bort, säyer Sc[h]olenius: 
Om iagh wettadt att du war en oplänning, så skulle iagh intet gått in och druc
ket uthur kanne medh digh, tilstodh och att han nembde pankaka. Sc[h]olenius 
bekände sigh sagt alt detta af oförstånd undantagandes pankaka, det han nekade 
sigh nembt. Då wij kommo på gatan och skulle gå hem, kommo dhe åter ihop, 
när iagh det hörde gick iagh tilbaka och skilde dhem åth, när iagh det giort, 
slogh åter Sc[h]olenius honom en örfihl. Åter sädan fick Rosing en örfil. Rosing 
wille effter Sc[h]olenium men Sc[h]olenius bar undan, Rosing effter, och då 
weet iag intet huru de boro sigh åth, men så kommo dhe tilbaka och der medh 
fölgdes Sc[h]olenius och iag hem.

2. Stephanus Lodelius inkom, aflade eedh och berättade: Huru det begyntes 
weet iag intet wist, uthan så mycket sade Sc[h]olenius, wijnet talar och intet 
karlen. När de blefwo oense, badh iagh dem wara stilla, det dhe och lofwade, 
men rätt som dhe stodo blefwo de oense igen, iag weet intet hwem då slogh 
först till, så sade Sc[h]olenius, om iagh hade wettadt här warit en uplänning 
eller en pankaka, så skulle iag intet kommit här in. Frågades om han wiste det 
Rosing kallat honom blodkorf igen; sw:de ney och sigh det ey minnas. Jag 
badh dem åter blifwa wänner, som dhe och lofwade, men så slogh Sc[h]oleniu$ 
till Rosing igen, och då blefwo dhe mycket onda, der på sprongo dhe uth och 
effter hwar andra, men effter iag war intet uthe, weet iag intet hwad som passe
rade, men det sågh iagh sädan att Rosing fölgde Sc[h]olenium hem. Berättade 
och att Sc[h]olenius inne i stugun sparkade Rosing. Frågades hwadh klockan war 
när de kommo hem. Swarade kl. war 2, ty wij blefwo uphåldne af dheras slagz- 
mål. Rosing bekände sig sparkat Sc[h]olenium på torget, men Sc[h]olenium 
sprungit först på honom.

3. Josephus Valenius effter aflagd eedh berättade: När slagzmålet begyntes, 
war iag ute, men då iagh kom in, lågh Rosing under och Sc[h]olenius ofwan 
uppå, wij förlijkte dem, men så kommo dhe åter ihop igen, weet intet hwem 
som sprang på den andra först, men störste orsaken war det att Sc[h]olenius 
sade: om iag hade wettadt det war en pankaka, skulle iag intet gått här in. 
Item då han låg på bänken, det är wijnet som talar och icke karlen. Wärden 
wille då hafwa oss bort. (Frågades hwad klockan war? Sw:de 12 eller 1. och att
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dhe drucket up 30 dr.) När wi) kommo uth woro dhe åthskillige gånger till
hopa, slogo hwar annan till skifftes, men Sc[h]olenium slagit först till, då de 
sprungo uth af källaren.

4. Inkallades El[i]as Edelius och effter aflagd eedh bewittnade att näsan och 
öfwerläppen på Rösing war swullin, hål fram på läppen, och honom ldöster alle
städes i ansichtet. Rosing upwijste och hål i hufwudet, så och blånat under ögo
nen, begärandes att Forsell måtte afhöras som wäl weet af saken.

Sc[h]olenius beropade sigh på 2 stud. som kunde wittna huru han sågh uth, 
upteendes deras attest der på, men effter som dhe ey woro uppe, icke heller 
Forsell, fan Consist:m nödigt at plene afhöra alla wittnen; altså kunde saken 
denne gången ey afgiöras, uthan upskiötz till nästkommande Consistorium 
minus.

IV. 3 af Acad. och 3 af stadsens wacht nbl. Per Persson, Per Mattsson, Lars 
Jönsson, Jöran Bengtsson, Erich Nielsson, Johan Månsson angofwo studiosos 
Johan Nortman, Nicol. Kyronium, Laurent. Nerbelium och Isac Dahl för grassa- 
tegång och slagzmål som föllier:

14 dagar sädan widh pass klockan emellan 10 och 11. kommo dhe uth och 
stogo och taltes med widh nya bron, sädan qwädde de rätt hårt, iagh gick och 
badh dhem wackert wara stilla, dhe swarade migh ingen gran, uthan då dhe 
kommo åth Anders Anderssons [Hoffmans] källare begynte dhe att skrika rätt 
hårt, iagh badh dhem, k. hiertans herrar wara stilla, intet swarade de migh, 
uthan Nerbelius och Nortman togo uth sina wärjor och sade gå på, stucko så 
migh i fingret, wij stälte oss så till att taga emot, fingo så wärjan af en, han 
sprang till och togh af en annan des wärja igen, men så finge wij och dhen af 
honom. Der på sprungo dhe undan, men Nerbelium flngo wij fast och förde 
honom i corps de guardie, där han hof uth skamlige ord, kallade oss swinfitter, 
horer, swinhundar etc. sade han skulle skijta i halsen och på näsan; der effter 
kom Kyronius och frågade effter Nerbelius, men brukade elliest ingen ohöf- 
lighet. Men litet der effter kom Nortman och wille hafwa uth honom, wijste 
sin hand att hon war blodigh och at han warit medh i samme föllie, kallade oss 
swijnhundar, horer etc., kastade wattnet af sigh och frågade om det war lof- 
gifwit? Hwar på Nerbelius sade ja om iag kunde så skulle iagh skijta och pissa 
i halsen på dhem, kallade corps de guardie magen, kittel och swinhuset etc.

Item sade Per Mattsson att Nortman frågat Nerbelius om han wille dricka 
pankakjungfrurnes skål? Hwar på Nerbelius swarat dhem det ey wara wärde, 
då Nortman åter sagt, det är intet mehr än 3 ährlige pankakejungfrur.

Kyronius särskilt afhörd bekände at dhe gått öfwer torget och trallat, och då 
wij kommo, sade han, mot Leymans hörn, kom wachten uth, och wachtmästa- 
ren till Nerbelium, säyandes hwij gå i så, kunna I icke gå wackert, Nerbelius 
swarade Gudh beware oss, wij må ju få gå, wij giöra ingen förnär.

Sedan kom Nerbelius och wachten ihop, iagh wet intet huru, men ingen talte 
åth migh (det och wachten tillstodh, betygandes att denne intet giorde) iagh 
fick och någre slagh då wachten gick på, och nödgades så taga min wärja uth, 
at bära för migh medh, men ingen högg iagh, uthan gick alt tilbaka. (Frågades 
hwilka hade wärjor? Sw:de Nerbelius, Nortman, Berg och iagh, men af Bergen 
togh Nerbelius wärjan då han miste sin.) Nerbelius föll så kull, och wachten 
på honom. Jagh gick bort hemåth, men kom sädan tillbaka och kom på corps
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de guardet och badh dhem läta upp. Men intet ord nembde iagh, det och wach
ten betygade, Nerbelius kallade dhem medh fula skäizord, som iag intet weet 
eller mins, i corps de guarde.

Wachten klagade att dhe i förstugun nu blifwit öfwerfallne medh elaka ord, 
och att Kyronius sagt, dhe skulle ha en märefitta. Kyroni#j nekade detta, säyan- 
des att Nortman det sagt.

Isac Dal inkallad afhördes, berättandes, att i drabbningen war han intet, hade 
fuller warit på källaren medh dhe andre, men af källaren gått straxt hem. Kyro- 
nium sädan kommit, och sagt att Nerbelius war af wachte« fasttagen, då de gått 
till corps de guarde, och warit där om natten, drucket där en kanna öhl, och 
lagt sigh sädan på bänken och sofwit. Denne Dal sade och wachten intet sagt 
eller giort något, uthan warit stilla.

Laurent. Nerbelius inropad berättade som föllier: Wachten war 12 man stark, 
nekade sigh skrijket uthan trallat, och när wachtmästaren förmante oss, så badh 
iag honom låta oss wara och intet reeta oss. Han swor på oss och badh oss 
tijga, sade så åth sine kammerater, gå på, tilstodh att dhe skrikit i wänningen 
dädan wachtmästaren förmant dem, sade sigh warit 4 st. man 3 warit ihop då 
wachten badh gå på, iag sade stå, nekade wachten slagit dhem, uthan folgt dem 
effter och bedt dhem hålla munnen på oss; wij sade I hafwe intet behof at slå 
oss. Men då dhe kommo och wachtmästaren sade gå på, sade iagh gåssar stå. 
Jagh och Nortman togo uth wåra wärjor först och sädan kom Kyronius medh 
och bare före medh sin wärja; då gingo wij alle tree i bredd, och fåchtade medh 
dhem, men då wij blefwo slakna i armarna, så gingo wij tilbaka, och iag blef 
kringränd af dem, då togo de migh fast och hade migh i corps de guarde, då 
siete de mig, sköte och hade migh som en hund. När wij kommo i corps 
de guardie så retade dhe migh, at iagh sade fuller något, men det nekar iag 
till att hafwa sagt, då Nortman kastade wattnet af sigh, det han skulle skijta 
i halsen på dem. Frågades huru det war medh skålen? S:de Nortman drack 3 
jungfruers skål, som han aestimerade, co[n]testerade sigh ingalunda minnas 
något annat wara der widh sagt.

Joh. Nortman inkallad sade sigh medh Nerbelio icke warit de förste som 
gått fram, uthan Kyronium medh Berg. Men der effter kom Nerbelius och iagh 
ihop och widh Anders Anderzsons [Hoffmans] hörn trallade hårdt, och då wij 
kommo der ifrån tilbaka widh Leymans hörn kom wachten och bar på oss. Wacht
mästaren sade gå på karlar; der medh blottade wij wåra wärjor, och gingo på 
dhem, hade dem 2 eller 3 gånger tilbaka, men omsijder kom Nerbelius omkull 
och blef fasttagen. Jag gick så hem, men kom tilbaka till corps de guardie. 
Sädan drack iagh 3 ährlige flickors skål, nembde ochså 3 pankakejungfruers 
skål, och i synnerhet 3 som iagh håller af, nekade sigh wetta att Nerbelius 
sagt sigh skola skijta i halsen på wachten.

And. Berg Suderman««j inkallad sade sigh warit på källaren medh dhem, men 
intet i corellet; sigh fuller trallat medh, men då wachten badh oss wara stilla, 
så gick Kyronius och iagh uth före åth ny bron, i medier tijdh bar det ihop 
för wachten och Nerbelius medh Nortman, och så kom Nerbelius och togh 
wärjan af migh, der på iagh sprang från dhem hemåth och lade migh att sofwa, 
der effter kom Nortman och begärte en kanna öhl, fick och henne, men intet 
weet iagh hwar de giorde af henne.
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Parterne affträdde, finnandes Consistorium denne saken wara af den beskaf
fenhet, att hon måste till Consist:ii majoris skärskodande och afdömande remit
teras, hwilket parterne inkallade ochså wederbörligen notificerades. Wachtmäs- 
taren sade att Nerbelius hotat honow att han skulle slå honom, om icke han sielf, 
då igenom en annan. Nerbelius förmantes hålla sigh stilla och intet hämpnas. 
Han swarade sigh aldrigh hotat wachtmästaren, aldrigh och skola röra honom 
mehr, begärandes han som dhe andre, att straffet måtte medh dhem lindras, 
effter dhe nu förste gången warit framme; lofwandes sigh aldrigh skola så giöra 
mehr.

D. 18 Novembm
effter sluten gudztienst ingingo Professores uthi gamble Academien då Rector 

Magnificus
I. Notificerade sigh fatt medh påsten i afftons bref, från h. Prof. Norcopense, 

och der uthi innesluten copie af det swar han inlagt uthi Högl. Kongl. Hoff- 
Rätten på assess:ns Behmers insinuerade supplique, hwilken uplästes och fans 
af samptel. Professoribus mycket wäl och berömligen författad. Copien togh h. 
Lundius till sigh at henne igenomläsa.

II. War ett bref ankommit ifrån Kongl. BergzCollegio, dher uthi begäres om- 
ständeligare berättelse om det upfundne malmstreket på Rasbo allmenning; 
och recommenderades det h. Qvaestori att der om hafwa försorg, at bemrte Col
legio der uthinnan skeer nöye.

Consistorium minus d. 24 Novembm
närwarande Rectore h. D. Skunck, [M. Holm], h. Lundio, [M. Micrandro], 

h. Wulff och Secretario.
I. Benjamin Nortman och Petrus Montin, som i sidste Consistorio ey fram- 

kommo, inkallades. Montin uhrsächtade sigh, at han war så ofrisk, at han intet 
orkade uth, frågades hwij han då icke lät upp för wachtmästaren? S:de iag war 
så hårdt insompnad at iag intet hörde. Sädan angaf wachten dem at de ropade 
kl. 12 widh nya broen. Wachten bedt dhem låta wäl, sigh gått bort och dem 
sädan gått upp åth torget, dem ropat en fierdedels tima.

Nortman s:de sigh siungit och intet ropat, och intet warit längre än gått emel
lan Rosings cammar hoos Trecou och nye bron. Montin sade det samma. Wacht
mästaren frågade hwij de då tilbudit at willia medh honom förlijkas då de icke 
ropat.

Dhe förmantes säya sanningen och bekänna huru många gånger de ropat. 
De tego.

Sentent. Dhe böta hwardera för oliud 12 mk sölf:nt och sittia i fängelse 1 
dygn. Fängelset föruntes dem att lösa medh 1 rdr hwardera.

II. Stud. Samuel Rosing och Sc[h]olenius inkommo framhafwandes Sc[h]o- 
lenius stud. Biörner till wittna, hwilken effter aflagd wittneseedh berättade at 
Sc[h]olenius öfwer det högre ögat war så slagen at det war nästan igenswullit 
och alt öfwer blått, sade sigh sedt honom måndagen effter som slagzmåhlet 
förelopp, under samma öya wara ett hål så som medh en knijfzudd stucket, 
hwar på Sc[h]olenius lade plåster. Det wänstre öyat war öfwer det wijta alt 
rödt, kläderne woro frampå bröstet och armarne öfwer blodige.
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Prof. Holm och Micrander upkommo.
Matthias Abelin inkallad aflade eedh och bewittnade Sc[h]olenium warit mån- 

dagzmorgonen på sangen och sagt sigh hafwa ondt i hufwudet. Under det högre 
ögat sade Abelin war ett litet hål, fast iagh intet kunde see om der uthur run
nit någon blodh, ögat elliest blått, swullit gult. Rocken skämd frammanpå och 
på armen medh blodh.

Rosing sade att Sc[h]olenius kastade af sigh råcken inne i stugun då han farit 
illa af kiörsbärswijn. Sc[h]olenius bekände sigh draget af sigh råcken, men intet 
wijn kommit på honom. Frågades om Sammel Forsell är tillstädes. Rosing sade 
ney och att han icke eller så stort beropar sigh på honom efftersom tilförende 
är wittnat nogh. Klagade och att hans råck war sliten, halsduken sönderrifwen 
så och nattkappan.

Sententia. Gabriel Sc[h]olenius böter 1. för 4 blånader och blodwijten 12 mk 
sölf:nt hwardera. 2. för sparkande 6 mk. Men hwadh det uthäfne oqwädes ordet 
widkommer, så emädan han det afbeder, altså plichtar han derföre medh 6 dr 
kopp:t till dhe fattige.

Rosing böter för 2 blånader 12 mk sölf:nt hwardera och 1 hårdragh 6 mk 
sölf:nt. Kläderrifningen compenseras å begge sijdor.

När domen uplästes, frågades hwadh de hade at böta medh. Dhe begärte 
dilation till måndagen, så wille Sc[h]olenius praestera caution och Rosing erläggia 
penningar.

III. Stud. Joannes Reftelius och Bengt Ersson å den ene sijdan och Acad:e 
wachten Per Persson, wachtmästaren Per Per[sson], wachtdrättg Larss Ersson 
medh stadzens wacht Erich Nielsson, Jöran Bengtsson och Jahan Månsson å 
den andre sijdan vice versa klagande och swarande inkommo, refererande Ref
telius som föllier: Förleden lögerdagh, som war i dagh 8 dagar sädan war iagh 
hoos Wadensten till klockan 3, sädan gick iag upp i Bibliothechet till klockan 4, 
der i från war iag hemma i min kammar till kl. 3. Sädan ärnade iag gå till 
M. Wallerium, och då iag kom på storegatan mötte iag Bengt Ersson, hwilken 
bad at iagh wille författa et kiöpebref åth sigh. Jagh frågade hwadh documenter 
han hade och sådant mehra, effter iagh först wille giöra migh om saken under- 
kundigh, sade iagh wille gå på posten, så kunde wij under wägen talas medh 
der om. Men då wij kommo dijt, och funno påsten intet wara kommen, gingo 
wij in på påstmästarens [Bergwalls] källare, hwarest wij woro till klock. 8. då 
gingo wij af källaren, sädan wij drucket intet mehr än é stoop wijn och 1 stoop 
öhl eller 2, warandes intet mehra drucken än iagh wille föllia Bengt Ersson hem 
och skrifwa om det kiöpebrefwet som han'fick migh i sin bodh, effter som det 
war intet i den form förr skrifwit, som det wara borde. När wij kommo till 
apothekare änkions bodh, kom wachten och bar bardisanerne för sigh, men iagh 
gick fram, efter iag wiste migh intet ondt giort. Wachtmästaren kom och hölt 
bardisan i wädret skulle slå till, iag fick då i bardisan medh honom i mening 
att wärja migh, ty om han hade slagit, hade han lagt neder migh, när iag då 
afwär[j]de det, så kommo de andre och slogo på migh så iag wiste intet hwar 
iag war, och wachtmästaren ropade slå karlar. Jag stodh så länge till dess de slogo 
migh i ryggen och 2 hål i hufwudet, då föll iag kull, men dhe skonte migh äntå 
intet, uthan de tröskade på migh alt jempt, till des en stud. Lycosander och min 
broder [Nicolaus] kommandes skilde migh från dem. Jag bödh offta till at draga
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migh undan och in åth Leymans källare, men jag slapp intet. Det woro och andre 
såsom Lycosander, Niels Brehmer, Petter Gottfried och min broder, som 
kommo och wille hielpa oss uth, men wachten ropade och sade ställer Eder 
bussar, om någon kommer så skall han få stryk.

Nicolaus Sc[h]ultin påberopad till wittne af Reftelio och inkallad effter aflagd 
wittneseedh berättade att:

När som det ropades widh M. Wallerii gård, kom wachten springandes förbij 
Pilous huus, och då de stante widh Olof Sifwertz* huus, skrek intet någon widh 
Wallerii huus, uthan, som iag tykte, en af wachten, hwilken kom löpandes till 
wachten. Jag hörde fuller wachten säya, ropa intet, men intet wet iag hwart 
han sedan togh wägen. Sädan hörde iag mycket länge slåås på torget.

Widare begärte Reftelius fa producera sina wittnen där på, at när han fick 
stryk, andre woro som skreko.

Consistorium togh thet ad deliberandum (i medlertijdh affträdde parterne) 
om desse wittnen skulle afhöras förr än wachtmästaren swarar, och stannade der 
uthi, att hans wittnen måtte afhöras, både derföre at han begynt andraga sitt 
klagemål, som och at dett elliest torde någon händelse emellan komma och saken 
denne gången dragas långt uth, at dhe en annan gång icke kunde få afhöras.

Inkommo altså parterne igen så och dhe påberopade wittnen såsom 1. Petter 
Gotfried, hwilken effter aflagd eedh berättade: Klockan in emot 9 hörde iag, 
sittiandes i min fars kammar medh Brehmer, som går hoos oss till kost, huru 
det skreek, litet der effter begynte dhe ropa, håll fredh, war stilla, håll upp, 
men det slogz alt fort på, så gick iag uth och fick see huru wachten war ihop 
medh någre, och at dhe ströko ijmmer fort på, höllo upp litet i sönder, men 
slogo åther igen, såg och att dhe som fingo hugg föllo omkull, och att dhe och 
sädan slogo dhem. Sädan drogos dhe in som fingo hugg i Leymaws huus, och då 
blef iag dijtkallad at adhibera medicamenter, när iag kom dijt, fan iag Bengt 
Ersson liggia som dödh i förstugun, så och M. Reftelium fått 2 hugg i hufwu- 
det, så at bloden ran neder åth på råcken. Jag gaf så Bengt Ersson caneel- 
wijn in och då iagh gick uth, så hörde iagh andra ropa på Nygatun.

2. Joh. Halenius inkallad och effter aflagd eedh berättade, at då han satt i 
sin kammar hörde han klockan in emot 9 ropas hårdt ett grassatrop på torget, 
liten stund der effter begyntes et tumult af tahl, men der emellan at en hwip- 
pade, hörde och huru dhe slogo och huru alla ropade wänden igen at slå. Jag 
kunde intet Reftelium men Lindelium hielpte iag sedan upp.

3. Laurent. Olenius [0: Holenius] inkom, aflade eedh och berättade at då han 
waknade upp af det sorlet som stodh på torget, stegh han upp i fönstret och 
fick see huru jemmerligen dhe slogo dhem, sigh bedet dhem hålla upp at slå, 
frågandes om dhe något giort, kunde de föra dhem i arrest, och intet så hiske- 
ligen slå, sedt Reftelium liggia omkull, och hörde huru det small, Bengt Ersson 
och liggia omkull, och då han kommit upp, fatt flere slängiar, och då fullit åter 
kull, då dhe tagit och ledt in honom hoos Leymans. Lindelium, sågh iag, sade 
han, omkull och Halenius hielpte honom opp. Hwart slag iag hörde giorde migh 
heelt ondt, ty de slogo ofatt och omenniskliga.

Der uppå insinuerade Reftelius bardberarens Trecous attestatum af innehåld.

Sannolikt felskrivning för Olof Siffersson \Sigfridsson\.
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at Reftelius fatt 1. ett skår på wänstra sijdan bak i hufwudet, som ett fingers 
långt in till pericranium. 2. Der uthmed 1 såår något mindre till pericranium.
3. På wänstra axlen et slagh swullit, 4. item på wänstra armen ett slagh swullit 
och medh blodh underlupit. 5. På wänstra sijdan öfwer de små refbenen ochså 
ett slagh rödt och swullit.

Widare begärte Reftelius at Biörn* måtte afhöras, som kan bewittna att wacht- 
mästaren satt och drack samma dagh ifrån afftonsången om lögerdagen. Hwar- 
före inkallades bem:te Biörn och effter aflagd wittnesedh berättade som föllier:

Jagh, [H]olenius, Abelinus och Sc[h]olenius kommo in i Joan Perssons gård 
kl. 4. och då wij kommo i dören hoos Olof Andersson höll dhe på at tretta, 
så wille iag gå dädan, men effter der stodh et litet bord, som wachtmestaren 
satt widh, tillijka medh Biörnen**, så satte wij oss widh samma bord, och när wij 
suttit en stund, drack Abelin wachtmestaren till, och när wij suttit qwar, gick 
Biörn bort, men wachtmästaren och Abelin sittiandes hoos oss. Sädan blefwo 
de något druckne, så skulle wachtmästaren och Abelin giöra handräckiande, 
wachtmästaren begynte ochså på att siunga medh oss, sädan blefwo de heelt 
lustige, och Abelin och wachtmästaren stego upp och bråttades, och då slogh 
Abelin wachtmästaren i golfwet. In emot kl. 7 gick wachtmästaren bort; iag kan 
intet neka at wij woro något druknare.

Sädan wijste Reftelius opp sin råck, som war temmeligen blodigh, i synnerhet 
bak på ryggen och uppe widh halsen, klagade och at han mist en hanske medh 
silkesfrantzar samma gång.

Wachtmestaren Per Persson swarade: Emellan 8 och 9 om afftonen stodh 
Per Mattzson uthe widh corps de guarde att skyllra, så kommer han in och säyer 
at det skrekz borte widh gamble torget, så fölgde wachten migh åth gamble 
torget, finnandes wij widh arrest kammaren Reftelium, Bengt Ersson, Lindelium, 
den fierde kände wij intet. Lindelius och den fierde gingo upp åth Lenaei huus, 
Reftelius och Bengt Ersson åth Köpmannegatan; Bengt Ersson ropte et roop, 
så säyer Reftelius: hwadh säyer du. Jagh badh Bengt Ersson wara stilla. Bengt 
Ersson togh migh medh det samma i handen, så frågade Reftelius migh hwadh 
iagh wille med karlen. Jag swarade intet. Så lät bli migh sade Reftelius, wij 
skildes så åth, gåendes wij bort åth gamble långgatan; i medier tijdh ropade de 
på Kiöpmangatan, och när wij kommo upp föråth torget, srår borgmestaren i sitt 
fönster och säyer, see der äro dhe som ropa, och i medlertijdh råkade iag mons. 
Reftelius på torget, åth bagarebodan in mot stenhuset. Jagh sade åth honom 
mons. låten wackert, han swarade hwadh säyer du åth migh? Jagh swarade iag 
sade åth Eder i jåns på gamble torget, det säyer iag ännu, waren stilla. I det 
samma gaf Reftelius migh 2 örfilar, och wille taga af migh bardisane#. Wachten 
togh han ifrån migh, han kastade kappan från sigh, så skulle iag gå till Bengt 
Ersson och förmana honom, ty han war då skilder ifrån Reftelio, och förr än 
iagh kom till honom hade han fallit omkull och lågh och ropade widh apothe- 
ket. När iagh kom till honom, kom Reftelius löpandes andre gången ihop medh 
migh och wille hafwa bard isanen ifrån migh, proberade och at taga bardisan af 
dhe andre. Jagh badh så Bengt Ersson gå hem och låta wackert, der medh språng

* Petrus Björn, Vestrog.
** Syftar sannolikt på stadsvaktmästaren Olof Björn.
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han på migh och i håret, och slogh migh en örfil så myssan gick af migh, fick 
och i bardisanen medh migh, iagh fick honom i bröstet och skakade honom så 
att mössan flogh af honom, och kan skee han fick då några slängiar. I medier 
tijdh war Reftelius öfwer halsen på Per Persson (wachtdrängen Per Persson sade 
att han gick omkringh medh honom och bar honom en stund, och badh dhe 
andre de skulle skillia honom ifrån sigh).

Wachtmästaren nekade sigh så basat, som wittnat är, uthan då de brottades 
hade fuller slagh wankat.

Wachtmästaren hade intet mehr at säya. Elliest nekade wachten at någon war 
som badh dhem hålla upp at slå.

Wachtdrängiarne Per Persson och Lars [Eriksson] frågades hwar som dhe nu 
drucket, effter Lars i synnerhet syntes wara drucken. Dhe nekade sigh något i 
dagh smakat.

Per Persson berättade detta samma, och att dhe skriket på gambla torget, item 
att Bengt Ersson fattat i bardisanen medh sigh.

Lars sade att wachtmästaren bedt honom gå hem effter mössa och påk åth 
sigh om afftonen och stembde för det öfrige in medh wachtmestarens berättelse, 
allenast nekade sigh sedt Reftelium gifwit wachtmästaren örfil.

Jöran Bengtsson stadsens wachtdräng berättade det samma, sade sigh ey sedt 
at wachtmästaren fick någre örfilar, men Bengt Ersson, sade han, gaf migh en 
örfil. Reftelius togh i wachtmästaren, men intet sågh iagh, at han fick någon 
örfil. Sade sädan at begynnelsen war det at dhe begynte ryckias om bardisanen, 
sädan at Reftelius gick till Per Perzson och satt på halsen på honom, då war 
kappan af honom. Per Persson ropade, hielp honom ifrån migh, och då fick 
han hugg. Wachtmästaren gick och emot Bengt Ersson, togh i gewäret medh 
honom och förmante honom at wara stilla, men intet sågh iagh honom fa ör
filar. Jagh badh honom ochså wara stilla, då han togh i gewähret medh migh 
och der medh gick han bort, men då han togh i wachtmästaren så fick han hugg.

Frågade hwij dhe slogo dem, sädan de boro omkull? Dhe nekade sigh slagit 
dem sädan. Fråg:s om Lindelius fick hugg? Swarade, ney det wet iagh intet, men 
det bekände han, at dhe förmante dhem intet komma till sigh. Slaget war mäst 
öfwerståndet då Lycosander kom.

Medh denne berättelse sade alla wachtdrängiar at dhe höllo, och at dhe intet 
sedt wachtmästaren få någon örfil, föruthan dhen Per Persson fick.

Frågades om någon sedt at Bengt Ersson gifwit wachtmästaren örfil. Swarade 
ney. Frågades om de sågo eller hörde Reftelium skrijka? Swarade ney, men 
skrijka hörde wij fuller.

Consistorium minus d. 28 Nov. 
praesentibus Reet. Doct. Skunck, M. Holm, h. Wulff, M. Micrandro och Sec- 

ret:n.
I. Förmälte Rector Reftelium ännu hafwa twenne wittnen som ohörde äro 

och han begärar måtte adhiberas till eedgång, hwilket Consistorium tykte be- 
willjas måtte. Item att wachtdrängen Per Mattsson, som i senaste Consistorio 
ey war tilstädes, uthan på Academiens ährende åth Stockholm måtte afläggia sin 
berättelse, fans och skäligt på wachtmästarens anhållande, att Reftelius först
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agerar sin saak uth, och sedan Bengt Ersson och wachtmästaren swara en i 
sönder.

Wachten medh Reftelio och Bengt Ersson inkommo, nämnandes Reftelius 
sine wittnen Johan Ernskiöld, Arfvidus Orre, Georgius Bauman, Erich Upman 
borgmest. Bärgz dräng, Erich Persson, rådm. Erich Hanssons [Ångermans] 
dräng, h:o Lissbetta Bengtzdotter, Michel Bromes änkia, så och remsnidaren 
Jacob Wendelberg. Inkallades altså först h:o Lissbet Bengtsdotter, hwilken effter 
aflagd eedh berättade stått och twättat kläder i spijsen i Olof Zephers [Sig- 
fridssons] gård då hon hört ropas widh nye broen och derpå en hoop gådt 
förbij. Der på hört sorl på torget och straxt dhe orden lät bli migh, iagh är en 
borgare sådan, som iagh är.

2. Georg Bauman inkom, aflade eedh och bewittnade sigh hört några st. kom
mit springandes och ropandes widh nya broen och g:ble Lång[g]atan, något der 
effter en klagat och ropat, låten bli migh. Hade intet mehr säya.

3. Johan Ernsköld inkallad och effter aflagd eedh berättade, at han stådt i 
Mag. Vallerii fönster och der hört dhe slagen som gåfwos uth.

4. Arvidus Orre Gotland, inkommen aflade eedh och berättade sigh hoos 
M. Vallerium, där han gäster, hört dhe slagen som föllo.

5. Borgm. Bergz dräng Erich Upman inkallad effter afla[g]d eedh wittnade, 
at han emellan 8 och 9. om lögerdagz affton kommandes g:le lång[g]atan och 
skolandes åth påsthuset, mött Reftelium och Bengt Ersson på g:le torget och 
sedt dhem gå heelt stilla upåth nygatan, men på g:le lång[g]atan mötte en stu
dent honom medh dragen wärja som slagit honom öfwer ryggen der medh, hwil
ken sädan skrikit widh nya broen. Och då Upman kommit tilbaka ifrån posthuset, 
hade han funnit wachten wara ihop medh Reftelius och Bengt Ersson.

6. Boktryckaredrängen Olof Olsson inkom sade sigh någon hört skrijka den 
affton på g:le långgatan där han boor.

7. M. Jacob Vendelberg inkallad aflade eedh och sade sigh intet hafwa mehra 
at wittna, än at han hört emellan kl. 6 och 7 skrijka, men sädan intet, uthan 
poiken kommit kl. 9. in och sagt at en fått hugg på torget, som skulle wara 
lijk Bengt Ersson.

8. Rådm. Erich Hanssons [Angermans] dräng Erich Persson inkallad och 
effter aflagd wittneseedh sade sigh intet hört emellan kl. 8 och 9. någon ropa; 
sigh fuller warit den tijden uppe och hört stormes på torget, men intet at någon 
ropat.

Reftelius sade sigh intet mehra hafwa på sin sijda at framhafwa, skiutandes 
sigh under Venerand. Consistorii dom.

Wachtmästaren begärte att wachtdrängen som borto warit måtte fa giöra sin 
berättelse; refererade altså Per Mattsson som föllier: Klockan emellan 8 och 9. 
då iagh stodh och skylrade wedh corps de guardie hörde iagh någre skrijk åth 
g:le torget, men lade i förstone intet om, men då iagh hörde det skrekz mehr 
och mehr, gick iagh in till mine kamerater och badh dhem komma uth. Då de 
woro utkomne, wille wachtmästaren gå åth g:le långgatan den wägen åth g:le 
torget, men iagh sade ney, och att iagh tykte dem som skreeko kommo den 
wägen åth Erich Hanssons [Ångermans] kölna, och wille så att han skulle gå 
Kiöpman gatan, gingo så der åth, och då wij kommo åth Erich Hanssons kölne- 
hörn, mötte wij 4. st. först Lindelius och en medh honom, som snedde åth
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Prof. Spoles, som wij tykte, och sädan Reftelius och Bengt Ersson, som stodo 
och taltes widh, wij wiste intet hwadh. Wachtmästaren frågade Bengt Ersson, 
hwij han skulle så skrijka? Tagandes honom så i hand. Reftelius wände sigh 
om och frågade om wij togo karlen till hålls; Bengt Ersson gick så bort, och 
wachtmästaren förmante dhem att gå wackert. Reftelius wände sigh hastigt om 
och sade: Hwadh säyer du? När de skildes widh och kommo upföråth mitt 
mot Erich Hanssons [Ångermans] kiölnehörn, ropade dhe, och medh det samma 
skiötz uppe i Fierdingen 1 skott eller 2. så wille wij somblige gå dijt up men 
wachtmästaren badh oss gå upp åth torget, effter som der så illa ropades, willian- 
des gå dijt och förmana dhem. Wij gingo så g:le gatan till nya broen, och så till 
torgz; när wij kommo dijt, gick Refteli»j mitt på torget, så slogh han en krook 
in mot de små boderne uth medh Prof. Rudbecks huus, kom sädan mot oss, 
och slår sin kappa om ögonen och näsan. Wachtmästararen säyer åth honom, 
mons. Reftelius iag känner Eder. Reftelius kastade upp kappan och gick till 
wachtmäst. och får i gewähret medh honom, och slår så till medh dhen ene 
handen. Dhe höllo på och bråttades om gewähret, i det samma slapp Reftelii 
kappa neder på torget, och så fick wachtmästaren sitt gewähr igen och gick från 
honom. Då war Bengt Ersson moot apotheket, där han ropade. Så skulle wacht
mästaren och gå till och förmana honom, men så språng och han på lijka wijs 
i gewähret medh wachtmästaren; dhe togos om gewähret, och mössan flög af 
Bengt Ersson, så begynner han på att skylla oss före att hafwa röfwat myssan 
af honom, så war en af wachten som tog up henne och wille få honom igen 
henne, men han nekade och wille intet taga henne, så släpte wachtdrängen neder 
henne på torget igen; sädan togh iag up henne och badh honom taga igen henne 
och wara stilla, han sprang och slogh emot medh händerne, och wille intet taga 
igen henne, iag frågade hwij han så giorde och regerade; så togh han myssan 
af migh, och då wille wij gee oss åth corps de guardet. Men huru det gick 
medh wachtmästaren och Reftelius det sågh iag intet, ty iagh kunde intet hafwa 
ögonen allestädes omkring migh. Bengt Ersson då han fick sin myssa igen, språng 
och i gewähret medh en af wachten nbl. Per Persson, det samma giorde och 
Reftelius. När Per Persson fick igen sitt gewähr, sågh iag att folk begynte sambla 
sigh och att Reftelius hängde bak på ryggen på Per Persson, sädan wankade 
fuller några slängiar, men iagh weet intet hwem som slogh och huru månge dhe 
woro.

Sädan kom Prof. Spoles swåger Lindelius springandes mitt i hopen medh 
en stoor kroksabel och högg den ene bardisanen half af för oss, intet wet iagh 
huru han slapp bort, eller hwar ifrån han kom. Lycosander kom och wachtmäst:n 
om halsen. Wachten tillspordes hwem af dem war som slogh dhem jämwäl och 
då dhe legat neder till jorden? Dhe nekade sigh slagit då, men warit bekymbrade 
om att behålla sine gewähr, ty dhe mente wara skam, att dhe skulle mista 
gewähren.

H. Prof. Holm: Wachta huru I bekänna på Eder, det tör komma Eder swårt 
nogh, effter det intet är så ringa folk som I troo? Dhe swarade, wij äre alle 
lijka gode och swara alla för en. Bengt Ersson nekade enständigt och högeligen 
medh eedh betygade, att wachtmästaren aldrigh togh honom i hand, eller talte 
ett ord medh honom på g:le torget.

Frågades huru det war då Reftelius togh i gewähret? Reftelius sade wittnen



i68ß: 28 november 189

berättat, at wachtmestaren ropade, slå på Per Mattsson. Der emot påstodh, 
at det war wachtmästaren som sade: lät wara oss, och at wachtmästaren intet 
ropade slå på.

Reftelius påminte, att Per Mattssons relation pugnerar emot dhe andras, emä- 
dan dhe andre förr berättat at wachten möt dhem widh Låhrmans hörn, men 
Per Mattsson säyer widh brödbodarne emellan Bergens huus och Grubbens gård. 
Yttermehra sade Reftelius att wachten togh sigh för dem som ropade och woro 
i M. Vallerii gård, och då wachten kommit medh bardisanerne i wädret, sigh 
welat taga emot medh handen att wärja sigh att han intet skulle få hugg eller 
något slag der af, men wachtmästaren i det samma ropat slå på; sade widare, 
dhe hade kunnat taga och föra in oss och icke så omenskligen slå oss.

Wachtmästaren swarade Reftelium welat hafwa bardisanen af honom och slagit 
honom en örfil.

Reftelius: Förr hafwa i sagt att iagh slogh Eder 2 örfilar förre gången sade 
dhe alle att iagh slogh honom örfilar men sädan war ingen som stodh det till 
mehr än en af dhem nbl. Per Persson.

Wachtmästaren sade att hålen som Reftelius har, fick han då han lågh på 
halsen om Per Persson. Per Mattsson nekade att någon af wachten sade åth 
folket, går intet hijt.

Rector frågade Reftelius om han tilstår det som Per Mattsson säyer, nbl. 
att han gått åth Rudbeckii huus och så tilbaka till Bergens. Reftelius nekade der 
till säyandes att wachten kom löpandes ifrån Leymans hörn, och hölt bardisaner
ne i wädret och när iagh stådt en stund och tålt slängiar, slår en migh, effter 
wachtmästarens befallning i hufwudet 2 hål. Wachten nekade der till.

Reftelius: ja de tilstå intet att någon en gång hafwer slagit.
Borgaren Bengt Ersson sade sigh hafwa det samma at säya som Reftelius, 

klagade at han blifwit omenskligen slagen och intet hafft något i händerne hwar- 
ken swärd eller käpp, hade han hafft något upsåth at slås medh wachte« så 
hade han wäl antingen tagit till någon steen eller käpp, eller gått i sin bodh 
som war der uthmedh effter sin ryttarewärja som han har där at sällia. Wachten 
elliest kunnat tagit och burit honom bort.

Frågades huru det kom till att dhe intet fölgdes åth? Reftelius: Wachten kom 
medh sådan forsce och skilde oss åth. Det dheras tienst war budo dhe intet 
till, uthan kommo uth medh forsce och slogo och wachtmästaren commenderade, 
honom tager iagh för alt.

Reftelius begärte V. Consistorium wille considerera den skada han tagit till 
sin kropp att han måtte nu bruka peruque för dhe store såår skull, hwar om 
bardberaren Trecou kan attestera. 2. till sine kläder som öfwer blodige äro. 
Barberarelönen påstodh han och klagandes att han måst ligga i 8 dagar på säng, 
fått och elliest nogh blånader.

Parterne affträdde, hwar på delibererades om detta facto och tykte Consist:m 
denne saak wara af dhen wicht att hon remitteras till Consistorium majus effter 
middagen då saken afgiöras skall, och i medier tijdh sätties wachtmästaren i 
arrest.

II. En borgmästare och rådz utskickader m. Palmberg inkom, at förnimma, 
om den skrifften som spörjes wara upslagen i natt, woro kommen i Rectoris 
händer, och om så woro, hwadh som stodo till giöra till förekommande af
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hwarjehande olyckelige händelser. Rector swarade sigh fuller fått samma skrifft 
som under predijkan i dag warit upslagen, men kunna der på intet utlåta sigh, 
förr än han fått conferera der om medh Consistorio majori då det medh h. 
borgmäst, och rådh skall blifwa communicerat.

[Samma dag.]
Consistorium majus samme dag effter middagen, praesentibus Rectore h. D. 

Skunck, h. Gartman, h. Lundio, h. Ol. Rudbeck, h. D. Drossandro, h. Arrhenio, 
h. Spole, h. Wulff, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlöf, h. 
Qvaestore Arrhenio, och Secret:n A. Goeding.

I. Uplästes protocollet hållet uthi den saken emellan wachten och Nortman 
medh Nerbelio och dheras complicibus, hwar på Rector berättade Nortman 
wara bortrest fast han medh arrest warit belagd, begärade Consistorium wille 
skrida till voterande, hwilket skiedde som föllier.

H. Lagerlöf: Jagh tycker att det måtte komma för dem till mild uthtydning 
att de förr ey warit framme och äro elliest af qwicke ingeniis, hälst effter dhe 
och lofwat bättring och contesterat en stoor ånger. Kunde och komma i conside- 
ration andre conjuncturer, såsom det att studenterne finna sigh och af wachten 
retade och nu begynna på att bullra.

H. Peringer war af samma mening, betygandes att denne Kyronius wijst sigh 
hoos honom medh särdeles flijt.

H. Bilberg, M. Micrander, h. Arrhenius och h. Lundius sade det wara mycket 
betänkeligit att effter constitutiones dem straffa medh relegation och pcena för 
dhe utkastade skälsorden effter lagen stricte, emädan dhe äre månge och kunna 
der igenom ruinerade blifwa, för oliud och skiälsord kunde dhe effter consti
tutiones straffas, men för det öfrige mildare ansees och icke medh någon rele
gation uthan penningeböte.

Detta bijföllo samptel. Consistoriales, men Rector och h. Rudbeck påminte 
man skulle dem effter lagh och constitutiones straffa, agan woro bäst, mente och 
att dhe som äro stipendiater böra mista sina stipendier. H. Rudbeck affträdde 
der medh.

I. Böte alle tree för dhe blottat sine wärjor 6 mk sölfint 2 hwardera och 
mista sina wärjor. 2. Böta hwardera 12 mk sölfit för oliud effter placatet. 3. 
För 4 skälzord böter Nerbeli/w 3 mk för hwardera. 4. Böter Nortman för uthäf- 
wet obetänkt taahl till 6 dr åth dhe fattige. Att Norman rymbt uthur arresten, 
det skall stå honom i fatet, och effter wederbörligh ransakning undfå wederbör- 
ligh domb.

Ill [// överhoppat]. Berättade Rector huru stud. Gabr. Skragge grasserat 
lögerdagz natten, undsagt wachtmästaren tillijka medh stud. Norlin, hwar på dhe 
begge natten effter som war söndagznatten samblat sigh medh en hoop andre 
studiosis, hafft pistoler, dragne wärjor, sökt effter wachtmästaren, men efter dhe 
honom ey funnit, hade de gått in hos Sifwertz uthi ett stort lagh, där uthäfwit 
en hoop skälsord, slagit fönstren illa sönder, dragit bort mayestängren, och myc
ket illa framfarit.

Här widh uplästes och twenne uproriske skriffter, en förleden söndagz och en 
i dagh upslagen, den ena hade blifwit genom Cursorem och den andra genom 
Prof. M. Micrandrum Rectori lefrerade, hwar på Rector frågade hwadh ex-
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pedient som stodo till att angrijpa till hämande af slijk owäsende som begynt 
är, och widare synes willia sigh yppa. Consistorium förklarade sigh något hwar 
gott och rådeliget wara, att man medh ett publict anslag förmanar studiosos 
nästkommande Anders mässa dagen, att afstå medh slijkt tumult, woro och gott 
att wachten samma dagh och natt sigh fördublade. I medier tijdh kalla nationum 
inspectores hwar sine landskap ihoop, och adhorterar ungdomen till stillhet, 
och at achta sigh för sådant seditieust owäsende. Här widh begärte Rector Dn. 
Lagerlöf wille antaga sigh inspectionen öfwer OstroBothnienses, hwilket h. 
Lagerlöf förklarade sigh giöra willia.

IV. Sädan inkom wachtmästaren emot stud. Gabriel Skragge, klagandes sigh 
blifwit af honom undsagder till lijfwet, beropandes sigh på wachtdrängens Erich 
Larssons wittnesmål.

Erich Larsson inkallad tillstodh det och at stadzwachtmästaren samme gång 
warit medh, nbl. natten för söndagen, hafwandes Skraggen sagt, hwar är wacht
mästaren, honom skall iag ränna wärjan uthi. Skragge nekade här till. Erich 
Larsson: I sade äntå det medh: är du mehr än wachtmästaren du som förfört 
migh och min broder, I skreko så mycket. Der till teeg Skraggen.

Rector sade och att stadzwachtmästaren det samma betygat för sigh, men sädan 
då Skraggen warit till Rectorem citerad, sagt sigh det ey minnas. Olof Olfsson 
wachtdräng inkom sade sigh intet hört Skraggen nembt till lijfwet, uthan at 
han skulle ränna wärjan i honom, kallat honom snehufwud åthskillige gånger, 
item skrijket mycket.

Skraggen nekade. Erich Larsson påminte honom at hafwa sagt, det är min 
mun som iagh skrijker medh. Det tilstodh doch Skraggen, och att han sagt sjgh 
skola skrijka för wachtmästarens skuld en gång. Erich Larsson beropade sigh 
och för det öfrige på stadzwachtmästarens wittnesmål.

Item klagade wachtmästaren att Benjamin Nortman undsagt honom till lijfwet, 
och frågat hwij han skulle läggia sigh i sin broders [Johannes] sak, knäpt fingret 
för näsan på honom och sagt iagh skall. Nortman nekade. Wachtmästaren be
ropade sigh på Montins wittnesmål.

Montin inkallad, och effter aflagd eed, berättade at Nortman sade åth wacht
mästaren: Hwarföre lägger du digh i min broders sak. Wachtmäst. sade hwadh? 
Nortman: Om du så giör flere gånger så skall du achta digh för obestånd, hwar 
på wachtmästaren sagt, ja wij fa talas widh rätt nu hoos Rectorem.

Petrus Arrhusius inkom aflade eedh och berättade at Nortman sagt åth wacht
mästaren, hwadh kommer Eder widh at läggia Eder i en annars sak. Wacht- 
mäst:n sade: hwad då hwad då. Nortman: i min brors saak. Wacht, sade ney, 
hwar på Nortman sade, om I giöra så flere gånger, så skall det intet wäl bekomma 
Eder, sigh tykt orden så fullit.

Widare inkomb Acad:ns bokbindare M. Sifvertz klagandes huru såsom studiosi 
Gabriel Skragge, Elfvius och Nortman tilfogat honom wåld förleden söndagz- 
natt, hwar om han lefrerade skriffteligh berättelse, som uplästes. Der på Skragge 
sade att en tämmeligh hoop angående honom woro sant, men större delen osan, 
begärandes at få skriffteligen sigh förklara, hwilket doch Rector sade ey effter- 
låtas kunna, uthan om han hade något at excipera, så kunde m. Sifverts relation 
ännu en gång upläsas, och Skragge sigh der på muntel. förklara. Nekade altså 
Skragge 1. sigh någon intention hafft till det som skedde, det ey eller kunna
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bewijsas, uthan sigh hört ute på gatan spelas, hwar på han stannat, och en hustru 
utkomwit, då han stigit till henne menandes det wara en jungfru.

Frågades huru hans gåsse [Johan Eriksson] kom till att skrijka hunswåttar 
och piltor etc. och om det war med hans permission? Swarade det intet warit 
medh hans permission, sade det war en bondegåsse. 2. Nekade han till att 
hafwa förbytt hattar och mössor, men sigh gått up åth torget at tala medh mons. 
Elfvio, hwilkom han sagt sigh gå till m. Sifwertz och om han wille komma effter 
så kunde han det giöra. När iagh då kom, sade Skraggen, så stodh en gåsse 
nedre i förstugun, som war Ekeboms gåsse, honom frågade iagh hwem hwar 
der, och om några studenter der woro, gåssen sade der woro Söderman och 
Hemming [Gustafsson], hwar på iag gick upp, och aflade min hälsning, hwar 
på m. Sifwertz undfägnade migh heelt wäl, och drack migh till, men när iagh 
skulle taga emot glaset, föll wärjan uthur balljan bar neder på gollfwet. Sedan 
badh Sifwertz migh sittia neder, iagh sade migh hällre willia springa kring en 
gång. Der på hände sigh att iagh badh mons. Hemming spela för migh en gång; 
han sw:de iag kan intet, gick så iagh till honom och satte migh, i det sanuwa 
kommo Elfvius och Nortman in, men hwad sädan passerade wet iagh intet, uthan 
Nortman kom, och berättade, at Hemming sagt, at wij kommit obudne dijt, 
der på iag sade, at iag intet togh migh der af. Der effter kom gåssen och sade 
en slagit honom, iagh frågade hwem det warit? Sifwertz sade att gåssen liuger, 
iagh sade det kan så wara, men den som rörer honom, han rörer migh. Då 
begynte Sifwertz at yrkia det iagh kommer obuden medh dragen wärja, der till 
iagh s:de den som säyer att iag kom medh dragen wärja, den liuger som en huns- 
wått; der på hade dhe uth migh, och wille kasta migh uthföre åth gården genom 
nattstuguswalan, då iag sparkade emot och bröt sönder bräderne i rädzlan, en 
stoor hoop war och kring migh som slogh migh medh påkar. Sädan stoodh iag 
så hemsker, och i det samma kommer ett partie studenter och frågade hwadh 
migh felades, iagh sade dem hwadh som skedt war, hwar på de sade det böra 
revangeras, iagh sade, om dhe skulle giöra något, skulle det skee medh raison, 
hwar på de begynte kasta steen. Bekände sigh och kastat en steen eller 2 på 
dören.

Till skiutandet nekade han aldeles, och att han intet wiste der af.
Nortman swarade sigh wara medh Hemming förlijkt, begärandes att der widh 

förblifwa måtte. Sifwertz förehölt honom, huru han effter om afftonen förmant 
honom at wara stilla. Nortman sade sigh icke kunna neka der till.

Hemming Gustafson inkallad sade sigh uppå hans enträgne ansökning för
klarat sigh förlijkligh, så wida som det i hans macht stå kunde, och V. Con
sistorio icke praejudicerligit woro, berättade som föllier:

När Skragge och Nortman kommo in, Skraggen först och Nortman sädan, 
begärte han en dantz af oss som widh bordet suto (om wärjan hörde iagh att 
dhe alle sade att hon föll neder, och hade henne bar, men intet såg iagh det) 
iagh s:de migh intet kunna ey eller wara kallad till att speela, han satte sigh 
så neder hoos migh, och i medlertijdh spelade iagh och Zetman* en engelsk 
guique, der på sade Skragge, iagh hör det är en engelsk skijt, hwar till iagh 
swarade, behåll den för Eder. Der på sätter han sigh neder, och en stund der

Felskrivning för Zetrin.
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effter Nortman hoos migh. Sädan kom Skraggens poike och sade huru dhe 
sparkat honom. Jagh sade wijs dhem hädan, dem som intet ha at giöra här. Då 
stiger Nortman och frågar om iagh mente honom der medh, iag sw:de migh 
ey talt åth honom, och sädan föllo skälsord af honom såsom hunswått etc. manan
des migh sädan uth, hwar på m:r Sifwertz lät föra honom på dörr, då han kom 
uth, skälte han migh widare och undsade migh, at han aldrigh skulle släppa migh 
för än han skulle fahra illa medh migh. Uthi det öfrige stämbde han öfwerens 
medh Sifwertz berättelse, och att Skragge kallat Sifwertz hunswott, hwilket 
Skragge nu ey nekade; sade sigh och sedt Nortman dragit m. Sifwertz maye- 
stänger bort, och warit medh i det fölliet, som kastade steen.

Nortman tillstodh detta, och att Skragge war i samma lagh, men nekade sigh 
wettat af dem som hade pistolerne.

M. Sifwertz tillspordes om han har dhe drängiar här som kastade dhem uth? 
Sw:de ney, emädan de woro så månge att han intet kunnat få dem så snart 
ihoop.

Parterne affträdde, finnandes Consistorium denne saak wara af stoor impor- 
tance så at alle drängiar ne och flere som då tillstädes warit böra upkallas till 
förhör; sädan frågade Rector, om studiosi skole insättias så länge in carcere 
både derföre at saken seer illa uth, som och att dhe kring heela staden hållas 
för uphofzmän till alt som skedt är i desse dagar, såsom och till desse skriffter 
som upslagne äro.

Detta hölt Consistorium rättmätigt och att dhe till dess saken uthföres blifwa 
re et corpore medh arrest belagde, men då wachten der till fick ordres, kom 
Erich Larsson in och lade nyklarne från sigh, säyandes sigh ey töra eller förmå 
sättia in någon, de slå ihäl honom, han wille heller upsäya sin tienst; det stodh 
och sådant sorl på studenterne i Consistorii förstugun, som till en anseenliget 
tal der samlade wore, att Consist:m sände en och annan gång uth att förmana 
dhem till stilhet.

V. Reftelius och borgaren Bengt Ersson inkallade tillsades att dheras saak 
medh wachten ey kan denne gången slutas, emädan tijdhen nu förfluten är, 
och man hafft mycket annat af ju så stoor wicht förhänder. Dhe tackade, kom
mandes Consistoriales så öfwerens at saken i morgon företages kl. 8 till dombs.

VI. Uplästes Kongl. Drottzens föreskrifft af d. 13 Novembr/V 1683. för 
Samuel Johansson domkyrkioklåckaren, att få sin rest på lönen för åhr 4 til- 
baka, och komma på ordinarie staten att åhrligen niuta 8 rdr om åhret.

H. Qvaestor: Jagh tror det lärer icke wara Hans HögGrefl. Excelkces mening, 
att aerarium skall betala honom resten, ty det hafwa inga änkior fått en gång, 
fast dhe hafft föreskrifter för sigh på sine mäns rester, som dhe hafft af aerario 
att fordra, warandes der emot aerarium klockaren intet skyldigh.

Här widh notificerade Rector, hans högwördigheetz kyrkioherdens sänt 
Samuel klockare till sigh och låtit säya att klocka» är ofårdigh så att hon lagas 
bör, begärandes att twenne af Consistorii medel wille gå tijt up medh urmakaren 
[Thelott] att see hwadh som fattas och ofårdigt är, att hon till helgden kan 
lagas. H. Prof. Spole och h. Bilberg ombudne lofwade sigh detta förrätta willia.

VII. Uplästes 111. Cancellarii recommenda/zon för Mag. Salenio af d. 13 No- 
vembr/i att blifwa accommoderad medh stipendio duplici uthi enthere faculte- 
ten, theologica eller philosophica eller medh 2 simplicibus, effter han tänker resa

13 — 744263  Sallandtr



194 1683• 28 november -  29 november

uth och har berömlige wittnesbörder om sigh, warandes och recommenderad af 
consistorio Arosiensi, hwar af en medfölliande copie uplästes.

Resolutio. Consistorium tykte Mag. Salenii procedere wara något förargeligit, 
att han sökt consist. Arosiense om recommendation, och icke sigh, som både 
bättre weet om hans qualitet, och elliest har dispensation af Mayestetet om sti- 
pendiaternes utdelande.

Resolutio. Han är förr accommoderad medh ett stipendio simplici in facult. 
philosophica som han nu behåller, det andre lembnas v. facultati theolog. at see 
till hwadh som giörligit är; så att Hans HögGrefl. Excellices bref warder effter- 
lefwat och winner sitt behörige efftertryck.

VIII. Decanus facult. iuridicae h. Lundius anmälte en stud. Joh. Luth Nericien- 
sem will ja disputera de poenis.

Consistorium majus extraordinarium d. 29. Novembm
närwarande Rectore h. D. Skunck, D. Benzelio, M. Holm, h. Gartman, h. 

Lundio, h. D. Drossandro, h. Arrhenio, h. Spole, h. Wulff, M. Micrandro, h. 
Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlöf, h. Qvaestore och Secret. A. Goeding.

Rector upkommen berättade hurusåsom i aftons, medan han war uppe i Con
sistorio, hans fönster blifwit sönderslagne, och huru i natten en hoop studenter 
40 st. wid pass warit uthan för Rectoris huus och ämbnat sig öfwer hans trä- 
gårsplank, men blifwet af en annan, som ther till af en händelse kommit, af- 
rådde. Consist:m beklagade detta owäsendet, önskandes at det måtte uphöra, 
hwar till man wille om alle görlige medel wara betänkt, sampt slutandes at 
Secret. ett programma författar till morgon bittida, som då upslås, der medh 
studiosi tumultuantes förmantes till stillh*/.

I. Uplästes twenne af h. Qvaestore insinuerade bref angående spanmåls hand- 
len, det ena ifrån kiöpmännerne i Kopparbärget, som biuda intet mehr än 10 
dr t:n, det andra ifrån Bäcken [d: Johan Beck(er)] i Salberget som biuder 8 dr 
at betala straxt eller 9 att betala till mårmässa, begärandes 200 t:r och half- 
parten af hwar t slaget.

Resolutio. För ringare prijs än spanmålen i fiol såldes kan man intet i åhr 
föryttra henne widh Kopparberget, får man mehr är det wäl, hwar om h. Ränte- 
mästaren giör sin flijt. I Salberget giör h. Räntemästare» sitt bästa at fa 9 h 
t:n. Men i Stockholm och här sällies hon för 8 dr t:na.

Elliest anmälte Qvaestor Unonium begära få tillhandla sigh någon spanmål, 
berättandes bokhållaren säya sigh ey twifla om dess richtighet. Res:o. Man hörer 
effter huru han förlidit åhr handlat medh Archiebiskopen, befinnes han warit 
richtigh effterlåtes honom en post spannemål at handla af Academien. Ytterligare 
begär Kneppen [Knäpp] få wetta prijset på kyrkiohärbergz spannemålen här i 
Upland. Qvaestor sade det blifwer i åhr sämre än annan spannemål, mente man 
får intet mehr än 7 dr t:n i synnerhet effter hon i Roslagen är mycket slögh, 
warandes prof der af inkommit ifrån hwart rättarelagh, som befinnes mycket 
sämre än ren hafra. Resolutio. För 7 dr kan den då sällias.

II. Inföll tal om det stimmandet och sorlet som höltz i afftons af studenterne 
i Consistorii förstugu, hwilket man mente en composito af dhem giort wara, 
och dem tör hända, wara conscios af dhe skriffter som upslagne äro; hwarföre 
tyktes gott att kalla Cursores in och förhöra hwilka dhe samme studiosi warit.
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Cursores inkombne nembde stud. Isr. Fernelium Verm., 2. Isr. Skragge 
Verml., 3. And. Torstenson, 4. And. Hambraeum, 5. Nils Skytte, 6. Apelbohm,
7. Olenius [d: Holenius] 2 st., 9 [=8]. Hussandrum Vesm., 10 [=9]. Elfvium. 
Sade och Johannes [Hedberg] Cursor en warit i går om morgon i Consist:ii 
förstugu som stält sigh rätt fåss och dierf, hafwa tagit i bardisanerne och giort 
gäck af wachten, men sigh ey wetta dess nampn, uthan skola det införskaffa.

Sädan inkallades Reftelius och förhöltz hwad sorl af en stoor hoop studenter 
i afftons hållitz, hwilkas nampn Consistorium begärte Reftelius wille tillkänna 
gifwa. RefteliÄJ swarade att hwadh det widkommer som af stud. skiedt är, kunde 
han sigh intet der på förklara effter han det intet sedt; nembde elliest några 
gått och wäntat på uthslagh i sin sak, sine gode bekante och wänner, såsom 
Lycosander, Skytte, Fernelius, Arrhusius som hade yfwigt hår, Brunnerus, Berg.

Skragge upkallad på begäran nembde Joh. Arrhusium, Elfvios 2 st., Petrum 
och Joh. Norlin, Calcenium [Kal seni um], Reftelios 2 st., Didr. Skrey och en 
medh honom, som han ey kände.

Nortman effterskickad och inkommen på inquisition sade det warit en tämme- 
ligen stoor myckenhet af studiosis, nembde Elfvius, 2 st. Norlin, Calcenium, 
Aronium, Arrhusios 2 st., Joh. och Petrum Melandrum, Joh. Rosing som gått 
och talt medh Reftelio.

III. Notificerade Rector en studios. Isr. Fernelium warit hoos sigh och klagat 
huru han af cämbners rätten wordet dömbd, där han lell sorterar under Acadins 
jurisdiction, begärandes V. Consistorii assistence och hägn. Res:o. Han författar 
sitt klagemåhl skrifftelige» och der effter afgår till borgmästare och rådh bref 
här om.

IV. Företogz Reftelii sak medh wachten, och uplästes det der öfwer håldne 
protocoll; hwar på fantz gott at inkalla Reftelium, och förmana honom på sitt 
samwete bekänna om han skriket, emädan som man elliest intet bewijs eller 
fulkombligit wittne der på hade, och altså ey kunde fålla honom till några böter 
för oliud. Reftelius inkallad och der om tilspord, nekade hårdeligen sigh skrikit, 
bidiandes Gudh straffa sigh att han det på sitt samwete säyer. Sädan inkallades 
borgaren Bengt Ersson och förmant at bekänna om han ropat och huru många 
gånger, swarade sigh omöyeligen minnas hwadh han då giorde, ty han då blifwit 
så slagen, at han intet kommit sädan till sitt förstånd igen. Dhe affträdde, hwar 
på mentionerades det borgmestarne, som boo widh torget lära kunna något 
berätta som här till hufwudsakeligen giör, emädan Rector ochså betygade at 
dhe hemma hoos honom refererat huru illa dhe skolat hafwa ropat, medh mehra, 
som dhe omständeligen sagt. Hwarföre slötz att h. Prof. Micrander och Secre- 
teraren gå till bem:te borgmästare och inhämpta deras berättelse.

Rector: An om dhe intet willia edeligen betyga hwadh dhe hafwa till att säya?
H. Lundius: så kunna de in quantum juris höras och dheras berättelse atten

deras.

[Samma dag.]
Effter middagen klock. 2 kommo up i Consistorium maius, Rector Magnif. 

h. D. Skunck, D. Benzelius, M. Holm, h. Skyttz, h. Gartman, h. Lundius, h. 
Drossander, h. Arrhenius, h. Spole, h. Wolff, M. Micrander, h. Bilberg, h. 
Peringer, h. Lagerlöf, och Secret. Goeding.
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I. Refererade Rector huru han hemkommandes i middagh uthur Consistorio 
fatt et bref ifrån sin kappellan [Matthias Lundelius] i Danmark, af innehåld at 
det warit en trowärdigh man hoos honom, som berättat huru han i går warit 
här i staden inne på Leymans källare medh en student, Vallenius benembdh, och 
hört af åthskillige partien studenter inkommandes, att dhe S. Andreae natt skulle 
sambla sigh till 300 st. och öfwerfalla Rectoris huus, hafwandes han medh eedh 
betygat, det han så i sanning hört. Rector frågade hwad som står till giöra, at 
afböya slijkt owäsende, effter nu ingen wacht af något wärde är, och des uthan 
ungdomen så fräcker och öfwerdådigh blifwit? Consistorium tykte bäst wara att 
man i morgon under högmässan upslår ett programma der medh att förmana 
studenterne till stillhet, kunnandes och der i medh några ord nämpnas om Hen
nes May:tz Drottningens nådige ankomst, och at dhe i underdånigt anseende der 
af hålla sigh wackert. Kan och samme natt wachten fördubblas medh timber- och 
humblegårdzkarlar som för samma Rectoris huus upwachta.

II. Aflade h. Micrander och Secretarius berättelse om sin commission till h. 
borgmästarne. Nbl. först hade de warit [hos] h. borgm. Berg som refererat 
det 2 st. kommit skrijkande på Nygatan, en af dem hafft kappa, gått upp åth 
bodarne widh Prof. Rudbeckii huus och skriket jämmerligen; wachten kommit i 
från nya broen, då be:te borgmestare sagt till wachten: see der går han. I det 
samma kom den som hade kappan på sig tilbaka gåendes emot wachten dristigt, 
och säyandes någre hårde ord åth dem. Straxt der effter hade 2 st. andre stu
denter, som han intet annat kunde see, kommit uth ifrån Leymans huus och hafft 
wärjor. Wachten ropat gå intet på gewähret, tagen intet i gewäret, lät wara oss. 
Detta hade borgmestaren refererat sig sagt Reftelio, då han en gång war till 
honom kommen at hämpta des wittnesmåhl, men sig doch icke wist weta, om 
det war Reftelius som hade kappan på sig och skreek. Detta hade Professoren 
och Secretin begärt borgmestaren skriffteligen attestera wille, det han doch 
nekat, seyandes sigh icke willia derföre komma i något odium hoos studenterne, 
beropa^des sig för det öfrige på den relation som borgmestare Lohrman här 
om giörandes wordo.

Der uppå hade borgmestare Lohrman, till hwilken de sädan gått, berättat, 
sig hört illa ropas, doch intet wist weta, om det war Reftelius, men då han der 
på gått i sitt fönster att see der effter, hade han blifwit warse en liggia omkull 
widh apotheket, mycket drucken, honom stigit upp, och då han skolat taga 
effter steen, fallit åter omkull igen. Den andre sade han wachten kommit ihop 
medh mitt på gatan så gott, och sädan stått länge sorl, men wachten intet slagit 
till, förr än studenterne kommit medh wärjor, hwar på det smullit. Item, wachten 
ropat, tagh intet i gewähren, gå intet på oss, låt wara oss. Detta hade borgmes
taren på ansökning berättat, men williande icke det edeligen bewittna, emädan 
han häller wille då flyttia uthur huset, än gå och wittna om alt det som om nät- 
terne skeer på torget, och der medh draga haat och owänskap på sigh, woro 
det och alt för mycket beswär; tyckiandes och att wachten denne gången warit 
culpable, i det de så illa slagit, då de begynt.

Sädan delibererades om sielfwa saken, och tyktes wara nödigt at Bengt Ersson 
först specificerar sin skada han fådt.

Bengt Ersson inkallad och tillspord der om swarade sigh fått hugg i hufwudet, 
på benen, armarne och ryggen, sade sigh då han waknar om mornarne intet
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annat tycka än 1 000 ormar äro i hufwudet som hwäsa, och då han sitter litet, 
så giör det illa ondt i knärna, då han skall stiga upp som benen woro af honom. 
Frågades om han intet kan säya hwilka lemmar blifwit skadde? Sade sigh blygas 
wedh at låta någon see sigh, eller tala om för någon, effter han och intet welat 
låta sin hustru och swärfar det förstå, klagade at han lidit större skada än han 
kan säya, sigh och hafwa mist sin credit här igenom. Han affträdde och dis- 
courerades huru man skall fa weta wist hans skada, efter som han intet låtit 
besichtiga sigh, och sädan så lång tijdh förelupit, at om han hafft några blå- 
nader, så läre de wäl förgåtz; och stannade der widh, at så frampt han will 
hafwa någon satisfaction på wachten derföre, så måtte han lagligen verificera 
sin skada och sigh syna låta. Inföll discours om borgm. relation, och mente 
Rector den böra hafwa witzord, men h. Lundius medh flere tykte contrarium, 
effter den ey medh eedh verificerad woro. Der effter skredh Consistorium till 
omröstande, som föllier:

H. Lagerlöf: 1. Som man intet kan af actis finna at Reftelius och Bengt Ersson 
hafwa giort oliud, och der medh retat wachten, synes tryggast at lembna dem 
under wår Herres dom. I medlertijdh som iagh i mitt samwet icke annorlunda 
finner än att wachten i oträngde måle hafwer gripit till gewähr, och bewistligit 
är, at der på fölgt skadelige hugg och sårnader, så tycker iag oförgrijpeligen att 
dhe för sådan wåld samhet och skada, plichta effter som lag förmå och skadan 
skattas kan. Men wachtmästaren som bort styra de andre, och snarare häma 
wåldsamhet än tilfoga, håller iag före at blifwa förlustigh sin tienst.

H. Peringer: Hwadh Reftelius angår, böter wachten lagligen för dhe sår han 
fadt, men huru wida borgarens skada står till considerera.

H. Bilberg: Jagh kan intet finna, att dhe som inermes woro måtte wachten 
warit orsak till någon wåldsamhet, hwarföre böter hwar och en, som dher emot 
giort in duplum effter constitutionernes innehåld. Håller och före, at wacht
mästaren och dhe andre proportionali ter som finnas kan, antingen medh tien- 
stens förlust, eller medh något annat lijda för begångne excess.

M. Micrander: Ehuruwäl intet otroligit synes, at wachten har på något sätt 
blifwit retader till den wåldsamhet hon har föröfwat, lijkwäl seer iag intet huru 
Reftelius kan dömmas för dem som der till gifwit orsak, emädan oss manglar 
wittne at öfwertyga honom, och i föllie der af, kan han intet beläggias medh 
böter för oliud. Anbelangande wachten, så plichta dhe allesamman för den skada 
Reftelius har fatt, och det effter den anledning som bardberarens attest gifwer, 
effter lagh och privilegier, betala bardberarelönen, så och dhen skada han tagit 
på sina kläder. Tycker migh och wara mycket betänkeligit, om wachtmästaren 
skulle widare förtros såsom beqwämlig, at förestå det embetet, emädan han som 
wåld bort afstyra det giort, hälst effter wachten sielf låta ibland förstå, det han 
för hetzigh är. Tyckes migh dock at wachtdrängarne borde sig till warnagel straf
fas medh fängelse eller något annat träleligt, föruthan penningeböte. Om borga
rens skada och den plicht der på föllia bör, kan iag migh intet utlåta, förr än 
han wijser hwad skada han tagit.

Nu ringde Rector och befalte Cursor bidia studenterne gee liud uthe i för- 
stugun, efter dhe förde sådant sorl der uthe, at det hördes in i Consist:o.

H. Wolff håller ett medh h. Prof. Micrandro, allenast påminner, at såsom 
borgaren Bengt Ersson påstår sigh så hårt och enormiter wara handterad, så at
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han icke tror sigh innom åhr och dag wara säker om sitt lijf, och hårt påstår at 
wachtmästaren och wachten som sådant förorsakat hafwa, måge efter lag antingen 
sielf borge, eller sättia nöyachtig borgen, synes migh sädan hans begäran icke 
kunna honom förwägras.

H . S p o le  k om m er ö fw eren s  m ed h  h. Prof. M icrandro, p åm innandes a llenast 
d e t, att w achtm ästaren  graveras der m ed h  w arit d ru ck en  på sin  w ach t, o c h  förr  
begåt fauter th erföre  han är w arnader m ed h  afsättning.

H. Arrhenius: Som Reftelius intet har kunnat medh fulla och laggilte wittnen 
öfwertygas, at hafwa giort något oliud, så tycker migh, ey honom kunna beläggias 
medh något straff derföre. Det hårda handterandet, hwar medh både wacht
mästaren och wachten honom tracterat, straffas efter lagh och privilegier, och 
räknas sår och blodwijte efter inkombne attestater. Dhe betala bardberarelönen, 
sweda, wärk och tijdzspillan, sampt den skada han lijdit på sine kläder. Wacht
mästaren, som har gått drucken på sin wacht och dhe andre anmant till den 
wåldsamhet han bort hemma och styra, hwilken och tillförende i Consistorii 
actis lärer finnas öfwertygad medh åthskillige orimligheter, tyckes swårligen 
kunna behållas widh ämbetet; borgarens Bengt Erssons undfångne hugg och 
elake tractamente, kan iag intet rätt aestimera, emädan han intet än bewijst, 
hwar uthi det rätt består. Tycker doch at wachtmästaren och wachten böra wårda 
natt och åhr om hans undfångne skada, effter man giörligen seer, at det lärer 
wara en mächta stoor.

H. D. Drossander: Effter den ringa kundskap, som iagh i denne saken hafwer 
är mitt votum aldeles enligt medh Prof. Lagerlöfs, allenast emedan iag intet 
hafwer migh bekant wachtmästarens förrige lefwerne, kan iag om hans afskaf- 
fande eller bijbehållande intet slutel. migh förklara.

H. Lundius: Ehuruwäl af actis finnes lijknelse till det stud. Reftelius något 
oliud jempte borgaren Bengt Ersson skolat giort, dock lijkwist emädan inga wissa 
och säkre skäl eller wittnen, som sitt wittnesmåhl lagligen verificera finnes, dy 
kan iagh honom Reftelium för oliud med straff effter constitutiones och statutet 
icke beläggia. Angående den skada och såår han i sitt hufwud och på kroppen 
fatt, bör wachten derföre effter 7 och 9. cap. SårMb. Stl. medh 76 mk sölf:t 
som effter privilegierne fördubblas, blifwandes så heela summan derföre 152 
mk sölfrt, plichta, och der till medh effter gamble lagar, som man i slijke måhl 
får döma effter, bårdskärarelönen, sweda och tijdspillan, sampt annan bekostnad 
på peruken och skadan på kläderne, som af 2 goda män kunna wärderas, förnöya 
och betala, dess uthan och effter lagh till natt och åhr ute är såren wårda. Men 
för det wachtmästaren medh wachten sitt ämbete häruthinnan oförswarligen 
missbrukat, bör wachtmästaren för sin persson, såsom dhen och tilförende medh 
stora feel, som acta utwijsa beslagen är, och påmint worden sigh at rätta och 
bättra, sin tienst blifwa förlustigh. Men wachtdrängiarne hwar för sigh medh 3 
dygns fängelse straffas. Angående elliest den skada borgaren Bengt Ersson sigh 
förmenar undfånget, till sitt förstånd, minne, hörsel och annan kropsens hälso, 
kan iagh migh intet dher uthinnan till något wist utlåta, förr än han sigh syna 
låter och sådant lagl. bewijses, som han doch på tillfrågan åthskillige resor, icke 
här till williat låta wärkställigas, förbehållandes doch honom sin fulla rätt effter 
lagh der han en sådan skada lidit och den ey inom natt och åhr öfwerwinnandes 
warder.
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H. Gartman: Icke finner iagh skäligt det studiosus Reftelius, som altidh warit 
bekant för en stilla och sedigh person, ey eller nu öfwertygad medh något skri
ande, therföre bör beläggias medh något straff. Men at wachten wida öfwergått 
undfångne ordres, det är af actis Consistorii nogsamt bewijsligit; ty belägges 
effter min mening bemälte wacht för twenne fullsåår medh böter, och dhe 
blånader som finnas i bardberarens Trecous attest beläggias medh straff, som 
lagh och privilegier förmår. Och dess uthan obligeras, att betala bardberarelönen, 
item för sweda, wärk och tidspillan, som här af förorsakat worden, jämwäl 
Reftelii kläder, som och här igenom äre fördärfwade, finner iagh ey eller obil- 
ligt at wachten betalar den peruque Reftelius igenom sådan necessitet måste sigh 
förskaffa, dhen han elliest intet behöfft. För detta wach tens grofwa förseende, så 
wäl som andre tilförende, skattar iagh honom för incapabel till denne tiensts 
widare förwaltande. Till plägning synas wachtdrängiarne, som i denne grofwe 
gierning interessera, böra ihugkommas medh några dagars förnyelse och wårda 
för Reftelio natt och åhr. Öfwer borgarens Bengt Erssons sak har iagh swårt 
migh särdeles at utlåta, effter des meritum än icke är noga fattat; doch finner 
det wäl at han icke ringa skada till sin hälsa af wachten undfått, ty finner och 
rådligt gifwa honom det widh handen, at han ofördröyeligen inkommer i Con- 
sist:m medh nogare information och bewijs här om, då iag medh dhe andra goda 
herrar Consistio mitt billige sentiment der öfwer meddela will.

H. Skyttz: Emädan iag af några sysslor angående bibliothechet förhindrad 
intet har kunnat wara tilstädes i denne sakz ransakning, ey eller hört aeterne, 
ty kan iagh här i icke utlåta migh medh något voto.

M. Holm: 1. Reftelius kännes frij för oliud, aldenstund det honom ey öfwer- 
tygas kan. 2. Wachtmästaren och wachten böte dubbelt för tilfogad skada, be
stående i såår, tijdzspillan och annat sådant. 3. Wachtmästaren afsätties ifrån sin 
tienst, och wachtknechterne straffas medh 3 dygns fängelse. 4. Borgarens Bengt 
Erssons tilfogade skada, kan effter han sielf ey giör besked der om, denne gången 
ey aestimeras, doch står honom fritt att lagl. utwijsa, och wachtmästaren och 
wachten wårda honom som lagh förmäler.

D. Benzelius: Fast än Reftelio och borgaren kunde tilläggias dem giort oliud, 
det dock här till lagligen intet skedt är, lijkwäl 1. effter Acad. wachtmästaren 
drucken medh sine underhafwande. 2. Bemött desse obewäpnade medh sine ge
währ, dem dhe des uthan kunnat hafft i sin macht. 3. Uthan skonsmåhl dhem 
handterat och slagit, ty böra dhe wara förfallne 1. till dhe böter som lagen och 
privilegierne dhem tilläggia efter inkombne attester om dheras tagne skada, dhe 
och swara inom den i lagen determinerade tijdh till den här af tijmande fahra.
3. Wachtmästaren skattar iagh af det, som här widh förelupit, inhabel att widare 
förestå sin tienst, och wachtknechterne böra effter hwars och ens befintlige brott, 
straffas medh några dagars fängelse. Anbelangande borgaren Bengt Ersson, är 
ingen twifwelsmål at wachtmästaren medh sine underhafwande böra swara till 
hans undfångne skada, men kan intet determineras förr än han inkommer medh 
bewijs, hwar uthi den egenteligen består. Begge niuta och sin refusion för bard- 
berarelöhnen, sweda och wärk, tijdzspillan, kläder, och hwadh mehra kan be
wijsligit finnas dhem kunna medh skiäl praetendera.

Rector: Tå Consistorium i dagh för middagen resolverade, att 2 af Consistorio 
skulle stijga till borgmästare Bergen och Lohrman at inhämpta dheras berättelse
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om begynnelsen och tilfallet till detta owäsendet, kunde iag intet annat än at 
då dhe gode herrar uthskickade, hade sådant refererat till Consistorium och det 
kommit till acta, såsom nu skiedt är, deras berättelse och bewittnande då skulle 
och borde skattas för lagligit. Fördenskull i föllie der af, och det iag sielf af 
h. borgmästaren Lohrman hört, kan iagh per conscientiam intet annat finna, 
än at Dn. Reftelius sampt hans föllie borgaren Bengt Ersson hafwa igenom sitt 
oliud gifwit tillfälle till fölliande owäsende. Men icke deste mindre finner iag 
ochså det wachten enormiter hafwer peccerat förmedelst dhe såår och myckla 
hugg dhe på dhem utgifwit, håller altså dhem skyldige till att för hwart såår 
och hwar blånad, effter bardberarens Trecous attest böta som lagh förmå. Item 
at dhe betala bardberarelönen, sårtålan och alla tagen skada, så till tijden, som 
till kläderne. Giör och ett medh dhe andre gode herrar at wachtmästaren blijr 
förlustigh sin tienst, den han doch redan hoos migh upsagt hafwer. Wacht- 
drängarne effter hwart theras brått belägges medh 2 å 3 dagars fängelse som dhe 
plichtat till. Hwadh borgaren widkommer, så blir iag widh det som D. Benzelius 
hafwer sagt.

Åter sände Rector uth, och lät befalla studiosos wara stilla, och icke så bullra, 
Cursor inkommen sade förstugun wara full medh studiosis.

Sententia.
1. Böter wachtmästaren medh sine underhafwande wachten, 1 för 2 fullsåår 

på Reftelio 40 mk sölf:nt.
2. För 3 blodröser 12 mk sölf:nt för hwardera, hwilka effter privilegierne för

dubblas.
3. För wärk, sw ed a  o ch  tijdzsp illan  b öta  w ach ten  12 dr sö lf:n t.
4. Betaler Reftelio peruquen effter som han kan bewijsas kosta.
5. Betaler wachten bardberarelönen.
6. Wedergäller Reftelio den skada han tagit på sine kläder, som kan af 2 gode 

män wärderas.
7. För det wachtmästaren medh wachten öfwerträdt och oförswarligen miss

brukat sitt embete, blifwer han sin tienst förlustigh, och wachtdrängarne plichta 
medh 3 dygns fängelse.

A n g å en d e  B en g t E rsson , så e ffter  han in te t b ew ijs  har kunnat ingifw a på sin  
skada o ch  u n dfångne slagh , så kan C on sistoriu m  sigh  der  o m  ick e  egän te l. nu  
utlåta, uthan när han m ed h  skäl d e t  kan upw ijsa, skall han åtn iuta hw adh lagh  
förm år, sk o la n d es w ach ten  för  h o n o m  e ffter  lagh w årda natt o ch  åhr.

Förr än domen pronuncierades påminte Rector, at emedan stadsens wacht 
kommer och at participera af domen, då icke woro gott, att conferera medh 
stadzmagistraten der om förr än domen afsäyes.

H. Lundius och med honom hela Consist:m höllo der medh, och at det så 
borde wara; men i anseende till en och annan omständighet domen icke deste 
mindre kunna nu afsäyas, och sädan medh stadzmagistraten communiceras, och 
att de giöra der uthi ett medh Consist.

R efte liu s  b egärte w achtm ästaren  m åtte  b lifw a arresterad, till th ess  han praeste- 
rar o ch  fu llg iör hw adh d o m e n  innehåller.

Wachtmästaren sade sigh inga penningar hafwa, at betala medh, uthan en 
stugu, som han sitter i, sigh ey kunna skaffa caution. Wille gå i ar res t kammaren 
så länge, hwar före han och blef dijt beledsagat af en wachtdräng.
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II [= 111], Carolus Printz illa siuk och äländigh begärar hielp af Consistro. 
Resolutio. Honom bewilljas af cassa studiosorum 10 dr sölf:nt.

III [=IV]. Anmälte Decanus facult. philos. studiosos willia disputera, nbl. 
Petrum Elfvium de coloribus och Mauritz Biörner de seditionibus.

Consistorium majus d. 5 Decembm
närwarande Rectore h. D. Skunck, h. Gartman, h. Lundio, h. O. Rudbeck, 

h. D. Drossander, h. Arrhenio, h. Spole, M. Columbo, h. Wolff, h. Bilberg, 
h. Lagerlöf, h. Peringer, h. Qvaestore och Secret.

I. Kolaren Hendrich Geer# inkom berättandes huru insp. Andreas Hök i går 
låtit bortföra öfwer 50 skrinnor kåhl, som denne Geer kåhlat på Academiens 
ägor, och om det woro öfwer 100 skrindor, så wordo han dhen borttagande.

Res:o. Det skall genom fogden Jacob Andersson [Hambraeus] förnimmas at 
så sant är och sedan hoos landzhöfdingen ansökias om assistence.

II. Oplästes h. Qvaestoris författade project af brefwet till BergzCollegium om 
det nysupfundne malmstreket, des situation, den skogh och wattn som der widh 
är, begärandes Consistorium at Academien framför någon annan måtte få optaga 
bruket och der på skaffa sigh Kongl. privilegier.

Der på uplästes och h. Qvaestoris skrifftelige mening om samma wärk, hwar 
uthi han medh åthskillige skähl wijser Academiens success förkofring om hon 
detta tillfället achtar och framför någon söker privilegier på bruket. Res:o. Hela 
Consist:m agreerade brefwet, slutandes at det i den form afgår.

III. Proponerade Rector Reftelium begära, att emädan fläckarne uthi råcken 
näpligen lära kunna uthtagas, wachten altså måtte tillhållas at betala skräddare
lönen för det råcken omwändes. Res:o. Consist:m blir widh sin dom, nbl. at 
skadan skall wärderas af gode män.

Reftelius inkommen bekände sigh låtit i höstas giöra peruquen och nu intet 
kunna wara belåten medh een. Frågades hwadh peruquen kostar? Reftelius up- 
wijste peruquemakarens attest, at peruquen war wärd då han giordes, 4 rdr. 
Item honom låtit göra än då en lijten peruque, som Reftelius begärte honom 
bestås måtte. Consistorium swarade, at uthom domen bestås honom intet, widare 
som Reftelius förebär det barberaren söker honom och icke wachtmästaren, 
begärandes altså at han måtte tillhållas att praes ter a caution; altså fantz och gott 
att det skee måtte.

IV. Företogz Grubbs saak och uplästes först fåchtmastarens Grubbs full- 
macht, 2. Kongl. M:tz bref för honom af d. 27 Octobm 1677. 3. Grubs suppli- 
que eller memorial, dher uthi han widh slutet begär få i åhr upbära dhe af 
Kongl. M:tt till exercitie staten anslagne hemmans räntor, så will han der medh 
wara förnögd.

Rector berättade att h. landzhöfdingen sagt, att det woro tijdh nogh att son
dera Acad:n medh räntorne, när hon först får exercitiemästare, wijst och att 
nepligen lärer några räntor för åhr 1683 kunna af dhe donerade hemmanen till 
Acad:n falla. Effter någon discours här om, uplästes h. Norcopensis bref af d. 30 
Novembris sidsdedne, där i han först förmäler om Behmers saak at Kongl. 
Maij:t i nåder resolverat, att der Behmer icke beqwämer sigh medh academien,

Kallas Gier i protokollet för 22 nov. 1682.
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så will Kongl. May:t uphäfwa contumaciae domen, 2. Om fåchtmästaren, råder 
han att deduction afgår till Kongl. M:tt till Acad:s exculpation.

Hwarföre resolverades at alla här om förelupne acta, afgångne bref och för
klaringer upletas, och deduction der effter författas, kunnandes h. Rudbeckius 
medh inspectoribus aerarii wara der öfwer. M. Micrander förordnas i h. Mag
nifices, som och är inspector aerarii, ställe.

V. Uplästes h. Norcopensis bref af d. 4 hui#j der i han gifwer tillkänna, det 
och Behmer å sin sijda lembnat compositions wärket i den högl. Kongl. 
HoffRättens skiön.

VI. Afgår tacksäyelse bref till h. cantzlierådet Lindskiöld för det omak han 
hafft med donation till exercitierne.

VII. Dn. Laurent. Micrander begärer testimonium. Resolutio. Det bewillies.
VIII. Christopherus Moback Neric. anhåller om testimonio, sades warit här 

ifrå» 1 i  åhr och läst för Lennart Ribbings barn. Närwarande Professores sade 
sigh ey känna honom, hwarföre slötz at om landskapet gifwer honom gott witt- 
nesbörd, så far han testimonium.

IX. Crispino Jernfeldt bewilliades och testimonium, såsom och Zachariae 
Figrelio.

X. Angaf Decanus facult. philos. Mag. Salenium willia disputera och sielf föra 
praesidiumet de plurium suffragiis.

XI. Uplästes Kongl. Drottzens och Acad. Cancellarii bref för Secret. 
Hadorphio att 1. få läna några böcker af Hans HögGrefl. Excellices donation 
mot [/lucka] att af dem nyttias som i antiquiteterne något märkel. utarbeta willia, 
2. tillställa Collegio Antiquitatum det runa tryck, som Kongl. regeringen lät 
förfärdiga, och sal. Johan Buraeus för sin commoditet lät till Upsala transportera. 
Här widh begärte h. Bibliothecarius at inventarium på trycket måtte honom com- 
municeras förr än be: te runatryck uthlefreras. Något hwar påminte sigh att 
samme inventarium författades A:o 1675. och slötz at det extraderas till com- 
munication.

XII. Item uplästes Kongl. Drottzens Excellices bref för Gudmund Olofsson 
[Gudmundus Olavius, Islandus] at niuta ett duplex stipendium af dhe 4 dupli
cibus som Kongl. Mit skall för några åhr sädan förordnat till antiquitets colle
gium.

Resolutio. Decani facultatum hafwa sigh detta recommenderat, at see till hwadh 
som giörligit ähr.

XIII. Noch uplästes 111. Cancellarii bref af d. 3 Octobrö för Johanne Rud- 
beckio, at få stipendium som hans broder Daniel Rudbeck hafft och niutit 
Prolongation uppå, då han det quitterar. Resio. Han recommenderas till facul
tatem philosoph. at effter dhe anbrachte skiäl och raisions bli accomwoderad.

XIV. Insin. och uplästes sal. Petraei änkias h. Helenae Dijkmans supplique, 
för sin son [Magnus] at niuta stipendium Regium.

H. Bibliothecarius nämbde at denne hennes son är af skalkachtigt gemute, 
hafwandes icke longosedan förfört och bedragit en liten rådmansänkios son ifrån 
Stockholm till kortspelande. Elliest contesterade något hwar at denne änkian är 
helt medellös och arm, sonen och wara af qwikt ingenio, och praeceptoren gifwa 
honom gott beröm. Resolutio. Han recomwendis facult. philosophicae.

XV. Uplästes h. Bibliothecariens skrifft till V. Consistorium bestående af 6
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puncter. Hwar widh då den förste puncten uplästes, h. Bibliothecarien sade 
wara i boken något tillskrifwit, sädan hon wordet underskrifwen af inspectori
bus aerarii. Och resolverades at samma skrifft communiceras medh h. Rudbeck 
som låter sigh wara angeläget at skynda medh rächningarnes förfärdigande.

H. Skyttz sade h. Rudbeck hafft boken hoos sigh i 9 dagar, och nu intet 
willia lefrera henne ifrån sigh, begärte at V. Consistorium wille determinera, 
at h. Rudbeck intet mehr får henne till sigh, uthan komma upp på Bibliothechet, 
då han will der af sigh betiena.

Consistorium tykte, at effter han hafft henne 9 dagar och nu belägges medh 
dhen beskyllning att hafwa dher uthi tillskrifwit, så kan dhen honom intet nu 
fråntagas, förr än skrifften medh honom communiceras, ty om det woro den 
aldraringeste så kan man intet dömma ensijdigt, uthan at parten far der af 
communication.

XVI. Berättade Rector, hurusåsom han tillijka medh Secretario wäret uthe på 
Vennegarn och upwachtat Hans HögGrefl. Excelhce Acad:ae Cancellarium, 
sampt gifwit en kort berättelse om studenternes här förelupne owäsende; hwar 
widh då Hans HögGrefl. Excelkce frågat om Rector i Consist:ii nampw woro 
utkommen, och Rector swarat ney, hade Hans HögGl. Excellice begärt att Con
sistor. wille författa der om en skriffteligh relation, effter sanning och samwet, 
och sända den Hans HögGrefl. Excelkce tillhanda. 2. Hade Hans HögGrefl. 
Excelkce effterfrågat om någre stipendiater warit medh slijkt beträdde, och då 
Rector swarat ja, hade han begärt Consistorii sentimente om de sina stipendier 
behålla måge eller ey? Eller om de för dem böre suspenderas, hwilket och kunde 
föllja medh, då relation öfwergår.

Rector frågade hwadh Consist:m här om tycker, menandes Kyronium och 
Nerbelium uthi desse turbis wara interesserade, och at af deras facto detta senare 
wäsendet påfölgt.

Consistorium utlät sigh, at förr än här om något omdöme gifwes, man först 
om detta wäsendet bör ransaka fullkombl. och om något der af kan gravera 
deras förre factum som dömbt är, skall det då komma i behörigh considera- 
tion.

Rector begärte at effter skriffteligh relation intet tåhl något drögzmål, så 
wille Consistorium fälla sitt omdöme om dhe hålla dem owärdige be:te stipen
dier för den saken som förelupit och dömd är?

Consistrm swarade sigh allaredo en gång dömbt, och i anseende till wissa skiäl 
intet welat taga deras stipendier ifrån dem, kunnandes ey heller det nu giöra. 
Doch måge dheras stipendier suspenderas till dess man wederbörligen ransakat 
om detta bullret, som sedermehra passerat.

Elliest mentionerades och, att då borgmestare Bergs folk burit maten och kom
mit neder ifrån slottet Andersmesseaffton, ibland andre studiosos ochså Rige- 
lium och Sundelium nembtz at hafwa öfwerfallit och tagit faklorne af dhem. Och 
som Rector sade sigh flere gånger citerat Rigelium men honom intet funnitz 
hemma, eller comparerat, fast Cursor på dören skrif:it iterato; iterato citatur. 
Altså discourerades om han per edictum bör citeras.

In sp ector  ö fw er  nation  h. Skyttz  lo fw a d e  sam m ankalla landskapet och  e ffter -  
fråga hw ar han är o ch  förn im m a o m  d es  facto .

S lö tz  o ch  uppå R ector is  p å m in n else , att m an instituerar ransakning ö fw er  d em
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som i Consist:ii förstugu stormat, hwilkas nampn man har upteknade, såsom och 
om dem som kastat steen i carcerem till wachtmästaren.

Magnus [Branzelius] Cursor inkommen frågades medh hwilken Rigelius går 
till kost? Sw:de medh Laurent. Grönberg och And. Angerberg i h. Thornes* 
sysslomans gård. Refererade elliest sigh skrifwit på Rigelii dör, at han citeras 
till Rectorem, och Grönberg lofwat öfwertala honom at inställa sigh. Cursor till
sades at sökia effter denne Rigelium, och der han ertappas taga honom för huf- 
wudet och sättia i arrest, emedan han uppå Rectoris stämbningar intet comparera 
welat. Ytterligare begärte Rector Consistorii betänkiande om dem, som samma 
den natten, som tumultet skulle skee, läto sigh i en stoor hoop finna uthe fast 
än icke något ondt då skedt, emedan de icke allenast publice wordo förmante 
at hålla sigh den natten inne wackert, uthan och privatim af inspectoribus nationis.

Consistorium tykte alle sådane måge arresteras, om man dem ertappa kan; 
och at på alle källare måtte effterfrågas hwilka där warit och druckit, kunnandes 
man der widh sökia stadzmagistratens assistence.

Sidst frågade Rector huru man wille wara betänkt på, at securitas publica må 
blifwa maintinerad, i synnerhet nu när mutatio rectoratus blir, då gemenligen 
owäsende plägar förelöpa, och elliest en stoor högtijdh och helg tillstundar.

H . Lundius: Jagh håller rådelig it at d en  natten  w ach ten  går något starkare.
R ector: D h e  säya sigh in tet töra gå w acht.
H. Lundius: de kunna då gå tysta så må»ge de äre och wara kunna, och se 

effter hwilka som giöra något owäsende, kunnandes timber- och humblegårdz- 
karlarne medh dem conjungeras. Hwilket Consistorium biföll.

XVII. Constituerades nästkommande d. 13 huius som är torssdagen i andre 
wekan till mutation af rectoratet.

XVIII. Decanus facult. philos. förmälte Ericum [o: Laurentium] Boberg
W.G. de odoratu och Sc[h]olenium W.G. de aemula//one willia disputera.

XIX. Insin:des befalhn Ringii restlängd, underskrefwen af inspectoribus 
aerarii, hwilken ratificerades.

Consistorium majus d. 8 Decembm
närwarande Rectore Doct. Skunck, M. Holm, h. Skyttz, h. Gartman, h. Rud- 

beck, D. Drossandro, [M. Columbo], h. Spole, M. Micrandro, h. Bilberg, [h. 
Peringer], h. Lagerlöf.

I. H. Wulff ursächtar sin absence emädan han rest åth Salberget i ett wich- 
tigt sitt ährende. Item Mag. Columbus emädan han i dagh tänker at gå till 
skrifft.

II. Rector berättade Sifvertz i afftons klagat sigh at han intet lärer få sine 
wittnen upp, emädan då de sist warit tillstädes, de blifwit af studenterne spar
kade och slängde, honom bedt Cursorem gå in och gifwa sådant tillkänna, men 
honom ey welat det giöra. Consistorium hölt Cursorem derföre wärd admoni- 
tion. Item berättade h. Rudbeck, at då han sist i Consistorio gick uth, hade 
förstugun warit full medh studenter, och trenne st. mött honom widh trapporne, 
som h. Rudbeck fuller tagit af sig hatten före, men intet de, uthan slagit till 
3 st. druntar och der på hostat hårdt.

III. Uplästes h. Rudbeckii swar på Prof. och Bibliothecarii Skyttz skrifft in-
• Sannolikt skrivfel för Thomas Krok.
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lagd i sidsta Consistorio, hwar af Bibliothecarius begärte communication, den 
och honom bewilljat blef.

IV. Bokbindaren Sifvertz inkom emot stud. Gabr. Skragge, och Benj. Nort- 
man.

Skragge förmälte emellan honom och Sifvertz så wida wara förlijkt, at där 
Ven. Consistorium icke lägger sig der emot, är han där medh tillfredz. Sif- 
verts swarade Skragge fuller sökt det, men sig intet tordt det giöra förr än han 
skulle fa Consistorii omdöme, om saken är af den beskaffenhet at hon kan för- 
lijkas.

Skragge upwijste Sifwertz swärfaders och bardberarens Trechous attest der på, 
hwilken uplästes och befans af sådant innehåld som Sifwertz muntel. sig nu 
utlåtit. Dhe affträdde, utlåtandes sig Consist:m at där bokbindaren will medh 
Skragge förlijkas, så wijda honom tillstår och hans del widkommer, så måtte 
icke deste mindre om saken ransakas, och han der widh wara, effter det är 
causa publica.

M. Holm: Om saken är förlijkt, så må det der widh förblifwa; uhrsächtade 
sigh at han intet kan sittia i den saken, effter han är i swågerskap medh honom, 
affträdandes der medh.

Rector tillsade honom publica auctoritate at han skulle bli qwar.
H. Lundius: så wida Prof. Holm såsom en domare utlät sig at förlijkningen 

må skee, och han sädan först, gåendes på dören, ursächtar sigh för swågerska- 
pen skull, och saken elliest är af den wicht, at alla böra sittia i henne, så tykte 
migh Prof. Holm må intet undraga sigh, ty på det sättet lärer något hwar 
willia sig absentera, elliest har och Prof. Holm förr här i settat, och åth minstone 
bör sittia under ransakningen, så frampt han ändtlig will absentera sigh då domen 
fålles. Detta tykte och hela Consistorium och att Prof. Holm icke effter sitt 
egit godtyckio så måtte gå bort, slutandes at Secretarius går till honom, och 
nomine Rectoris och totius Consistorii bidia honom komma upp igen.

Secretarius gick åstadh, hwilken igenkommen sade Prof. Holm ey wara 
hemma, uthan förmehnes gått till Doct. Benzelium, hwarföre sändes Cursor dijt 
efter honom så wäl som till de andre Professorerne absentes, nbl. h. Arrhenius, 
h. Columbus, h. Peringer at kalla dem nomine Consistorii upp.

Dher på inkallades parterne, och kungiordes at intet annat kan skee än att 
först om saken examineras måtte, wille m. Sifwertz förlijkas måtte han det 
giöra så wida det honom tillstår, och Consistorio icke kan wara praejudicer- 
ligit. Uplästes altså m. Sifvertz inlagde relation om Skraggens facto, hwar widh 
m. Sifwertz sade att Skraggen uthi upsåth at giöra skada kom till hans huus, 
emedan han förr angrep m. Sifvertz swärmohr på gatan, och effter han då sade 
honom någre ord, gick Skraggen åth torget och kom medh flere tillbaka, haf- 
wandes medh sig dragen wärja.

Skragge: Jagh gick i så gott sinne dijt som iagh kunde giöra till någon min 
wän.

M. Sifwertz: Hade i welat gå bono animo, så hade i kunnat gå straxt up, 
men I gick upåth torget först.

Skragge: Jagh gick at sökia Elfvium och föllja honom hem.
M. Sifrertz: Då min swärmoder skulle uth, så ropades det hiskeligen på torget, 

jämwäl af Skraggens poike [Johan Eriksson].
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Till skrikningen nekade Skragge, säyandes sigh det ey hört. Sifvertz: det hörde 
fuller min swärmoder och flere medh.

[/ marginalen:] M. Columbus upkom.
Att de ombytt hattar och mösser, der till sade Skraggen det wara osanning.
Sifwertz beropade sigh på Threcous drängz Johans wittnesmåhl.
Threcous dräng Johan Nielsson inkom, emot honom exciperade ingen. Nu 

bekände Nortman Elfvium bytt hatt medh sigh. Johan aflade eedh och berättade 
som föllier:

Om affton emellan kl. 9 och 1 o. kom iag gåendes ifrån tullen åth torget och 
sågh der stå någre på knää mitt på torget och dricka, en wara Mattz [Schmidt] 
bardberare som höll i öhlkannan, de andre woro Benjam. Nortman, Skragge, 
Elfvius, Sebast. Brunner, Lillieström, Stockberg, Benjamin Berg, gamble syssla
mannens [Erik Bergs] broder, (mente de woro 16 st. in alles, men de andre 
sigh intet kändt, föruthan en corporal Frisk ben:dt som ochså war medh dhem 
och druckit), någre af dem gingo åth m. Sifwertz dör, en hade stöflar och spårar 
på sigh och pistoler under bältet, som sade, i dagh är iagh här, i morgon en 
ryttare, iagh reser at besökia mine kamerater. Desse alle hotade migh, der iag 
skulle röya någon af dem om han dem kände, skulle de skuta ihiäl migh. Sädan 
skildes de ifrån hwarandra och någre af dem gingo åth Sifwertz port, där taga 
de på att hugga i dören och kiörde in drängiarne, sprungo och in medh dragne 
wärjor i förstugun. Ibland dem war och den som hade stöflar och spennare 
på sigh. Sädan kom Erich Jörans gåsse och sade: Jag känner fuller Eder mons. 
Benjamin, hwar på den som hade stöflar sade, känner du oss då, han sw:de 
ja, der medh spänte han pistolen och skulle skiuta effter dem i dören, men 
effter de sprungo in så skiöt han migh i näfwen, det war ändå en som skulle 
skiuta, men det klickade för honom. Benjamin Nortman war medh och han wet 
fuller hwilka der woro. (Nortman nekade till detta.) Sädan öpnades porten, så 
kom Skragge, Elfvius och Nortman upp i förstugun, de bytte om hattar och mös
sor i förstugun, säyandes kom och byta, så känna de intet igen oss. Sädan gå 
de i stugun, iagh effter, m. Sifwertz accommoderade dem wäl, och bad dem sittia 
stilla och sådant och giöra sigh rolige som de andre gode wännerne. I medler- 
tijdh hade Skragge en gåsse [Johan Eriksson] som går uth och in emellan dem 
och de andre stud. på gatan, han talte medh Skraggen ochså, (Skraggen nekade 
först, men sädan sade han, det kan wäl wara). Sidste gången gås[s]en war uppe 
så mötte de andre drängarne honom i dören och sade, skall du löpa medh 
tijender emellan dem du? Det är ondt nogh förr de stötte honom ochså och 
sådant, han går så till Skragge och säyer de slå migh der i wråån, Skragge 
säyer tag migh hijt den som giorde digh illa, iagh skall betala honom; står så 
upp ifrån bordet, och uprepar samme ord, så kom andre studenter medh dem 
till Nortman, då slogo de dören igen, men studenterne rykte dörgrepen ifrån. 
När Nortman war utgången badh m. Sifwertz Skraggen wara stilla och sådant, 
så togh Skragge m. Sifwertz i bröstet och satte honom på stolen, nembde skiäls- 
ord, dragandes 2 gånger wärjan halfft uth (det och m. Sifwertz nu sade). Roxens 
dräng frågar så m. Sifwertz, om han skulle och ha neder Skraggen? M. Sif
wertz säyer ja; der medh hade de neder honom i förstugun, williande hafwa 
honom uth genom porten; mohr kom så upp och bad migh gå neder och be 
drängiarne wetta hwadh de giöra, när iagh kom neder, stodh Skraggen i dören
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och wille intet uth, der med kastade migh en i hufwudet medh en steen, så 
att iag fick hohl der effter, som och i Consistorio upwijstes.

Johan frågades om han såg wärjan falla neder bar? Swarade ney. Men det 
tillstodh Skraggen och at hon föll uthur balljan, men intet at han hade henne 
bar under råcken.

M. Sifwertz: I togh ändå upp wärjan på högre sijdan som hon föll neder på, 
och balljan satt på wänstre sijdan. Det tillstod och Skraggen at han på högre 
sijdan henne optogh.

Magnus [Branzelius] Cursor inkom berättandes Prof. Mag. Holm sagt sigh 
icke kunna komwa tilstädes effter han är i swågerskap medh Skraggen. Prof. 
Arrhenius hafwer en bålda, så att han intet kan få råcken på sigh.

Effter någon discrepantia war i denne Johans och m. Sifwertz relation an
gående skottet, frågades Sifwertz om han weet wist när Johan blef skutin.

M. Sifwertz: Jagh weet intet när Johan blef skutin, effter iag intet war nedre, 
men det war wist at det skedde.

Wedh relations upläsning continuerade Nortman: Hemming [Gustafsson] 
sade, iag undrar hwadh de willja här, som intet äre budne, de kunde wäl wara 
ute; der på swarade iag, det är sant, iag är obuden här inkommen, men så hop
pas iag at intet I wijsa migh dören, effter som I intet äre wärd.

[/ marginalen:] H. Peringer upkom.
Skragge nekade at han brukade det formulair som Sifwertz säyer, nbl. at han 

skulle slå honom, så fan skulle tagan.
Dhe togo affträde hwar på delibererades om Elfvius skulle admitteras till eedh 

och fans att det icke lagl. skee kunde efter han warit medh dhe andra i föllie.
Sädan inkallades parterne igen så och bagaren, m. Sifwertz swåger, m. Olof, 

hwilken förmant at berätta rätt och sant sade at då studenterne en stund illa 
tornerat hade han tillijka medh drängiarne sigh bemannat at drifwa dem uth, 
det de och giort, fullfölljandes dem widare uth på gatan, då en hafft pistoler 
och skulle skiuta, men det klickade för honom, hwar på han bagaren tillijka 
medh drängarne fölgt effter medh hugg och slagh, och fått pistolerne så och en 
bar wärja, den som hade pistolerne sade först sigh wara en ryttare, men sädan 
en ärlig student.

Olof Ersson Erich Jöranssons dräng inkom sade sig slagit på studenterne medh, 
men intet hafwa at wittna.

Dhen andra Erich Jöranssons dräng Får Johansson inkommen frågades om han 
war ibland dem som slogz medh studenterne? Sw:de ney, uthan sigh achtat 
hästarne och wagnen. Sig fuller en gång gått in och då sedt huru drängarne 
hade uth den förste studenten igenom porten, men sigh gått straxt tilbaka igen 
till hästarna, och då de slagit portarne igen, hade 3 st. kommit öfwer gärdz- 
gården klifwandes och in på gården, 2 hafft grå kläder, och 1 kappa medh 
pistoler och stöflar på sigh, som gått sädan up åth trapporne.

Elfvius inkommen refererade som föllier: Söndagz affton kummo så af en hän
delse wij på källaren Skragge, Nortman och jag finnandes för oss andre lagh, 
när iagh gick uth på torget, stodh iag der en stund medh Nortman, så kommer 
Skragge en annan gata gåendes, kommo och andre der till, såsom och 2 borgare 
som woro hel druckne, säyandes: hå desse äre studenter, medh dem har iag 
förr warit lustig ihoop. En af dem war Matthis [Schmidt] bardberare som hade
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en kanna öhl medh sigh, så föllo de på knä at dricka, iagh stodh afsijdes och 
wille gå bort medh Skraggen som wij och giorde och togo wårt afskedh och 
fölgdes åth ned åth broon hwarest wij hörde speelas, så säyer Skraggen här 
wille wij gå upp, jag sade, må giöra, stodh så och öfwerlade medh Nortman om 
iag skulle gå upp, i medier tijdh war Skragge opgången, sädan gick iag upp medh, 
då stodh sahlsdören yppen, och när iag fick see salen wara full medh folk, 
drog iag migh tilbaka, och bytte så hatt medh Nortman, och fick honom min 
myssa, tagandes peruquen och hatten på migh. Fråg.des om han icke hade mys- 
san och peruquen på sig då han gick på källaren? Sw:de jo. Fråg:des hwij han 
då intet kunde ha henne på sig då han gick in hoos Sifwertz? Sw:de intet.

När iag kom in, sade Elfvius, hälsade iagh. M. Sifwertz bad migh wara wäl- 
kommen, praesenterade oss dricka, wij drucko och iag badh om ursächt. Sädan 
satte de stolar för oss, men så går iag och sätter migh hoos Hemming, då be- 
gynte ord fållas som iagh ey hörde, men de andre förtörnades öfwer. Sädan 
hörde iagh Sifwertz säya till Skragge, om något händer så tager iag Eder der- 
före, ty I kommo hijt medh dragen wärja, då sade Skragge, den som säyer migh 
kommit in medh dragen wärja, han säyer som en hunswått.

Sifwertz sade, hörer I gode herrar, han kallar migh hunsswått, der på blef 
han uthäfder. En stund der effter hörde iag buller på gatan, och steen kastades 
in på fönstret, iagh ursächtade migh at iagh intet rådde för det de så tumultu- 
erade, sade iag wille sittia derföre hoos dem heela natten. Alle sade widh bordet 
det Skragge hade dragen wärja, men iag sade migh aldrigh troo honom warit så 
odiscret. Elliest betygade Elfvius, at så mycket han wiste, gick Skragge intet medh 
de andra i wredsmode opp, item att de bedt drängiarne intet slå Skraggen. Skrag
gen frågades hwem som slog honom. Sw:de iag såg intet hwem det war, sade 
ar Olenius [0: Holenius] stodh uthan före då han kom uth och sedt huru han 
war slagen.

Bagaren Olof sade, at då drängiarne wille ha honom uth genom dören, wille 
Skragge intet uth, uthan ha dören upp at släppa de andre studenterne in, och 
då dören kom upp, kastade studenterne steen in, då blef Trecous dräng skadder.

M. Sifwertz uptedde And. Hambraei attest på att de kastat flere stenar in, 
och ropat skälzord. Denne attest tilstodh Skragge och Nortman sade inga flere 
warit uthom porten mehr än han, Oleni/w [Holenius] och dess pijga. Bekände 
och Nortman sig kastat en steen in då, effter han fick et slag af påk, då han 
wille medh händerne hielpa Skraggen uth. Honom förehöltz at attesten inne
håller det flere stenar kastatz, der på bekände Nortman sig kastat en steen eller 
annan.

Barberarens Johan begärte at Consist:m wille hielpa at han måtte fa gå i fredh 
på gatan, effter som Skraggen sagt åth honom i förstugun, ja du har wittnat, 
du skall få för omaket.

Skragge nekade der till, uthan sig frågat honom om han wittnade rätt.
Rector förmante honom at intet röra honom lysandes öfwer honom Kongens 

fredh. Skragge lofwade intet skola tillfoga honom något ondt.
Dhe affträdde alla tillhopa, hwar på inkallades Sifwertz, bardberare Johan och 

Johan Cursor och frågades hwilka woro som sidst i Consistorii förstugu blefwe 
skutne? Sifwertz, det war Leitzes gåsse, och iag badh Johan Cursor gå och se
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effter huru de skiutas, och widh tillfälle gifwa det i Consistorio tillkänna. Cursor 
sade det warit så mörkt at han intet kunde see någon.

Sädan inkom Acad:ae wacht, klagandes Per Persson och wachten, at desse 
studiosi samma natt warit på torget sädan de honom undsagt, sparkat på corps 
de gardet, ropat och kallat honom snehufwud, hafft pistoler och dragne wärjor.

Wachtmästarens skrifft uplästes warandes af samme innehåld.
Skragge sade sig intet kunnat swara der till, effter som han icke det ringeste 

wiste der af.
Dhe affträdde, och fans skäligit att Skraggens poike [Johan Eriksson] och 

Mårten [Mårtensson] stadzwachtmestare afhöras.
Rector berättade at wachten klagat hoos sig hemma det de brukat sådant wåld 

på corps de guardet, at wachten intet torde fram. Per Persson sade, de kommo 
medh stort qwädande på torget, satte sig på torget at dricka, en liten poike 
[Johan Eriksson] skrek hwi, häy, trallallerelall, kom uth du snehufwud, de på 
torget sade, skrijk fritt, intet böter iag för honom. Frågades hwars gåssen war? 
Sw:des Skraggens. Skragge sade, iag wet intet om det war min gåsse. En af dem 
bulltade på corps de guarde, och sade kom uth Edre hunsswåttar, och sädan, 
dhe töras intet uth, de hunsswåttarne. Frågades hwem det giorde? Sw:de, samma 
föllje som Skraggen war medh uthi.

Sueno Söderman af m. Sifwertz påberopad till wittne effterskickad och in
kallad aflade eedh, säyandes sigh hafwa at wittna det som hans skrifftelige attest 
innehåller, nbl. att m. Sifwertz åthskillige resor bedt Skraggen sittia neder, det 
Skraggen i förstone giort; men sedan som hans cammerat m. Nortman (hwilken 
bekände sigh effter hans begäran wara upkommen) blef för något oliud skull 
effter m. Sifwertz befallning uthäfd utför trapporne, och m. Sifwertz sade åt 
mons. Skragge, det han om något widare tumult skedde, skulle taga honom 
derföre, swarade mon:r Skragge ibland andra ord, den som migh derföre tager, 
håller iag för en hunsswåt, effter hwilka ord och han blef uthförd uthför trap
porne. Sedan började de medh stora stenar at slå uppå luckorne och fönstren, 
och ropade skälmar och hunsswåtter öfwerliudt. Widare bekände Söderman att 
Skraggen kommit och begärt de skulle speela för honom, der på omsijder Hem
ming [Gustafsson] och Zetrin speelat en engelsk gique, då Skragge sagt, iag 
wet wäl hwadh i spelen, hafwandes så nembt skijt. Item att sädan en stoor hop 
steen kastatz, och att de 3 skåf kommit igen och kastat, ropandes på hela torget 
skälmar och hunsswåttar, men intet hört skinbracker nämpnas, sade det warit 
et stort perlemente.

Andreas Hambraeus opkallad inkom, afläggandes eedh och berättandes som 
föllier.

Skragge, Nortman och Elfvius kommo in, då wij hafwa ätit, sädan war iag 
uthe, ibland, at iag ey så noga weet hwad som förelopp der uppe. Men då 
Skragge war utdragen till porten, tog iag up hans hatt och satten på honom, 
williandes Skraggen gå opp igen, men drängiarne stodo emot honom och hade 
honom uth genom porten, då stodo några utan för porten som kastade några 
stenar, och då fick Trecous poike skada, sädan skutitz och kastatz steen och sigh 
hört nembnas hunswåttzer, skälmar och skinbracker, och då woro de flere, och 
ibland dem Skragge och Nortman.

14 -7 4 4 2 6 3  Sallander
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Qwarteremästaren h. Carl Brun och stud. Walenius inkallades berättandes 
qwarteremästaren huru han medh Wallenio settat på Leymans källare och refe
rerat huru twenne studenter blifwit öfwerfallne af wachten, item att de slagit 
opp någre pasquiller, och skulle Sambia sigh Andersmesso natten, at öfwerfalla 
wachten.

Rector sade honom lära annorledes hafwa berättat förr, och att en lista skulle 
gå omkring tili dem som skulle sammaralla sigh. Qwarteremestaren betygade sigh 
icke annat eller mehra hört, än han nu berättat.

Wallenius sade sig så mycket der af weta, at han såg pasquillerne, och då han 
komwit at läsa det första pasquillet, hade Johan Olenius [o: Holenius] allaredo 
tagit neder det, sigh begärt fa skrifwa af det, men [Hjolenium sagt, iagh tager 
det nu hem, du kan fuller få skrifwa af det en annan gång.

Dhe togo affträde, hwarpå Rector berättade, att han förnummit, det Palm- 
schöld skrifwit [H]olenius till och begärt copie af pasquillet, då [H]olenius 
swarat skriffteligen och widlyffteligen ursächtat at det war intet så wäl och ornate 
skrifwit, och at några samma bref sedt, och kunnat der af taga, at han måst 
warit auctor. Desse fan Consistorium gott at sända effter, hwilket och skedde 
genom Cursorem. I medier tijdh kallades borgmest.s Bergs dräng Erich Larsson 
[Upman] in tillijka medh stud. Rigelio, berättandes Erich som fölljer: Då wij 
körde up på slottet in mot 8 slog hade Rigelius och Sundelius mött honom och 
gått hastigt på honom. Jag sade mons. Sundelius iagh känner Eder wäl. Så kom 
Rigelius och begärte tobakzeeld. Detta tillstodh Rigelius. Sädan berättade Erich 
Larsson, då wij kommo uthföråth af slottet igen klockan 11 medh diskarne, 
silf:r och tallrikar så skrekz oppe widh torget, och när wij kommo widh wår 
stallgårdzport kom Rigelius, och en medh honom hastigt löpandes, iag lade 
så facklorne från migh, men Rigelius togh facklome af migh, iag sade iagh 
känner Eder wäl, i folgde Sundelius rätt nu, facklorne togh han och gick så bort, 
sädan då wachten kom effter, så hade han kastat bort ifrån sigh facklerne, item 
hade de sagt till dem, knota I. Rigelius sade sigh intet kunna minnas här till.

Rector berättade att han hemma hoos sigh aldeles nekat till både at hafwa 
warit ute den natten, och hafwa något giort. Förmantes alfwarligen at bekänna 
sanningen. Rigelius berättade, att han fölgde Sundelium hem at liggia hoos 
honom, men effter det war intet rum i hans säng, gick iagh dädan, och under 
wägen mötte migh på Oxtorget några st. studenter, som hade dragne wärjor, 
och twingade migh at föllia sigh, det iag och giorde. Frågades hwar han giorde 
af facklorne? Han swarade sigh det ey minnas, men sädan sade han sigh icke 
kunna stort säya ney der till.

H. Skyttz berättade sigh hafft landskapet tillsamman och fatt der kundskap, at 
denne Rigelius gått uth om staden, och Bergen fölgt honom, sampt denne Rige- 
lium sagt, at effter Sundelius blifwit af Rectore stämbder, torde han intet wara 
i staden, fruchtandes att han och skulle bli citerader. Rigelius nekade hårde- 
ligen här till, men sädan tillstodh det, säyandes, Gudh gifwe Bergen den gången 
intet fölgt migh.

Han frågades hwilka han kom mehr ihop med om natten? Sw:de sigh ey 
weta eller känt dem. Frågades hwem fölgde honom då han tog facklan af Bergens 
dräng? Sw:de sigh det ey weta.
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Johan frågades hwadh kläder han hade, som fölgde Rigelium? Sw:de grå medh 
räfskinsfoder under.

H. Skyttz: det är wäl. Bergen hade sådane kläder, och har bekänt det i land
skapet, fast han en stund nekade der till.

H. Skyttz frågade Rigelium hwar han den natten legat? Sw:de hoos sin fars 
morbrorson Holmerum.

Holmerus inkommen frågades hwad tijdh Rigelius kom till honom om natten? 
Sw:de sigh det ey weta.

Rigelius sade att de som mött honom, de woro förklädde och sotade i ögonen.
Frågades hwem det war som fölgde honom då han togh facklorne? Swarade 

det woro de samme och en ibland dem, som intet war förmunnad [o: för- 
mummad].

Sädan refererade Holmerus at då Rigelius kom till sigh då han låg och sof, 
warandes kl. widh pass 11, hade Rigelius berättadt at huru han och Sundelius 
mött en poike medh lychta, begärt fa tobakzeeld af honom, der på fölgt Sun- 
delium hem, gått der ifrån och mött 3 st. under wägen som han fölgt så länge 
de hafft dricka i kannan, sädan lupit ifrån dem, men den hint honom och slagit 
honom öfwer ryggen några slagh medh wärjorne.

Dhe togo afträde, och fantz skäligit att Rigelius sätties in, effter han graveras 
medh sådane saker, och elliest medh grof osanning beslås. H. Skyttz badh till 
acta föras måtte det han tycker det och Nortman och Skraggen sättias in, emädan 
det intet är answarligit at låta dem så gå.

Alle tykte det samma, men sade der på icke lära föllia något efftertryck, 
effter wachten intet wille sättia in dem, uthan lefrerat nycklarne från sigh och 
heller willia upsäya sin tienst.

H. Skyttz: Man kan förehålla wachten deras tienst och de andre, att de böra 
effter Consistorii gottfinnande gå i arrest, och icke tergiversera, så frampt de 
icke willia häffta för Kongl. M:tz stora onåde, och wänta en swårt straff. Rige
lius funno Consistoriales wärd incarceration, men wara illa at wachten icke är så 
stark eller dristig.

Joh. Holenius upkallad nekade sigh den natten warit ute, uthan legat och 
sufwet. Frågades om han icke wiste af pasquillet eller den opartiske intima- 
tionen, som war upslagen på latin? Och om han icke tagit den samme neder, 
och communicerat medh andre?

Holenius bekände sig tagit neder bem:te pasquill, och då han kommit till 
intimations taflan hade det warit afwogt opslagit, derföre han tagit det neder 
och hafft det hem medh sigh om middagen, sampt det för sin broder [Lauren
tius], som intet låtit af förr än han Fick det, nekade sigh spargerat det åth någon 
elliest. Honom förehöltz at han bort döllia det och fatt det Rectori. Han sw:de 
sigh det troo, men ey kommit så mycket ihog sigh.

Frågades om någon war der hoos då han fick det sin broor? Han tegh litet, 
men sade sädan att Nicolaus Schultin war der hoos. Frågades om icke Wallenius 
war widh intimations taflan, då han tog neder det? Swarade jo, och honom begärt 
der af copie, men intet fatt. Frågades om icke han, Olenius [Holenius], lofwat 
honom sädan copie der af? Sw:de det mins iagh intet.

Halenius medh Brun upkallade bekände sigh sedt et bref, som Laurent. Ole-
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niiis [Holenius] skrifwit till Palmschöld medh det öfwersände pasquillet, ursäch- 
tandes widlyffteligen scriptorem af bem:te pasquill.

Laurent. [Hjolenius inkallad tilstodh detta, och at det war sielfwa originalet 
af pasquillet, sigh giort det intet af något ondt intent, uthan effter han nästan 
som trugade af honom pasquillet, så gaf han honom communication der af. 
Frågades, hwij han då ursächtat scriptorem? [H]olen. swarade: det giorde iag 
för min egen skuld, på det iag intet skulle synas så ignorant, där han skulle 
tänkia at iag afcopierat det samma. Frågades hwij han hade det behof, effter 
det war originalet, och hålen effter spikarne syntes hwar medh det war upslagit?

[Hjolenius: det wiste iagh intet.
Frågades hwij han ursächtar scriptorem? Han nekade sigh ursächtat scrip

torem, utan sigh sielf, nekade hårdeligen och at intet annorlunda ursächtat, än 
at det war galit skrifwit till stylen.

Halenius och Brun inkallade öfwertygade honom, at han der i ursächtade 
scriptorem. [Hjolenius: Jag ursächtade migh, för min zedel, åter sädan sade 
han, at han ursächtat sigh för det han skrifwit galet latin, sade sigh brukat det 
ordet auctor, och icke scriptor.

Dhe affträdde och effter någon deliberation här om och på Rectoris påmin
nelse slötz att alla inspectores nationum kalla hwart sitt landskap tilhopa, och 1. 
förmanar dem till stillhet emädan det lijder till så stoor helg, och mutationem 
rectoratus. 2. Adhiberas till at hwar och en af dem skrifwa några rader swänska 
och latin, att man der af kan affsäga deras hand, jemföra huru när den kan 
komma till den styel, medh hwilken pasquillet skrifwit är.

Badh och Rector at hwar och en af Professoribus som känna närmare Ner- 
belium, Kyronium, Nortman, Skragge och begge Reftelios, de wille förmana 
dem wara stilla, och förehålla dem at af deras actioner hela detta owäsendet 
kommit. Det tykte h. Skyttz, så och M. Micrander och Bilberg, och at det är intet 
olijkt, att Reftelii bror [Nicolaus] lärer wetta här af.

Discourerades åter om Skragge och Nortman at de måge sättias in, och 
tykte fuller alle det måtte skee, warandes det och förr slutit, men huru effec- 
tuerandet der af kan gå för sigh, det kan man intet see, hwarföre det och fans 
gott att notificera sådant Hans HögGrefl. Excellence RijkzDrottzen. H. Skyttz 
stod på att de måtte sättias in, så och at alle stipendiaters beneficia innehållas. 
Detta förslaget tykte Consistorium kunna i relationen till 111. Cancellarium an- 
dragas, och slöt at så ske måtte. Widare inkallades [Hjolenius och frågades om 
han sädan bättre betänkt sigh at bekänna sanningen om scriptore till pasquillet. 
Han swarade sigh ursächtat sigh i det intent at icke Palmschöld skulle ha den 
inbillningen som han skulle wara så ignorant, sade sädan sigh brukat det ordet, 
at han excuserat auctorem, och [meningen ej avslutad].

Frågades om han war ute at kasta steen med om natten i Sifwertz port? 
Sw:de ney, berättandes at han torstigh om natten klockan 1 gick i kiöket till 
sin kokerska at taga dricka, då hon hört hwadh buller det stodh ute, och så 
gått uth at see der på, men intet kastat, ey eller weta eller sedt någon mehr 
kasta steen än Nortman och Skraggen.

V. Förmälte Rector, sigh nödgatz sända efter Reftelii broder [Nicolaus], 
efter som han hört det talet gå, at han Reftelius berättadt som skulle Rector 
hårdt honom swarat, då han till honom kommit och angifwit sin broders
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[Johannes] sak. R ecto rem  g ifw it h o n o m  elaka ord , o ch  hållit m ed h  w ach ten , 
så att der a f h e la  d e tta  o w ä sen d et skall w ara påfölgt.

Reftelius inkommen på begäran berättade huru han föredragit hoos Rectorem 
det hans broder woro illa handteradt af wachten, då han skulle gå effter ett 
jordebref hoos Bengt Ersson, så Rector skolat sagt det woro bättre de gode 
herrarne sutte inne de tijderne i sine kamrar och icke ginge på de ställen där 
wachten går, förehållit och Reftelio at det woro en fåfäng föregifwan, at han 
skolat gå effter jordebrefwet och at han der medh höllo Rectorem och Con
sistorium för barn som icke skulle kunna se, at det woro olijkt. Bekände at 
Rector intet med någon otijdighet honom bemöt, Rectorew fuller syntz hålla 
medh wachtens partie men sig sökt defendera sin broder, och derföre begärat 
om ursächt, förklarade för det öfrige sigh till ödmiukhet och wördnat wara 
beredd emot Hans Magnificence och Ven. Consistorium.

Rector swarade annat wara at hålla medh wachten, och annat at berätta huru 
wachten refererade saken wara passerat emellan dem och Eder broder.

VI. H. Spole berättade sigh tillijka medh h. Bilberg, Anders Larsson* klåc- 
karen och urmakaren [Thelott] warit och besett effter Consistorii gottfinnande 
urwärket i tornet, hafwandes befunnit uhrwärket intet förnött, uthan allenast en 
seloo** som håller stegradzwålsen något förnött i hålet, och swagh af sigh sielf, 
och bör altså giöras ny; syntes och wara nödigt, at det giordes täcke i hålen på 
tornet och der som linerne gå igenom, at icke det snöyar in. Uhrmakaren begärt 
40 dr kopptfrnt för det han skulle lagat.

V II. U p lästes  sal. Prof. G rubbs änkias su p p liq u e  för  sin  so n  [N ico la u s] att 
b ek o m m a  stip en d iu m  R eg iu m . Resolutio. H e la  C on sist:m  tyck te  wara w äl han  
m åtte  b li der m ed  h u lp en , för sin  sal. faders m eriter  skuld  som  o ch  at han q w ic-  
ker är o ch  m o d ren  icke m ech tigh  at e llie s t  underhålla  h o n o m , slu tandes at han  
w ed h  första  vacance sk u lle  bli hu lpen .

V III. A n m älte  D eca n u s facult. p h ilos. h. L agerlö f S u n d eliu m  w illia  d isputera  
för  h e lg en  o m  vita pastoritia , begärandes d er  till en  extraord inarie  dag e ffter  
rectoratet. R es:o . D e t  fans w ara a f in g en  d ifficu lte t, d er fö re  b ew illjad es h o n o m  
en  dagh som  h o n o m  läg ligst wara kan effter  rectoraret.

IX. Insinuerades en upsattz på huru må»ga af humblegårdz och timberkarlar 
gått wacht denne tijden, hafwandes humblegårdzkarlarne gått 22 nätter och tim- 
berkarlarne 16 nätter. Res:o. Samma lista ratificerades och recommenderades h. 
Qvaestori at betalas, så at hwardera far 8 öre kopp*r:nt för hwar natt de gått 
wacht.

X . Förm älte R ecto r  sigh åter m ed h  sorg få ld igh et sändt om k rin g  landzh öfd in g-  
en s  b r e f  för pastore  angåen d e k y rk io tijen d en  m ed h  b ijfogad  lista  till d em  so m  
w ed erb ö re  at d er  på sigh  antekna, m en  in gen  w e la t d e t  giöra.

XI. Rector proponerade Dalberg stud. begära testimonium, som warit hädan 
en tijdh och för fattigdom skuld hafft disciplar i Stockholm. H. Gartman sade 
honom warit här för 2 åhr sädan då han fuller intet stält sig illa, men wiste 
allenast intet om hans flitighet. Tre hans landzmäns, Tidelii, Höks och 
Liunggrens attest om hans goda förhållande uplästes. Res:o. Honom bewilljades

• Felskrivning för SamuelJohansson.
* Osäker läsning på grund av radering i originalet.
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testimonium. Item bewilliades Müller gått testimonium effter något hwar kände 
honom för dess flitighet och skickelighet skuld.

XII. Rector valedicerade oratione decenti, hwarpå swarades af h. Gartman.

Explicit rectoratus 
pl. reverendi celeberrimeq/^

Dn. D. Samuelis Skuncks.

Rectoratus 
celeberrimi amplissimiq»*- 

'Domini Andre« Spoles 
superiorum mathematum 

Professoris ordinarii 
qui

D. 13 m. Decembris solenni ri
tu sceptra Academ. suscepit.

Consistorium majus d. 17. Decembm
praesentibus Rectore h. Spole, h. Doct. Benzelio, h. Gartman, h. Lundio, 

M. Columbo, h. Wolff, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringero, h. Lagerlöf, 
h. Qvaestore, och Secretario.

I. Betackade Rector dem som tillstädes woro, för den godheten, att på en så 
extraordinarie dagh hafwa upkommit, tillsäyandes dem sin benägenhet igen 
sampt lofwandes at han icke länge skulle dem uppehålla, emädan han altijdh 
will sigh ombeflijta at i möyeligste korthet ärenderne måge expedierade warda, 
allenast Consistoriales willia komma i tijdh tillstädes och icke undraga sigh det 
assistence som han uthi Consistoriis af dem wäntar, kunnandes i widrigt fall ey 
annat giörä än effterlefwa constitutionerne, och i förmågo af dhem beläggia 
hwar och en, som absque sontica causa äro borto, medh wederbörligit och i 
constitutionib/w förmält straff. Hwilket Rector sade sigh nu föruth willia på
minna.

[II]. C on stitu erad es n ov i o fficiarii in seq u en s sem estre .
Decani in facult. theologica h. Skyttz, juridica h. Gartman, medica h. Rud- 

beckius, philosoph. h. Arrhenius.
H. Lagerlöf förbehölt sigh, at, efftersom inscriptio till stipendia intet kunnat 

här till förrättas för h. inspectoris Norcopensis frånwaru skuld, han då den sysslan 
måtte förrätta, när han hemkommer, lijka såsom under sitt decanat.

Inspectores aerarii förordnades h. Skyttz och M. Columbus.
Inspector typograph. Rector Magnificus.
Assessores Consist. minoris in facult. theolog. h. D. Skunck, in medica h. 

D. Drossander, in philosoph. M. Columbus och h. Wulff.
III. Jacobus Brunnius Neric. begär testimonium effter han will taga ordines.
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Både inspector nationis och procuratores gifwa honom gott wittnesbörd. Res:o. 
Hono/» bewillias.

IV. Ericus Tingwald Upl. är dödh, och begäres af hans landzmän hielp af 
cassa studios, till hans begrafning, effter han war extreme fattigh. Res:o. Honom 
bewilljas 10 dr sölfmt.

V. Slottzbefallningzman Sam. Stehn begärer weta hwarest Ericus Kylander, 
som war Hedraei baneman håller till? Prof. Bilberg sade ingen wist weta hwarest 
han är, men förmenes hålla till i Westergiötland, och lyda under Skara sdfft.

VI. Notificerade Rector sigh fatt bref ifrån h. Norcopense. 1. Om Behmers 
sak. 2. Om den arresterade och ifrån Academ. bortrymde bonden [Johan Ols
son] i Lille Åby, at han entere dagen lärer bli hijtförd af profossen. Frågade 
altså Rector huru man sigh här medh bete skulle. Res:o. Medh öfwerläggiande 
om h. Behmers sak, dröger man till thess h. Norcopensis hemkommer, men 
bonden sätties då han ankommer i bondprubban till widare besked.

VII. Mentionerade Rector, sigh ärnat företaga Skraggens sak, men tyckia 
denne gången intet mehra kunna der åthgiöras förr än skrifwelse kommer ifrån 
Kongl. Drottzens HögGrefl. Excellence, än at Skraggens poike blir afhörd och 
examinerad. I medier tijdh inföll mention om Skraggens wärja som m. Sifwertz 
haf:r, tyckandes Consistorium at hon straxt bort tagas af Sifwertz och förwaras 
in loco publico, hwarföre nu slutet blef, at så skee måtte.

Skraggens poike Johan Ersson inkallad, tilspordes hwij han giort sådant owä- 
sende om natten? Sw:de, iagh wet intet. Bekände sigh warit hoos Skraggen 
och löpt hans ährender i en månad, men ey gå i scholen. Han förmantes be
känna sanningen, och hwem befalte honom så ropa. Han nekade Skraggen bedt 
sigh uthan de andre studenterne som woro på torget förr än Skraggen dijtkom. 
Berättade sigh fölgt Skraggen uth ifrån hans härbärge klockan 8 eller 9 om affto- 
nen på torget, Skraggen warit något drucken, och hafft en medh sigh som ingen 
peruque burit, uthan bruna kläder (denne nekade poiken sigh känt), sädan kom
mit flere till 5 eller 6 st. dem bedt honom ropa, så skulle han få par runstyc
ken; frågades hwadh han ropade? Swarade sigh bedt wachten komma uth, fråga
des hwadh han kallade wachten? Han wille intet säya, uthan påstodh sigh ey 
minnas. Bekände dem andra fuller bedt honom, men sig ey minnas. Sade Skrag
gen intet bedt honom, uthan honom gått afsijdes medh Nortman.

Honom förehöltz, at han nu wiste nampnet på honom och kände honom, 
men rätt nu nekat der till. Han tegh. Frågades hwart han togh wägen sädan 
han ropade? Sw:de sigh gått hem, nekade enständigt sigh gått någon annor
städes. Frågades om icke han war uppe hoos Sifwertz? Sw:de ney, men bekände 
sädan då honom blef förehållit huru han medh osanning beslås, sigh warit där, 
och blifwit slagen af en, der på han genast gått dädan, han nekade och sigh 
warit där då de kastade steen.

Effter som man ingen sanning kunde fa af honom, altså tyktes gott at han sät
ties något in i proban till widare besked h.

H. Lagerlöf: det woro kanske så gott at han straffades genast medh rijs.
Res:o. Han incarcereras, så länge, till thess man far see om han sigh will 

betänkia.
VIII. Klagade Rector, ingen wacht nu wara som går, ey eller stadsens willia 

det giöra, effter Academien har ingen wachtmästare. Och emedan det nembdes
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att B ro k en  sö k er  att k om m a hijt igen , altså ty k te  C on sistoriu m  enhällig t, d et  
han der till w o ro  beqw äm  o ch  sk ick e lig h , så at då han k om m er, han der  m edh  
m åtte  accom m oderad  warda.

IX. Anmälte h. D. Benzelius nomine facultatis theolog. 1. at emädanjacobus 
Wenneman blef förre terminen dödh uthi stoor fattigdom, och brödren [Caro
lus] som är en skickelig person, supplicerade at fa dess stipendium för denne 
terminen, facult. theolog. altså det bewilliat, effter han och från Consistorio war 
dijt remitterad. Detta ratificerade ochså Consistorium. 2. att den convertendus 
Bohemus Mag. Leman effter Kongl. och Drottzens HögGrefl. Excellices före- 
skrifft, sampt Consist. resol:n skall hafwa twenne stipendia simplicia, frågandes 
Decanus om någon af de andre faculteterne will accommodera honom med ett 
stipendio såsom facult. theolog. honom och ett bewilliat. Mentionerades att han 
är icke mycket troendes, effter han en och annorstädes säyes icke wäl utlåtit 
sigh uti religions wäsendet, men som man det icke så wist weta kunnat, och i 
den händelsen han woro owärdigh detta beneficio, så lofwade Rector sig willia 
medh flijt höra der effter om så i sanning är. I mediertijdh sade D. Benzelius 
facult. theol. gifwit honom et rum i M. Kellandri ställe, för denne terminen, 
men om det andre rummet wille han hafwa Ven. Consistorii betänkiande. Res:o. 
Man skall see effter hwad Consist:m förr resolverat för honom. 3. att Salmo- 
nius har et halfft rum löst, och förmenar sig fa continuation der på, men det 
h rummet har man ärnat Joh. Bergman Vesm. Och emädan här widh mentione
rades, om det oskick som inkommit medh continuatione stipend. så at den som 
en gång far det, han behåller det så länge han will, ja och sädan han är kommen 
från Academien, och andre fattige gå på det sättet alt underhåld qwitt twärt 
emot constitutiones Regias, fördenskuld slötz at bref afgår till Hans HögGrefl. 
Excell:ce här om medh ödmiuk begäran att slijke continuationer icke mehra 
bewillias måtte. 4. Om Rannoviis [o: Andreas och Magnus Rönnow] sades att 
den ene som har stipend. in facult. theol. warit borta större delen af denne 
terminen, och icke långosedan hijtkommit, men den andra alt sädan i fiol om 
winter; och effter han sades wäntas hijt och fadrens bref wara ankommit, som 
förmenes innehålla en ursächt för sin sons absentia, så blef intet slutat der om 
förr än man får höra det och erfara hwadh ca/was han hafft suae absentiae, och 
om de äro sonticae.

X. In k om b  bok b in d aren  m . S ifw ertz g ifw an d es tillkänna h u ru led es fö r led en  
fredagzaffton  tw en n e  st. warit på hans fön ster lu ck a  m ed h  påkar, d er  näst på  
k ökzlukan , som  d e  s lo g o  upp o c h  fön stren  sön d er , uthan skriande e ller  d e t  
r in g este  ropande; sade lukan  w arit tilskrufw ad, m en  d em  bru tet upp h en n e . O ch  
so m  b em :te  bokb ind are sade sigh  aldrigh hafft någon  ow änskap  m ed h  någon  
m enniska , e lle r  hans fö n ster  b lifw it sön d erslagn e  alt sädan han h ijtk om , så kunde  
han ingen  annan d erfö re  laga, än d e sse  sam m e som  h o n o m  sid st oförrättat. 
Frågades o m  han har e llie s t  kunnat få spaning h w em  d e t sk o la t wara? Sw :de  
n ey , begärandes bli hägnad, e ffter  han e llie s t  in te t seer  sigh  kunna wara säker  
i s in  stugu  o ch  nattsäng.

Skraggen in k om b  o ch  notificerad  här om  nek ad e a ld e les  här till, sade och  
e llie st , (på R ector is  tilfrågan o m  han sagt sigh  fått lo f  at taga wärjan ig en  a f  
m . S ifw ertz) at han aldrigh så för  h o n o m  sagt. S ifw ertz b egärte w eta  h w em  war 
m ed h  h o n o m  so m  begärte  w ärjan igen?  Sw :d e d e t  w ar m in  sty fb rod er [Jedeur]
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som är lciöpmansdräng. Frågades om Skragge kunde bewijsa sigh den natten ey 
warit ute? Sw:de ja, nekandes sigh den natten warit utom sin kammar. Rector: 
än om Eder warder öfwertygat, at I warit uthe? Skragge, ney, så will iagh stå 
der till.

Skraggen frågade m. Sifwertz om han då tager honom derföre som sked t 
är på hans luckor och fönster fredagz affton. M. Sifwertz sw:de ja, ty ingen 
annan har iagh hafft owänskap medh, och aldrigh har någon slagit mina fönster 
sönder alt sedan iagh kom hijt 669. än som I och Edra kamerater.

Skragge: Det är wäl, nå nå, I skola fa see det. Dhe affträdde, och effter något 
öf:rläggiande här om, åter inkallade tillsades, att Skraggen medh Nortman 
skola wara i fullkombligh arrest, och bokbindaren Sifwertz tages i Kongens 
fredh.

XI. Rigelius inkallad dllspordes om han ännu intet will bekänna sanningen. 
Sw.de sigh gierna willia bekänna om han wiste. Han tillsades att wara i arrest 
så länge.

H. Micrander berättade det hans landzmän säya honom warit för nykter ibland.
H. Lundius: Det är betänkeligit, at släppa honom uthur fängelset effter som 

han bekänt sigh warit Andersmässo natten i föllie medh dem som warit för- 
munnade [0: förmummade].

Rector: H. Skyttz har caverat för honom, på caution han och utsluppit.
XII. Bokhållarens Berge Rommells skrifft uplästes, der i han 1. gifwer til- 

känna huru smedzålderman m. Olof Ersson medh sin dotter låtit citera des 
broder och skrifware Anders Rommel till rådstugurätten; sigh der emot begärt, 
han måtte ställas till Consist:m såsom sitt rätta forum, som hans skrifft till 
rådhusrätten, hwilken oplästes, innehåller; men wälbe:te rätt considerera honom 
Anders Rommel, som en Cronones betiente, den der hafwer sitt uppehälle hoos 
Cronones tullinspector, ehuruwäl han der jempte kan förrätta något arbete som 
hörer Academien till, hafwandes och accisskrifware alla tijder sorterat under 
stadzens jurisdiction, lemnandes rådhus rätten Rommel fritt, att i Consist:o acad. 
förnimma, om hans broder kan komma till at swara för Acad:ns jurisdiction, 
som alt medh mera, rådhus rättens extract af d. 10 huius, hwilket uplästes, 
förmäler. 2. begärer bem:te bokhållare at han och hans folk måtte lyda under 
Academiens jurisdiction, emädan han förnembligst tienar Acad:n, och medh 
Consist:ii minne och tillåtelse tillijka förwaltar tullarne, broderen ochså uthi 3 
åhr tient honom för skrifware, förr än han emottogh tullarne, hafwandes och 
Professores warit, de där andre ämbeten förestådt, men icke deste mindre sorte
rat medh sitt folk under Academien. Sädan skrifften upläsen war, delibererades 
här om, och emädan Consistoriales woro i åthskillige meningar, ty begärte 
Rector at hwar och en wille säya sitt votum.

H. Qvaestor: Jag kan intet see, at han kan komma under staden. Ty: 1. har 
han warit under Acad:ns jurisdiction i så lång tijdh. 2. Antogh han tullarne 
medh Consist:ii samtycke. 3. Är ingen accisskrifware, ty den bestås intet mehr.
4. Aetion som han har giort, är intet sådan som föllier den tiensten, och än 
skönt han woro accisskrifware så kommo han äntå intet at swara derföre för 
accijsrätten. 5. Andra jämwäl Consistoriales hafwa suttet som hafft andre beställ
ningar och äre derföre icke ifrån Academiens jurisdiction. 6. Jag kan intet annat 
see, än at stadzmagistraten är lijka nögder hwar han kommer, ty om andre
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tankar warit, så hafw a d e  in te t så u tlåtit sigh  i sin  reso lu tio n  d e  g ifw it uthur  
s in e  actis. 7. O m  d h e sk u lle  fa draga hans huus e ller  hans tienare som  g iöra  
förn em b ligast A ca d em ien  tien st, så sk u lle  d e  co n seq u en ter  fa A ca d em ien s b o k 
hållare und er stad sen s jurisd iction  m ed h . 8 . A fgår d er m ed h  in te t C ronan , uthan  
justitien  har lijk a  sin  gång. 9. För änkians nådåhr fö resto d h  han tu llen  och  
drängen a fsk re f rächningarne.

H. Lagerlöf: Tycker oförgripeligen, att effter be:te person intet kan conside- 
reras som någon Cronones betiente, uthan som en privat tienare af Acad. bok
hållare, altså bör han föllja samma forum som hans principal och husbonde, i 
hwilkens bröd han är.

H. Peringer bijfaller de skäl som h. Räntemästaren andragit.
H. Bilberg: Jag ochså, lägger och det der till, at han i bokhållarens frånwaru 

giort den tienst, som hans broder, och kan altså intet see att någon kan draga 
honom undan Academiens jurisdiction.

M. Micrander: Jagh är enigh medh h. Qvaestore och h. Lagerlöf, i alt öfrigit 
hörer han under Academien, undantagandes det som hörer under acciswäsen- 
det och dess förwaltande.

H. Wulff: Om det kan giöras bewisligit, at den lofl. stadzmagistråten till- 
förende har exercerat någon actum jurisdictionis öfwer Anders Rommell, så tyc
ker migh att han för sin persohn bör föllia det forum, som han en gång agnosce- 
rat hafwer. I widrigt fall giör iag ett medh h. Lagerlöf.

H. Lundius: Såsom iag nödwändigt finner migh först om saken noga at giöra 
informerad igenom åthskillige documenter, och twifwels uthan medh af stadsens 
acter, ty suspenderar iag min mening här om denne gången.

H. Gartman: Der sådana acta upwijsas kunna at man der af kunde klarligen 
see det bokhållarens broder i detta måhl, som han nu har at swara före, kommer 
till stadsens jurisdiction, rättade iag och migh gierna der effter. Men som det icke 
är, ey heller honom någon lön af Cronan bestås för accisskrifware, uthan twärt 
om noghsampt bewijsliget at han tient sin broder bokhållaren långt för den tij- 
den som bokhållaren tullnärtiensten anträdde, uthi Academiens rächningars för
färdigande, derföre han hafft sin ordinair löhn och än har, ty kan iagh icke annat 
befinna, än han sorterar under Acad:ns jurisdiction, i alla måhl, undantagandes 
accissakerne.

Rector Magnif.: Som iag seer af den lofl. stadzmagistratens giorde underrät
telse om samme saak, at de skutit till Academiens utseende hwadh dhe der uthi 
företaga willia, skulle iag gierna önska, at intet måtte företagas som kunde lända 
der emot eller andre jurisdictionen till förfång, men widare såsom icke någre 
skäl äro gifne widh handen, medh hwilka stadzmagistraten kan draga Academiae 
bokhållarens broder under sin jurisdiction, tycker iag honom böra blifwa under 
Acad:ns.

H. Lundius begärte, att innan som resolut:n skeer, han finge först giöra sigh 
informerad af stadzprotocollet, som icke kan skee förr än borgmästaren hem
kommer, som sielf berättadt det skall be:te Romell förr en gång warit uppå 
stadsens rådstugu och altså stadzens forum agnoscerat.

Här till swarade ingen.
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Consist:m majus d. 19 XDecembris 
pra?sentibus Rectore h. Spole, h. Gartman, h. Lundio, h. Rudbeck, [h. Nor- 
copense], M. Columbo, h. Wolff, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, h. 
Lagerlöf, h. Qvaestore och Secret.

I. Rector anmälte fächtmästaren Grubb begära någon hielp på sin löhn.
H. Qvasstor och h. Micrander: det är ännu ingen ränta upburen för honom.
H. Rudbeck: Om man hielper honom något så kan man sädan medh honom 

afräkna när räntorne falla. Det tykte och h. Lundius och M. Columbus, och at 
det woro wäl han kunde bli hulpen.

Rector sade honom begära 200 dr sölf:nt.
H. Lundius: Han kunde fa 100 dr sölf:nt.
H. Qvaestor: Det är ett é åhrs löhn, och bör intet falla förr än i påsk.
Res:o. Honom bewilliades 100 dr sölf:nt föruth för åhr 1684, kunnandes sädan 

giöras rächning medh honom.
II. Oplästes h. Casten Rannous [Rönnows] bref, Rectori i går lefrerat af dess 

son Andreas Rannovio [Rönnow], där i han ibland annat begärer, det hans sons 
Magni Rannovii [Rönnows] frånwara icke må tagas till misstyckio, efter han af 
honom wordet hindrader, at han icke så snart kunnat sig inställa, som han welat 
och hans skyldighet fordrat, lofwandes at han medh det snaresta skall till Acad:n 
igenkomma.

III. Mentionerades om Nortman som rymbt uthur arresten och håller sigh 
undan; och slötz att han per edictum citeras.

IV. Skraggens poike [Johan Eriksson] inkallad frågades hwem i går war hoos 
honom widh fängelset? Sade många warit där, och ibland dem altså Skraggen. 
Fråg:s hwad han sagt? Sw:de intet, bekände sådan at han frågat honom om han 
war hungrog, nekade honom sagt annat.

Rector: Huru mycket fick du för det du ropade? Sw:de 2 öre. Rector: Du 
har lijkwäl sagt för wachtdrängen at han gifwit digh 3 öre. Frågades hwem det 
war, som gaf honom penningar? Poiken sw:de, iag kände honom intet, men badh 
migh skrijka och kalla honom snepelle, och bidia honom komma uth. Skraggen 
gick sedan uthföreåth medh till Sifwertz, men iagh fölgde intet medh straxt, 
uthan sädan när iag fick weta af en annor student at han war dijt gången, lopp 
iag dijt till honom. Frågades om Skraggen hade wärjan uthe? Sw:de ney, men 
fuller hade han både balljan och wärjan i handen. Fråg:des om Skragge war på 
källaren förr än han gick på torget? Sw:de ja, iag gick till honom på källaren 
och der ifrån gick han på torget.

H. Norcopensis upkom, tackandes Rect. Mag. honom på Consistorii wägnar 
för de omak han hafft för Academiens skuld i Be[h]mers sak, sampt gratule- 
randes honom hans lyckelige hemkomst.

Sädan frågade Rector om h. Norcopensis låtit arrestera Sotens änkias [An
nas] saker?

H. Norcopensis: Jag kan intet så grant minnas, uthan så tycker migh at wacht- 
mästaren hade Consistorii domb, och blef befalter hielpa krukemakare änkian, 
der på han gått till slottzbefallningsmannen, hwilken lärer hafwa arresterat och 
giort execution; begärer lijkwäl uthryme at påminna migh här om. Consist:m 
tykte at effter som Rector icke arresterat hennes saker, och hon elliest intet
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sorterar under Academiens jurisdiction, Consistrm altså intet har at giöra medh 
henne, uthan hon må sökia slottzbefallningzmannen.

V. Uplästes Kongl. HoffRättens resolution af d. 8 huius, emellan assessoren 
Be[h]mer och Consist:m academicum, som war af det innehåld at Acad:n skulle 
i ett för alt afläggia till assessoren Behmer 2000 dr sölf:t som sielfwa domen 
widare uthwijser.

Sädan berättade h. Norcopensis som föllier: Jagh håller intet för nödigt, at 
referera i denne sak hwadh som dagh ifrå» dag är passerat, effter som flere 
fiät äre onödigt gångne än som här behöfwes upräkna, och dess uthan genom 
bref skedd berättelse om saksens tilstånd tijdh effter tijdh. Hwarföre iag nu wid 
min återkomst intet något annat har att referera Ven. Consistorio som essentialt 
är i denne sak, än som sielfwa resolutionen, betygandes der hoos, at all möye- 
ligh flijt är anwänd, och man omögeligen kunnat bringa detta till annat sluth, 
är som fallit är. I hwadh tanka H:s Kongl. M:tt är bracht om denne saken, 
lärer h. cantzlierådetz bref till secret:n Wallenstedt tydeligen utwijsa. I den 
Kongl. Rätten lärer fuller icke alla warit ensee om den resolution som fallen 
är, men saken lijkwist stannat genom pluralitatem votorum i sådant skick som 
resolut:n innehåller. H. Behmers sedermehra inlagde supplique tämmel. mörk, 
men lijkwist af den intention och innehåld, som iag af andras uttydning i Stock
holm förmärkt, at han medh liquidation öfwer det som upburit är af hans godz, 
såsom och öfwer hans förmente skadestånd, will hafwa debatterat uthaf exe- 
cutore, och intet widare blifwa dragen för någon domare. Item at han den samma 
upbörden och förmente skadestånd will hafwa afdragit emot den post, som han 
kallar liquid, och sedan komma emellan medh sin pretention effter Kongl. 
HoffRättens resolution, lijka såsom skulle honom tillkomma preferencen för 
den andre summan Acad:n fordrar, och honom behagar att kalla oliquid, detta 
alt, säyer iagh jämwäl wara af migh innan min afresa ifrån Stockholm beswarat, 
men iagh lijkafult, effter förfrågan tillåtet at resa der ifrån med försäkring, att 
Kongl. Rätten låter alt bero widh sin förrige resolution, uthan at någon ting 
der uthi ändra. Nu ser iag intet widare för oss wara till att giöra, innan såsom 
h. executoren genom sin skrifwelse oss förnimma låter hwadh wederparten 
söker, hwar om wederparten fuller allaredo en gång ansökning giort, och iagh 
thesslijkest medh h. executoren talt som wederborde. Det öfrige lembnas tijden 
och Ven. Consistorii betänkiande.

Rector nomine Consistorii tackade h. Norcopensi flitigst för dess stora hafde 
möda och beswär, lofwandes gierna wara beredwilligh att medh skyldigh tack
samhet compensera så det arbetet h. Prof. derföre hafft, såsom och den omkost- 
ning han sigh giort.

H. Norcopensis tackade V. Consistorio igen, för den godheten, at altijdh 
hafwa genom Qvaestorem medh nödige medel honom försedt.

VI. Continuerades medh Skraggens sak. M. Sifwertz bokbindare inkomb 
medh Hemming Gustafson angifwandes det Skragge dagen förr än hans fönster 
blefwo sönderslagne warit på Leymans källare sent, beropandes sig på Hemming 
Gustafsons wittnesmåhl. Hemming tilstodh sigh sedt och talt medh honom där, 
altså fans gott att han aflägger sin eedh, effter som och Sifwertz refererat det 
Hemming skolat sagt för honom det Skragge budit honom in och sagt, kom wij 
willia dricka en godh skål, wij willia dricka m. Sifwertz lyckönskan.
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Hemming aflade så eed, berättandes att Skragge bedt honom gå in på källaren 
kl. 9 widh pass, då Hemming swarat, det anstår migh ey at bruka 2 wärder på 
en dagh. Skragge sagt: Kom in för en skål skuld, nbl. för Sifwertz. Item hade 
Skragge offta itererat det samma, och sagt, willia wij dricka m. Sifwertz skål, 
sigh swarat, hwarföre det. Skragge sagt, jo han är din så gode wän, sädan gått 
bort och Skragge warit qwar effter honom. Dhe affträdde och Skragge inkallad 
tilspordes om han kan bewijsa, at han den natten intet war ute. Sw:de jo att 
han war hemma den natten, sade sädan sigh warit på Leymans källare medh 
sin styfbroder de Geur [0: Jedeur] och be:te Gudmuwd Skragge. Frågides huru 
länge de woro där. Sw:de sigh intet weta hwadh klockan war, mente det kl. 
war 11. sade sigh då han kommit hem, intet tänd t upp lius, uthan genast lagt sigh.

Han frågades om han mintes hwadh taal han hade på källaren medh Hemming 
Gustafson? Sw:de sigh icke minnas.

Sifwertz inkallad frågades om han har något bewijs till det, at Skragge slagit 
sönder hans fönster fredagz affton?

Sifwertz: intet annat, än at iag wet migh ingen annan owän hafft, och at m:r 
Skragge den natten warit uthe och drucket på källaren etc.

Skragge tillstodh sigh talt sålunda med Hemming och sagt kom in för m. 
Sifwertz skuld, wij willia dricka hans skål men Hemming nekade.

Petter Kröger på sitt 16. åhr som blifwit nembd att hafwa warit hoos m. 
Sifvertz då Skragge säyes kommit dijt medh bar wärja, men intet förr warit 
tillstädes, inkallad berättade sig kommit till tals medh Skragge i m. Sifwertz 
port, williandes ifrån de andre på gatan gå up i salen, hafwandes frågat om någon 
warit der, och der på gått upp. Fråg:des om han såg Skraggen hafft wärjan ute? 
Sw:de ney, det såg iag ey, men wärjan hade han widh sidan. Fråg:des om han 
märkte det Skragge war onder? Ney, och att Skragge bedt honom intet säya för 
de andre att han gick opp. Fråg:des om han såg det de wille kasta Skragge ut- 
föråth? Sw:de ney, uthan Sifwertz bad drängiarne de skulle skaffa honom wac- 
kert uth, sade sigh ey så just kunnat see, huru det war i trapporne.

H. Lagerlöf till h. Doct. Skunck skickad at inhämpta kundskap om han talt 
medh Kongl. Drottzens Excellence om detta owäsendet igenkomb, säyandes h. 
Doctoren både för opasslighet och annat hinder, som och at han intet annat 
wettadt, än skulle Kongl. Drottzen warit ute på Wennegarn, icke kommit till 
att upwachta Hans HögGrefl. Excellence den gången.

Rector berättade denne Skragge begära fa resa hem, effter hans fader [Elaus 
Skragge] är illa till modz öfwer det sonen intet kommit hem, och att willia 
skaffa caution för sig, den starkesta som fodras kunde.

H. Gartman: Nog kommer han hijt igen det är wist det.
H. Lundius: Det är betänkeligit nog, men så är det fuller ingen lijfzsak eller.
Res:o. Consistorium bewilliar honom att resa hem emot fullkomblig caution, 

börandes han wara här igen trettonde dagztijden. Hwilket och tillätz Nortman 
som och det samma begärade.

Parterne inkallades och här om adverterades, hwar på Skragge lofwade skaffa 
Prof. Holms caution, och att wara i tijdh tillstädes igen. Fick och Nortman h. 
Prof. Wolffs caution.

VII. Företogz inscriptio till stipendia. Theologi hafwa förrgifwit widh handen 
hwadh deras facultet förordnat.
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In facult. juridica.
Israel Fernelius, som will disputera de appellationibus, i And. Sundelii stalle.
Jacobus Lycosander OstGoth. i Nicolai Obergs Suderm. stalle.

In facult. medica
kan ingen inscription skee, förr än Doct. Drossander ankommer. Elliest förmälte 
h. Rudbeck, det Daniel Lindelius infunnit sigh medh ursächt, at han denne ter
minen warit borta. Faculteten fuller håller honom för en snabb dräng, och hålla 
honom wärd at fa behållat, men willia lell skiuta det till Consist:m. Res:o. 
Consist:m blir widh facultetens disposition att han får behålla sitt stipendium.

In facult. philosophica.
Inter communitistas.

I Olai Rabeni[i] ställe Sveno Carlheim Verm.
I Jonae Schevelii ställe jAlgerus som sjn emellan deltes, och lofwades fulle 

»Hernodius
rum näste termin.

Inter pecuniarios.
I Jonae Ophrinii [Ophini] V.G. ställe, som hela denne terminen och större 

delen af den förre warit borta, Jacob Rönquist Gestricius.
Om assessorens Wallerijks [Wallvijks] son [Nicolaus] slötz, att han skall bli 

medh stipendio ihugkommen här näst uthan exception, så frampt han kommer 
hijt till Academien och presterar prastanda.

Om Ronnoviis [Andreas och Magnus Rönnow] slötz at af deras stipendiis 
afdrages för hwar gång de befunnitz i disputationerne borto warit, som wanligit 
är, men elliest blifwa wid sine rum behåldne.

Om Philipp Tellots [Thelotts] stipendio inföll mention, att han måste upwijsa 
de documenter hwar igenom han förmenar sigh wara der till berättigad.

VIII. H. Qvaestoris memorial insinuerades och uplästes, lydandes medh Con
sistorii resolut, widh hwar punct som föllier:

1. Begäres tienstligen at tillordnas måtte dhe som revidera skole 1682 åhrs 
räkningar så frampt någon revision här widare skee skall, på det boken må i 
rättan tijdh kunna inkomma.

Res:o. Nu warande Rector h. Spole och D. Skunck såsom inspar/om aerarii, 
h. Norcopensis såsom Rector, h. Skyttz och M. Columbus såsom deputati Con- 
sist:ii förordnas der till.

2. Att 1682 åhrs spannemåhlsräkning blifwer effter wanligheten jämförd 
medh actis, och sädan ratificeras. Res:o. Det må skee.

3. Att qwarnspannemålen på landet för detta åhr blifwer taxerad, på det han 
i tijdh må kunna föryttras och försällias. Res:o. Rågen taxeras för 8 och bland
säden för 7 dr.

4. Emedan Stockholms boderne icke willia gifwa mehr för spannemålen i åhr 
än som i fiol, som synes af deras bref och contracter, ty behagade V. Con- 
sist:m der öfwer resolvera. Res:o. Det blir då der widh, effter man intet får 
mehra, kunnandes och hafren sällias för 4 dr t:n.

5. Påminnes at Skefftuna saken måtte befordras till richtighet, som och icke 
förgätes hwadh resolverat är angående pastorem [Henricum Byrelium] i Rasbo. 
Res:o. Det måtte skee, kunnandes blifwa effterfrågat hoos HoffRättz secretera- 
ren hwadh resolution der på fallit. Angående h:r Hinrich, så tages på honom
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citation till consist:m ecclesiasticum, will han giöra behörig deprecation så kan 
man der medh wara nögd.

6. Emedan pastor [Erland Aurenius] i Skefftuna låtit borttaga kyrkiohärbergz 
hwalfwet der sammastädes, så at det nu är osäkert både för wattn och tiufwar, 
ty frågas huru Acad. kyrkiotijonden der sammastädes nu skall blifwa intagen, 
och om icke pastor måtte anmanas till förfärdiga kyrkioherberget, så frampt 
kyrkian skall niuta sin byggningz sädh? Res:o. Han angifwes hoos Archie- 
biskopen och tages citation på honom till consistim ecclesiasticum.

7. Ehuruwäl iag sist nembde at iag widh Sahlberget intet kan få mehra än
9. dr för tunnan af den spannemål der sällies, lijkwist satte Ven. Consistorium 
prijset 9 é dr tunnan; nu sedermehra hafwer Johan Mahrbäck sänt öfwer sitt 
contract på 9. dr tunnan, gifwandes icke en penning der öfwer, hwarföre hem
ställes V. Consistorio, om han skall fa den begärte post eller intet. Res:o. Han 
gifwer då 9 dr t:n. D. 17 Decembrå 1683.

IX. Decanus facult. juridicae förkunnade Israel Fernelium Verm. willia dispu
tera de appellationibus, och Isr. Skragge de obligationibus in genere.

X. Decanus facult. philos. anmälte Jonam Columbagrium willia disputera de 
oraculis.

ll. Rector notificerade sigh blifwit lefrerat en h. Skyttz skrifft på 3 ark, 
men effter hon så lång är och tijden kort, wederbörande ey eller nu tillstädes, 
att medh dess opläsande differeras till näste Consistorii dagh.

D. 22. Decemb. 1683
kommo tillstädes uthi Consist. maj. Rector Magnif. h. Spole, h. Skyttz, h. 

Arrhenius, h. Norcopensis, M. Columbus, h. Bilberg, h. Lagerlöf qui acta not., 
h. Qvaestor.

I. Rector berättade, huruledes samma dagh kl. 9 för middagen woro honom 
genom h. slottzbefallningzmannen Sam. Stehn inhändigat ett hans excellences 
h. landzhöfdingens bref daterat Stockholm d. 16 dito åhr 1683, hwilket Ven. 
Consistorio blef föreläset och befans af detta innehåld. Nbl. Att såsom Kongl. 
Academien i förmågo af Kongl. HoffRättens d. 8 näsdedne decembr/j gifne reso
lution kommer nu straxt at ehrläggia till assessoren wälbe:te h. Axel Behm[er] 
twåtusend dr sölf:nt och be:te h. assessor ansökt hafwer om en prompt execu- 
tions anhållande; ty förmodar högbe:te hans excellence at Kongl. Academien till 
fullgiörande der af all godh och tijdig försorg dragandes warder, så att man ey 
må föranlåtas någon widare extremitet at tillskrijda.

Här uppå resolverades enhälleligen, at man strax i ödmiukhet gifwer hans ex- 
cellice tillkänna, at ofwanbeite hans excelkces skrifwelse woro wäl tillhanda kom
men och i Consistio medh wederbörlig respect upläsen; jämwäl och at man 
intet undrager sig till att fullgiöra hwadh som Kongl. HoffRättens resolution 
förmåår; allenast effter nu en stoor dheel af Professorerne emot så när tillstun- 
dande högtijdh woro bortreste, och detta ährendet fordrade alles närwaro, ty 
begärte man ödmiukel. at man måtte niuta roo öfwer helgedagarne och ferias, 
hwilka när the woro förbij skulle man wara omtänkt att effterkomma både 
Kongl. HoffRättens resolution, som och hans excellences ordres.

II. Rector frågade huru man skulle med stipendii utdelande; om det ännu 
längre skulle innehållas till thess man finge swar aff Hans Hög-Grefl. Excellice
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Drottzen der om. Res:o. Störste dhelen tykte att det intet annorlunda borde 
skee.

III. Widare förfrågade sig Rector, der i morgon eller öfwermorgon Hans 
Excellis Drottzens swar och permission ankomwo, at stipendia skulle uthan 
längre innehåld utdelas, om icke då Rector uthan föregången communication 
medh Consistorio kunde gifwa quaestori tillstånd der om. Resides at det skulle 
skee.

1684.

Consistorium minus d. 3 Januarij
praes. Rectore h. Spole, M. Columbo, h. Wolff, h. Lagerlöf, och Secret. A. 

Goeding.
I. Inkomb befallningzmannen Mårten Klint emot bonden Johan Olsson i Lille 

Åkerby* som suttit i arrest, klagandes Klinten at han rymbt af hemmanet, och 
alt det som war arresterat till Acadis betalning, det hade han bortsålt.

Frågides om han upsagt hemmanet? Klint, han upsade fuller hemmanet, men i 
otijdh, der af rymbt, sädan han så furit fram som sagt är.

Johan Olsson sade alt detta wara sant, och hans qwinfolk här till warit orsaken, 
lofwade att willia stå i rota för Acadins hemman, om honom tillgifwes detta 
han[s] begångne brått. Han frågades huru han wille försäkra Acadin om sin 
person, effter som han redan en gång rymbt, och tör så giöra ännu då mönst
ringen blir. Han sade sigh willia bli hoos broderen, förplichtade sigh at intet 
skola rymma bort. Resio. Han sätties in till dess Consistim majus hålles effter 
middagen, då man far deliberera huru med honom blifwa skall.

II. Emanuel Clotzbeck [Klotzbach] öfwerskäraren inkomb emot stud. Caro- 
lum Kiöping och Jonam Levin** insinuera«des en skrifft som uplästes, där i han 
klagar, 1. att beite studiosi d. 30 Decembm om natten kommit enstädes, där 
han tillijka medh sin hustru warit till måltijdz om dagen, och klappat på porten 
säyandes sig warit på Pilous källare hela natten (som osant war, emädan de warit 
hemma hoos honom, och låtit hans pijga hämpta öhl åth sigh) och då de kommit 
in begärt kiöpa öhl, och sädan hwiskat samman medh hans hustru, som till- 
förende om dagen wille offta gå hem, men fick intet. 2. När hans hustru och 
swägerska woro hemgångne, och studenterne effter, hade och han en stund der 
effter gått hem, då han funnit dem heelt rolige och glade, frågandes qwinfolken 
hwij dhe nu woro så glade, där de hela dagen tillförende warit så olustige hoos 
så gott folk? Der på Levin framstiget och frågat hwij han så tiltalte sin hustru, 
tagit honom i halsen dragit honom åth dören, hotandes at willia gifwa honom 
stuut. Han der emot slitit sigh löös och welat undfly i sin kammar, men effter 
han fick intet dören så hastigt i låås, förr än dhe kommo effter, hade han gripit 
till sin ladda musquet, den de straxt af honom togo, Kiöpingen fört honom 
mot wäggen slagit honom örfilar, skält honom för skielm, hunsswått, dem gått 
uth, och sig sammanrådt, Levin inkommit igen, tagit honom i halsen, slagit

* Felskrivning för Lilla Åby.
•* Egentligen Livin.
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honom i golfwet, trampat på bröstet etc. Honom gått och lagt sigh, men dem 
4 gånger honom där utsläpat, sparkat och slagit, sampt refwet sönder skiortan, 
honom nödgatz fly huset, och taga undflycht på gatan, då de honom strax igen- 
hemptat och å nyo på samme sätt tracterat, fast han i kiölden naken war blodig 
och blå. 3. Då han sagt sig skola klaga på dem för Rectore, hade de welat för- 
lijka honom, och lofwat honom ny skiorta igen, men effter han det ey wille, 
dem begynt at slå och sparka honom, skylt hono/» för tyf, skielm, skurk och 
hunswått etc. som alt medh mehra skrifften uthwijser.

Jonas Levin swarade större delen wara osanning, berättandes som föllier:
Sig wäret fierdedagen hoos honom och lekte jul, så badh han oss komma dijt 

söndagen effter igen, så wille han skaffa dem som leka och spela skulle. Wij 
kommo så den dagen dijt, och effter han war intet hem/»a, ginge wij, som berät
tat är dijt där han medh sin hustru war, och straxt dädan till honom igen. 
Men när han kom hem och mumlade, iag sade, hwij see I så uth, aldrig ha I så 
giort förr, han seer uth, sade iag, som en tiur; han sade, hwad tusend dieflar 
will I så komma och skändera mitt huus, som tyfwar och skälmar, än [o: är] 
iag intet större än en mus, så är iag doch herre i mitt huus. Nå sade iag, så 
will iag gå bort, biudandes honom ett tolförstycke för det iag warit på hans gålf, 
så kom han och lopp effter migh på dören, så sade iag löp intet effter migh, 
ty du far då hugg, så lopp han tilbakas effter musqueten, och satte honom på 
bröstet på migh, iag slog undan musqueten, hwar widh han slet sönder Kiö- 
pingens råck, och så slogh iag honom 2 örfilar och sparkade honom; när iag 
släpte honom, sprang han upp till Kiöping och frågade, hwij han gaf honom ör- 
fijlar, wille springa på honom, men iagh tog 2 gånger fredh dem emellan, så 
lade han af sigh råcken, på det han skulle wara så mycket wigare att taga i 
Kiöping, sprang så till honom, men iag sade migh skola skillja dem åth om de 
woro aldrig så willa, tog så i honom och kastade honom i sängen 2 gånger, 
och hof Kiöping bort åth en annor döör, säyandes det wara skam, at man så 
skulle låta i huset, sädan gick iag till honom i stugun och stötte på honom frå- 
gandes om han wille dricka en gång. Emanuel sade at det intet blifwit af, där 
icke Levin tagit honom om halsen. Levin: Jag rörde intet Eder förr än som i 
togh till musquetten, hade elliest intet mehr att säya, men nekandes sigh budit 
honom förlijkning.

Kiöpingen sade sigh hafwa samma att swara som Levin. Berättade at när 
Emanuel kom in har han sedt illa uth, dhem frågat hwarföre han såg så uth? 
Honom swarat, hwadh tusend dieflar skändera I mitt huus som tiufwar och skäl
mar, them welat då gå bort, och bedt honom penningar, honom swarat, iag 
geer Eder och edre penningar tusende dieflar, luppit effter dem medh mus
queten, då Levin tagit mot honom, och gifwit honom par örfilar, hwar på 
Emanuel stigit op och frågat Kiöping hwij han slog honom örfilar, sig bedt 
honom wara stilla effter han intet giort honom någon ting, honom tagit så i sigh, 
och tree gånger sprungit på sigh, då Levin tagit dem åthskilte, skiutet Emanuel 
i sängen och Kiöping på kijstan, och då Emanuel klädde trögan af sigh, skiortan 
warit sönder widh axlen; Emanuel slagit Kiöping i ansichtet, så näsan blödde, 
rifwit honom ochså i ansichtet, så at han skämdts at gå dädan. Kiöping nekade 
hårdeligh sigh skält eller slagit honom. Frågades om han budit honom skiorta 
igen? Swarade ney, uthan han sade då straxt, at iag skulle ge honom en skiorta
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igen, då iag sade, det är en möyeligh sak det? Emanuel frågades om han har 
någre wittnen? Swarade ney, ingen mehr än min hustru, swägerska och pijga, 
som han sade intet kunna wittna, sigh elliest wara synter af någre huru han 
war medhfaren, dhem han ey heller hafwer widh handen.

Levins broder Claudius inkallad och förmant at berätta sanningen, refererade 
som föllier: När Emanuel kom hem, såg han illa uth på oss alle tillhopa, wij 
frågade hwadh honom felades, han swarade iag geer sådant manier tusend etc. 
Min broder bödh honom så penningar och wille gå bort, han sade, iag geer 
edra penningar tusend etc. Min broder wille så gå på dören, han gick effter, 
min broder sade, om I gå effter migh så få i hugg, han gick så effter musque- 
ten, och satte åth bror min, men min broor stötte undan musqueten och hade 
honom i gålfwet och sparkade honom, när han kom opp så nappades Kiöpingen 
och han ihop och hårrefwes både (Claudius giorde Emanuel frij at han intet 
slog honom, om han icke elliest giorde något mädan han låg kull) så tog min 
broor dem åthskilde, och sade at hwem som först skulle röra sigh, den skulle 
alla på. Hade och Emanuel afklädt sig trögan på det han skulle wara så mycket 
widigare, sielf satte han sig i sängen, och språng upp och wille på Kiöpingen, 
sädan lade han sigh i sängen och låg stilla, så gick broor min till honom, 
och drog upp honom och badh honom sittia upp och dricka. Frågades huru 
månge gånger de woro till honom i sängen? Swarade sig det icke minnas.

Calman [Kalman] och Gelsenius som och warit der hoos sade Emanuel intet 
hafwa giort något, uthan dem budit taga fredh, warit lijkwäl de andras kamera- 
ter, sade sig wara tilfredz medh att de giöra sin eedh och wittna. Ericus Cal
man inkallad och effter aflagd wittneseedh berättade som föllier:

När wij kommo på hans invitation dijt om söndagen, war han intet hemma, 
wij wäntade något, så kom han hem och såg illa uth; Levin frågade så hwij 
han såg så ondt uth, han swarade hwadh tusende komma I och skändera mitt 
huus, Levin bödh honom penningar för det han warit där. Han sade iag geer 
Edre penningar tusende etc. Levin gick så uth, och Emanuel effter, Levin sade 
om du kommer effter, så skall iag förskebra[?] migh som en gåsse; Emanuel 
språng effter musqueten och stötte Levin i brickan medh, (sade sigh icke wist 
wetta om han stötte honom eller intet, men nog war han åth honom). Så kom 
Kiöpingen och skulle taga fredh, så ref Emanuel sönder hans råck, de boro 
ihop, intet weet iag hwem som war orsaken der till, så sade Levin och iag, at 
om någon skulle röra sig mehr så skulle wij bära på dem både twå, så woro 
de åter ihoop, men wij togo dem åthskilde; sädan satte Emanuel sig i sängen 
och Levin gick till honom och drack medh honom. Fråg:des när skiortan gick 
sönder? Sw:de han klädde af sigh trögan, och då hade Kiöping sönder skiortan 
för honom. Honom förehöltz at han måtte redeligen berätta, han sade sigh säya 
så mycket han mins. Fråg:des om han såg örfijlar gifwas uth? Sw:de ja och at 
Levin det giorde; frågades om Emanuel war uthe på gatan? Sw:de ja att han war 
uthe, och at Gelsenius fölgde honom uth, då Emanuel war i skiortan. Frågades 
huru han kom då uth. Calman: när skiortan war sönder så gick han uth, Levin 
sparkade honom och en gång eller twå, men intet wet iag hwar det war han 
sparkade honom. Bekände på tillfrågan at Jonas Levin twå gånger släpade honom 
uthur sängen. Frågades huru wi jda det kom medh förlijkningen förr än dhe gingo 
dädan? Swarade at ingen förlijkning blifwit omtalt det han wiste.
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Emanuel sade sigh gått sielfwilliandes uth at draga sigh undan, men dem kom
mit effter honom och hafft honom in igen.

Nathanael Gelsenius inkallad aflade eedh och berättade som föllier:
I söndagz effter afftonsången gingo wij dijt neder, effter som wij woro dijt- 

kallade 4:de dagen, då wij woro hoos honom och lekte, så war ingen hemma 
mer än pigan, som sade at han snart skulle komma hem. Wij drögde något, 
och Levin och Kiöping gingo till wantemakaren [Sven Persson], där Emanuel 
war, de kommo tilbaka igen, och så hustru« medh swägerskan och sidst öfwer- 
skäraren sielf, när han kom in, så badh iag honom om förlåtelse, at wij woro 
kombne dijt. Han gick och såg ondt uth, Levin frågade honom hwij han såg 
surt uth som en tiur? Förtryta I på at wij gå på golfwet, så seer här hafwa i 2 
tolförestycken. Han swarade: Jagh geer Edert tolförstycken etc. i skändera mitt 
huus som tyfwer och skälmar, Levin sw:de, tyfwar och skälmar äre wij intet, 
i Edert huus är iag för wijs att röra Eder, men kommer i uth, så skall det 
wanka annat, så steeg Levin upp, och Emanuel språng in effter musqueten och 
till Levin. Frågades om Levin hotade Emanuel, då han såg surt uth, at willia 
gee honom stuut? Sw:de ney nekandes sig det hört; berättade widare at då han 
kom medh musqueten sade Levin, wärden har intet längre fredh än han will 
hafwa sielf, tog så i Emanuel och slog honom i gålfwet, Kiöpingen kom sädan 
medh honom ihop, och huru de ryktes om musqueten gick stycket uthur råcken 
på Kiöpingen och någre gånger woro de ihop i håret och hårdrogos. Sädan steg 
Levin och Calman upp på en stool och sade om någon skulle röra sigh mehr, 
så skulle de slå dem. Men då boro de åter ihop i sängen och då blödde de 
både, dhe andre togo dem åthskilda, lade Emanuel i sängen och satte Kiöpingen 
bort på en stool. Sädan lade Emanuel sig i sängen, så togh Levin och drack 
honom till, Emanuel wägrade, men så drack han lijkwäl en gång eller 2, Levin 
tog så i honom, så föll Emanuel på golfwet, och då sparkade Levin honom 2 
gånger. Kiöpingen ref och sönder skiortan för honom, sädan Emanuel tagit sielf 
af sigh trögan. Emanuel togh trögan på sig igen och språng uth i porten och 
wille sin koos, iag sprang effter honom och bad honom intet så giöra, och när 
iag fick då i honom igen, så lade han sigh, och der medh gingo wij bort.

Emanuel sade sigh blifwit och sädan 2 gånger dragen uthur sängen. Gelseni/zj 
nekade det wara sked t, mehr än den ene gången. Levin tog i honom, men sig 
icke wetta om det war förr eller effter han kom in, sade sig intet mera haf:a 
at säya.

Magnus [Branzelius] Cursor och wachtmestaren förordnades at syna Emanuel, 
hwilka så giorde och igenkombne berättade skiortan wara sönder, wänstre armen 
blå, och på axlen blodriste, men på bröstet sade de intet synas. Emanuel säyer 
sig icke kunna knäppa igen råcken medh wänstre handen.

Sententia. 1. Böta Jonas Levin och Carolus Kiöping så föruthan julefredh 
effter placatet 40 mk sölf:nt hwardera. 2. Plichtar Jonas Levin för 2 örfilar medh 
6 mk sölfint hwardera. Item för blånad och 1 blodröse 24 mk sölfint som 
effter Kongl. förordningen fördubblas. 3. Böter Carolus Kiöping för kläderefnad 
6 mk sölfint hwilka och fördubblas, och betalar skadan som är skedd på skiortan.

Levin frågade om icke honom står fritt att sökia Emanuel igen för skäls- 
orden? Honom swarades at det måtte han giöra in foro competenti det bästa 
han gitter.
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Levin frågades om han hafwer at böta med. Sw:de ney, icke eller hafwa någon 
som går i caution för sigh ey eller någon pant. Begärandes Levin att få heller 
ett wittnesbörd på taflan. Honom förehöltz hans stora dierfhet och kynne, sampt 
obetänksamhet, att heller willia hafwa relegation på taflan, som har mer at betyda 
än han kunde troo, än som böta. Befaltes gå så länge i arrest. Omsijder utlät 
han sigh at willia endels gifwa straxt penningar, endels sättia pant för sigh.

Consistorium majus d. 3. Jan.
effter middagen praesentibus Rectore h. Spole, h. Skyttz, h. Lundio, h. Rud- 

beck, [h. Arrhenio], [h. Norcopense], M. Columbo, h. Wolff, h. Lagerlöf, h. 
Qvaestore och Secret.

I. Önskade Rector samptl. Consistorialibus ett frögdefult gott nytt åhr, och at 
hwar och en wille medh gott förstånd blifwa tillsammans, förmälandes för- 
nembste orsaken till Consistorii sammankomst nu wara Acadrns sak medh asses
soren Behmer, hwar om bref är nyligen effter Consistorii resolution afgångit 
till h. landzhöfdingen, warandes nu Consistorio angeläget, att emädan be:te 
Behmer skall hafwa en post penningar effter Kongl. HoffRättens resolution 
och Acad:n på sin fordran skulle det gierna sökia rabattera, man då förfärdigar 
en richtigh rächning på det Academien har af h. Behmer at fordra, och hwadh han 
af honom upburit, och slötz at h. Rudbeck, h. Norcopensis och bokhållaren 
denne rächningen förfärdiga, som och skedde. 2. Frågade Rector när det nu skall 
gå till betalning, antingen hwar och en skall der i interessera, eller och att de 
allenast som den tijden woro Professores då contumaciae domen fåltes.

H. Lundius: Ehuruwäl iag förr icke interesserat här uthi, uthan eximerat migh 
altijdh denne saken, icke deste mindre emädan det warit en causa publica, och 
wij alla böra wara ömme om Consistorii och Academiens hone ur, skulle iag 
hälst see, att h. Behmers fordran måtte rabatteras på det som han är skyldigh, 
doch at sådant först communiceras medh högre hand.

Rector frågade om icke man måtte sökia till at afkorta medh Behmer? Con
sistorium tykte jo, fallandes alla der på.

H. Skyttz: Jagh tycker publicum må intet lijda för ens eller annors privats 
skuld, iag participerar intet der af, hälst emädan Bibliothecarii tiensten intet 
konw/er under Consistorium.

H. Qvaestor, så wida bijfaller iag det, att medh h. Behmer må afkortas, så 
att aerarium intet praejudiceras.

II. Begärte Rector, at emädan Hans Kongl. M:tt wäntas entera dagen hijt. 
Professores wille laga sig till at wara tillstädes och wijsa sin underdånige devo- 
tion, effter som så fåå woro wid handen sidst Hans Kongl. M:tt ankom.

III. Proponerade Rector befallningzm. Klint fråga huru han skall sig bete med 
winsäden i Odensala, effter som ransakningen af h. landzhöfdingen och h. 
Archiebiskopen ännu icke förrättadt är, och han derföre debiteras, om han skall 
arrestera så mycket, som de för de förre åhren tagit öfwer, eller intet? Res:o. 
Klinten tager uth så mycken winsäd, som Academien medh rätta tillkommer, 
men det som församblingen de förre åhren öfwertagit, det står så länge till 
ransakningen är skedd.

IV. Rector frågade hwilken af theologis bör wara assessor Consistorii mino-



1684:3 januari 229

ris? Det effterslogz in actis, at M. Holm warit förleden termin assessor och 
Doct. Benzelius under h. Norcopensis rectorat; altså förordnades D. Skunck till 
assess:e Consist:ii minoris in proximum semestre.

V. Berättade Rector Broken wara ankommen, och nu förwalta wachtmestare- 
tiensten, frågandes om han skall hafwa någon fullmacht? Res:o. Det behöfwes 
intet mehra än at han här i Consistorio antages, det och skedde.

Sequentia notavit Prof. Lagerlöf.
VI. Secreteraren Goeding steg upp ifrån protocollet effter af Prof. Schyttz 

2 memorial inlades emot h. Prof. Rudbeck, hwilka han begärte skulle ord från 
ord föras till acta, påståendes dher hoos at Rector och Consistrm wille nu änd- 
teligen sig der på förklara.

H. Prof. Lundius: Jag månde wäl förste gången iag hörde h. Prof. Schyttz 
skrifft upläsas uthi Prof. Rudbeckii frånwara, förmäla, at h. Rudbeckius måste 
der uppå effter lagh och process sigh förklara emedan ingen domare förmode- 
ligen tilstår någon sak at resolvera, uthan han tillförende wederpartens swar och 
förklaring har erhållit, hwilket och uthan all twifwel lärer finnas rättwijst. Men 
såsom iag uthi det öfrige icke är befogat för swågerskapet skuld något häruth- 
innan at sententiera, dessuthan iag rätt nu märkte at Prof. Schyttz bödh till, 
migh att hindra och utlåta migh, ty lärer ingen kunna undra, at iag i denne 
saken och andra, som h. Rudbeck angåå, mig absenterar, recommenderandes 
Magnif. Rectori och Ven. Consistorio saken at de så der i procedera, som pro
cessen förmår och der kan vara förswarligit.

Prof. Schyttz: Effter det på migh twenne gånger beropas uthi Prof. Lundii 
fattade taal, ty swarar iagh kortei. 1. då Prof. Lundius giorde påminnelse om 
communication af min skrifft till h. Rudbeck efter lag och process, swarade 
iag, hwij blef han icke nu qwar, så hade han kunnat fa communication der af; 
honom borde intet gå på dören då något drifwes honom angående. 2. H. Prof. 
Lundius har intet iag hindrat säya sin mening, men effter prof. widh desse mine 
skriffters praesenterande utlät sigh som för swågerskapet här wid intet kunna 
tala, ty badh iag och sedan at han wille blifwa der widh. Elliest tycker migh at 
hwar och en uthan anseende till något swågerskap kunde medh sitt bijfall uthi 
en klar saak hielpa Bibliothequet at få sin frånkände book igen.

H. Prof. Lundius: Hwadh som min här widh förr giorde påminnelse angår, 
så skedde den i godh mening, och intet till at hindra någons rätt, hälst emedan 
förbenembde skrifft antogz och uplästes något effter Rudbeckii bortgång, såsom 
iag och sade Magnifico Rectori strax at det hade warit wäl at bem:te skrifft 
blefwet upläst i Rudbeckii närwara, då han tillstädes war. Badh och då warande 
Magnif. Rectorem, att det måtte skickas bud effter Rudbeckium bem:te skrifft 
at afhöra och sig der på förklara, eller och medh honom den samma communi- 
cera; hwadh h. Skyttz nu elliest begärte, at iag intet wille migh i saken utlåta, 
är hwar och en af dhe här sittiande bekant, hwad han talt. Det sidsta angående 
sakens klarheet, så må iag bekänna, at iag 2 gånger på h. Schyttz anmodan har 
boken begärt af h. Rudbeckio, men han altijdh swarat, at han ännu behöfwer 
henne, och fördenskuld både hans Magnif. Rector Skunck och den nu warande 
nogsampt sigh deröfwer förklarat, kunnandes iag heller intet för min persohn 
weta saksens klarhet, effter han intet widare sigh för migh der om utlåtet, ey 
heller elliest är derom nogsampt underrättat.
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Prof. Skyttz: det är högt beklageligit att Prof. Rudbeckius så nu som förre 
gången är bortgången.

Magnif. Rector frågar V. Consist:m huruledes här medh widare skall proce- 
deras, besynnerligen detta, om icke denne nu upläsne Prof. Schyttz skrifft skall 
Prof. Rudbeckio communiceras, effter Prof. Rudbeck är borto. 2. Frågas om 
icke man kan taga en särdeles dagh till detta ährendet till att det slätta på bästa 
sättet, och der det icke kan slättas, om man icke då bör gå den wägen som 
constitutiones angifwa nbl. till ProCancellarium.

Prof. Skyttz sade att Rector är interesserad i saken, hwilket Rector begärte 
skulle föras till protocolls.

Qvaestor: Hwadh som angår räkningeboken, så har iag warit der öfwer, men 
allena anset calculation, widare har iag intet der medh at giöra.

Prof. Arrhenius och Prof. Wolff förbehöllo sigh, at så frampt i be:te book äre 
inkombne någre tillsattzer, så willia de intet at deras nampn skola stå der under.

Prof. Wolff: Prof. Rudbeck borde först bli citerat, förr man tar något i den»e 
saken före.

Prof. Norcopensis: Som detta ährendet har warit före i min frånwahro, och 
den skrifft som nu upläsen är, är den förste som iag har hört uthaf, den iagh 
ingaledes kan rätta migh effter innan iagh äfwen wäl förnimma far, hwad på 
andre sijdan swarat är, eller swaras kan, så faller för denne gången intet något 
betänkiande hoos migh.

Prof. Skyttz sade han beder ännu at han kan fa räkningeboken igen.
Rector: Det är sant at boken bör wara widh räkningarne.
Rector begärte att de wille yttra sigh om saken.
Qvaestor sade at han tykte at man kunde authoritate publica begära boken nu 

hijt, och lembna Prof. Rudbeck och Prof. Skyttz at sedan agera sigh emellan 
bäst de wille.

Prof. Wolff: H. Schyttz skrifft bör Prof. h. Rudbeckio communiceras hwilket 
alle bijföllo.

Res:des att i morgon kl. 1. skall denna saken tagas före in Consistorio, då 
man skall sökia at bijläggia saken.

VII. Uplästes Qvaestoris memorial lydandes medh resolution widh hwar punct 
som föllier:

1. Begäres tienstel. at den skrifft iag nu inlägger, angående rächningarnes 
revision och underskrifwande, måtte publice upläsas och sedan heel och hållen 
föras till protocolls.

2. Att alt hwadh iag tillförende skriffteligen inlagt, måtte i lijka måtto föras till 
acta heelt och hållit, som iag altijdh åstundat, och hwadh ännu icke finnes så 
fullkombl. infört, tillskrifwes wedh slutet af dhe rectorater, som det hörer till, 
effter som dhet har mehra till betyda, än allenast nempna det wara inkommit, 
och sädan läggia det afsijdes. "Resolutio. Fiat.

3. Emedan ingen spannemål kan i Helsingeland föryttras, högre än 9 dr k:t 
t:n, uthan han sällies der för 8 dr t:n, som Carmens bref här bijfogat wijser, 
så har medh Mag. D. Rectoris samptycke iag måst effterlåta Carmen at för det 
prijs sällia så mycket, som nödigast behöfwes till forlön. Det V. C. nu tächtes 
ratificera. "Resolutio. Consistorium finner det skäligt ratificerandes det samma.

4. Effter spannemålen gäller så litet i Hälsingeland, så har iag ey eller kunnat
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bringa den högre widh Kopparberget denne gången, än till halfelloffte dr kop- 
prfrint t:n som köpmännens egne här bijfogade bref nogsampt wijsa, och har iagh 
altså måst således contrahera medh dhem, doch alt medh Magnifici Domini 
Reet, samptycke. V. Consist. tächtes altså detta ratificera, och lefrera det sidsta 
brefwet underskrifwit tillbaka, hwilket nu blifwer så som ett contract. Resolutio. 
Consist:m ratificerar denne handel och blir widh of:n b:de prijs.

5. Emädan h:s högwördighet h. pastor [Petrus Rudbeckius] påstår at fa till 
kyrkioherdegårdens behof något timber, effter en Consistorii resolution, men 
samma resolution så stält är, at iag intet weet på hwad sätt han skall kunna full- 
giöras, ty behagade Ed:s Magices och V. C. sig än widare förklara, så at iag 
må weta hwad iag skall rätta mig effter. Resio. Consist. förklarar sin resolin 
sålunda, at bönderne föra timber, och det afräknas på deras rest.

6. Begäres tienstel. at alt hwad som resolverat finnes, eller här effter resolve
rat blifwer och på hwarjehanda sätt angår aerarium, måtte genast extraderas till 
mig, effter som der annorledes skeer, iag då will vara ursächtadt, om något blif
wer tilbaka som borde beställas. Resolutio. Rector lofwade så skee måtte.

VIII. Frågade Rector huru man skal bära sigh åth medh den ifrån Stockholm 
öfwerförde bonden Johan Olsson i Lille Åkerby, at Academien må wara säker om 
honom, bonden tillbiuder at gå för Acadins rota, men wara fara wärdt att han 
widh munstringen bortrymer, hälst effter ingen är som will cavera för honom. 
Resio. Om han ingen caution kan skaffa sigh så kan han så länge förwaras till 
mönstringen blir, effter det är intet så långt dijt, och det intet så stort kan 
komma till at kosta.

IX. Proponerade Rector Reftelium begära sitt stipendium uth. Resio. Effter 
hans stipend. intet är arresterat, så far han det uth.

X. Fogden Klinten inkom, berättandes sigh förledet åhr afkortat wijnsäden i 
Odensala; honom befaltes at han äfwen så och nu giör. Frågades huru mycket 
de tagit öfwer förr? Swide 2 t:r årligen. Resio. Han tager uth de 2 t:r till, men 
det som de äre skyldige för det, de förr öfwertagit, det står inne till des dhen 
förordnade ransakningen är förrättad.

XI. Uplästes h. Qvaestoris skrifft till Consistorium, som här bijfogas.*
Dher på swide Norcopensis at hwad han sagt, det har han giort i anseende 

till det långlige bruk som warit i månge åhr för honom, och att noviteten måtte 
undwijkas, sade sigh ingen oro intenderat giöra h. Qvaestori eller någon, begä
randes lijkwäl at fa communication af samme skrifft, at swara behörigen på det 
som mehra kan der i wara, som och effterlåtet blef.

H. Lundius: Det är bäst at bli widh det bruket som gammalt är och enligt 
medh constitutionibus. Det bijföllo de andre samptel.

XII. H. Arrhenius begärte bli mechtigh protocollet, som h. Norcopensis hafft 
hoos sigh. H. Norcopensis begärte at fa taga först en copie der af, så wille 
han medh det första inkomma medh sine observationer. H. Arrhenius: Jag unner 
honom det.

D. 4. Januarij
höltz Consist. majus praesentibus Rectore Magnifico, h. Ol. Rudbeck, h. Nor

copensis, M. Columbus, h. Wolff, h. Lagerlöf qui acta notavit.

• Finnes ej bifogad i protokollsboken.
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I. R ector proponerade en  ung karls begäran, benem d G othard  Jonae, hwilken 
angifwer sigh w ara född af swenska föräldrar i Engeland, och sedan w arit fangen 
i Algiers, begärar loff at fa sökia någon hielp till sin ranson.

Resolv. at när han först skaffar sigh Kongl. M :tz nådige tillåtelse, sedan will 
man sluta på hwadh sätt han kan bli hulpen.

II. Proponerades om  B ibliothequets räkningar, i synnerhet sal. Verelii; hwar 
på Prof. O laus R udbeck förklarade at de nu äre färdige at till a t låta taga af- 
skrifft u thaf räkningeboken, han m åtte få behålla henne till nästkom m ande ons- 
dagh, på d e t at sterbhusen m åtte genom  sådan copia g iöra sigh så m ycke säkrare. 
Resolv:s a tt bem elte räkninge book till nästkom m ande onsdag kan bli uthi h. 
Prof. R udbecks händer till den  anda, a t han till den  tijden  låter afskrifwa henne, 
och at hon sedan straxt inlefreras uthi C onsistorio. M er b lef in te t tillgiort effter 
h. B ibliothecarien Schyttz in te t kom  tillstädes.

Consistorium  m ajus extraord. d. 14. Januar.
pra?sentibus R ectore h. And. Spole, D oct. Ericus Benzelius (sic), D . Skunck, 

[M. H olm ]., [h. Lundio], [h. R udbeck], [h. N orcopense].
I. B erättade R ector bonden [Johan O lsson] ifrån Lille Åkerby* som settat 

öfwer helgen inne, wara här om  dagen upsläpt, både derföre  a tt kiölden så stark 
war, att han der af begynte swullna i ögonen och om  benen  1. såsom och att 
de böndren som honom  taga för sin ro te , gå för honom  i caution. 'Resolutio. 
C onsistorium  ty k te så wäl wara.

II. Frågade R ector om  Prof. O brech t må tillskrifwas effter Kongl. M :tz bref?
Res:o. Effter den profession är kom m en under Schytianiske familien igen,

altså må han derföre sörja, som skaffat honom  dispensation a t resa uth.
III. Uplästes vice praesidentens h. O lai T hegners swar till R ectorem  på C on

sistorii till honom  afgångne tacksäyelse b re f  des hafde beswär i B ehm ers saak, 
så och lykönskning a f e tt  g o tt ny tt åhr. H ä r widh slötz at och till h. praesi
dentens excellence tacksäyelse b re f afgår, som och skedde.

IV. O plästes H :s Kongl. M :tz vocations b re f  för Mag. Erico Liung, a tt wara 
Prof. extraordinarius theologiae.

H . D . Benzelius begärte R ector wille recom m endera d e t w ärket h. D ecano, 
sade in tet wara em ot Kongl. M :tz b re f något at säya, m en facultas tö ra  hafwa 
något här w idh a tt påminna.

M. H olm : Jag  undrar a tt han w arit A djunctus och ingen tienst g iort, eller 
wi jst sigh d e t ringeste.

V. B egärte R ector at em edan någon disput w arit om  insp. aerarii, så och asses
soribus i Consistorio m inori nu fördenskull wist determ ineras m åtte, hwilken 
som m åtte bem :te officia förträda.

H . D . Skunck sade sigh blifwit i fiol, warande i Stockholm , förordnat insp. 
aerarii.

H . D. Benzelius sade sigh aldrigh w arit insp. aerarii, sädan som  1666 då sahl. 
Aurivillius war R ector, frågade hu ru  han både i fiol, så och i åhr är blefwen 
förbijgången, ehuruw äl han ä r d e t g ierna qwitt.

• Felskrivning för Lilla Åby.
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Prof. Holm: Om intet h. D. Benzelius blir, så seer iag intet huru iagh må 
gåås förbi j.

Consistorium  tykte h. D . Benzelium  altså böra wara inspector aerarii.
H. D. Benzelius: Jag will först weta fundamentet hwij iag i fiol blef förbij- 

gången, sädan må den som är constituerader der till wara ochså här hoos och 
swara för sigh. Res:o. Facultas theolog. confererar här om, hwilkenthera der 
widh blifwa skall. Men här om inkom sädan intet något swar ifrån faculteten, 
ehuru Rector der på pousserade, uthan Prof. Schyttz blef der widh.

Hwadh assessores Consist. minoris widkommer, så blir det widh den förord
ningen, som förr der om giord är nbl. att h. D. Skunck det förträder.

VI. Påminte Rector ferias nu wara förbij, och att hwar och en af Dn. Pro- 
fessorib«* begynner sine lectiones publicas, och medh wederbörlig flijt dem 
idkar.

VII. M entionerade R ector p ro f w ara upwijst af d en  spannemål som är fallen 
i befal. Klints befallning, och befinnes så slögh, at hon  in tet kan bringas till 
d e t kiöp, som hafren sätties före, frågandes altså huru  m ycket derfö re  skall be
gäras? Res:o. B önderne föra d e t in på to rget att sälliat för högsta w ärde, hwar 
effter man aestimerar säden, d e t andra nem bdes elliest nu 3 d r tunnan.

VIII. Notificerade Rector förnembste orsaken till denna sammankompsten 
wara om h. Behmers saak, hwar om han önskade Consistorium måtte wäl förenas, 
refererade högwälb. h. landzhöfdingen warit här och upkallat sigh, h. Rudbeck 
och h. Norcopensem, hwilka berättade huru h. landzhöfdingen 1. mentionerat 
om Anders Höök, att han anhållit at få tala medh Kongl. M:t, hafwandes der 
widh undrat, att intet den saken, angående Rasbo allmenning och den arresterade 
skogen befordras hoos wederbörande till ända, förmanandes att Consistorium 
der i vigilerar. Det klagades att h. Edenberg twenne gånger anbefalter af h. 
landzhöfdingen, intet welat giöra Academien assistence och sitt ämbete. Hwar- 
före och emedan en ny häradzhöfdinge nbl. h. Johan Scheffer nu blifwit, syntes 
gott at man åter ansöker högwälb. h. landzhöfdingen om assistence, att ordres 
till denne nye häradzhöfdingen afgår om synens förrättande.

H. D. Skunck påminte h. Schef[f]er wara i swågerskap medh be.te Hök och 
sålunda kanskee wara at befara någon partialitet. Det samma tykte och h. 
Qvaestor.

H. Lundius: Det är intet rätteligen swågerskap dem emellan, effter Scheffers 
syster har Hökens bror, men om så skulle wara, så är äntå han Acad:n bewågen, 
och behiertad af sin eedh och embetz plicht.

Slöttz altså a tt h. landzhöfdingen här om  tillskrifwes. H är w idh inföll m ention  
om  d e t upfundne m alm streket i Rasbo, och slötz a tt d e t afgår påm innelse till 
h. H inrich  Schaefer om  d e t till BergzCollegium  d e r om  afgångne bref, att Acad:n 
w äntar d er på swar som och skedde.

IX. Giorde h. Norcopensis aparte denne berättelsen, att h. Rudbeck och han 
hade warit hos h. landzhöfdingen och der föredragit Academiens ährende uthi 
skuldens qwittande emoth h. assessoren Behmer, således att dhe 6000 dr som 
Behmer effter Kongl. HoffRättens resolution hafwa skall, måge komma till 
afkortning på hans h. Behmers skuld till Academien. Och till att wijsa Aca
demiens fodring wara äfwen så richtigh och godh, som h. Behmers hade de för 
h. landzhöfdingen berättat, at h. Behmer en dheel der uthaf sielf medh Acad:n
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liquiderat, och om den andre delen woro Kongl. HoffRättens domb fallen nbl. 
innom 6 månaders tijdh at fullkombligen liq#/deras. Nu så som Consist:m de 
samme fatalierne opwachtat hade, och genom då warande landzhöfdingens befall
ningar till h. Behmer, fodrat honom till liquidatione» men han icke kunna welat, 
ty kunde Consistorium icke annat troo, än at han nu jämwäl till dhenne senare 
posten, så fullkombligen, som till den förre fallen woro och förthenskull nu exe- 
cutorens handräkning allenast behöfwes, hoos hwilken och så Academien gierna 
wille komma medh h. Behmer till afräkningz för de 6000 dr, och sedermehra 
till sluuth för det öfrige.

Uppå detta hade h. landzhöfdingen swarat:
1. Att belangande den posten, som Kongl. HoffRätten en gång hade dömt 

till liquidation innom 6 månader, så emedan debitoren sigh ey infunnit, så borde 
Consistorium medh sitt ährende först gå tillbaka igen till Kongl. HoffRätten och 
der förmå sigh den resolution, at be:te post för hans försummelses skuld skall 
hållas för äfwen lijka godh och ostridigh som then förre. Ty hända kan at debi
toren som sigh försummat har, torde förebära någre förfall, af sin tienst, Kongl. 
commissioner, ohälso eller något annat, och i sådant fall tillstår icke executoren 
sådant afdöma uthan den Kongl. Rätten måste det giöra. Hwilken på sådane 
remonstrationer torde till äfwentyrs gifwa ny liquidations termin, och sådant 
under ett wist wijte eller någon annan condition och clausul som woro execu
toren till fullkombligh effterrättelse, i fall debitoren och sedan skulle försumma 
sigh.

2. Angående den liquiderade posten, så emedan Acad:n hade h. Behmers 
godzräntor på någon tijdh upburit, och h. Behmer medh Academien icke aldeles 
ense, om den samma opbördens quanto, altså säyer h. Behmer jämwäl den 
samma liquiderade, nu genom detta tillfället wara blifne oliquide; och åth 
minstone heelt owiss till att afkorta på in»an the nu en gång först komma 
till att liquidera medh hwar annan om be:te opbörd. Icke des mindre tykte 
h. landzhöfdingen icke wara orådeligit att Consistorium sigh till enskyllan drif- 
wer på Academiens bästa och dess förnöyelse, så mycket som giörligit är.

3. Effter såsom och någre ord framkommo om h. Behmers tröghet till at gifwa 
från sigh jordebook på de arresterade godzen, så swarade h. landzhöfdingen, 
Consistorium böra sökia bijstånd hoos them som wederbör, som i synnerhet 
hoos Kongl. HoffRätten eller hoos h. landzhöfdingen.

H. D. Skunck: Om illiquido är intet at tala, at den rabattera emot hans ford
ran, men hwadh liquidum widkommer, så emädan Academien fått immission 
uthi godzen, och upburit räntan der af, så säyer han, behållen godzen till thess 
I bli betalte, men betalen migh penningarne genast.

H. Lundius: Hafwe wij intet hafft någon jordebok? Sw:des och mentes ney.
H. Lundius: Det är oförswarligit at räntorne äro upborne förr än jordboken 

på godzen söktes.
H. Rudbeck: Wij ha intet just begärt godzen, uthan at fa betalning af honom, 

och om än skiönt Behmer praetenderar effter sin jordbook dubbelt emot det 
som upburit är af Acadrn, så är summan icke deste mindre liquid.

Detta skälet bijföllo h. D. Skunck och h. Lundius medh heela Consist:o at 
det i brefwet till landzhöfdingen här om införes.
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H. D. Skunck mente man intet skulle befatta sigh så länge medh denne åhrs 
räntan.

H. Räntmästaren sade sigh begärat jordboken, men icke kunnat den ärnå.
H. Norcopensis: migh tycker man nu icke släpper häfden i executionen. Det 

funno och så alle de andre, men at man icke befattar sigh medh räntan förr 
än man får swar ifrån landzhöfdingen om den liquide summan.

Acad. rättaren inkommen sade h. Behmer swarat det han medh räntorne af 
godzen sigh intet befattar, effter de i fiol honom owitterligen blefwo arresterade.

Sädan consulterades hwadh expedient woro at bringa denne saken till gott 
sluth och tyktes gott, det till Kongl. HoffRätten supplique afgår om h. Behmers 
oliquide skuld, att den till liquidatione» föresatte termin måtte declareras för 
desert, och skulden altså för oliquid, vide copieboken. Item at bref förfärdigas 
till h. landzhöfdingen att Consistorium måtte få afkorta medh h. Behmer emot 
Academiens liquide fordran, jemlijkt executions stadgan. Medh desse bref slötz 
att Secreteraren öfwerreser och drifwer på resolution och swar.

IX [bis]. Uplästes Qvaestoris memorial lydandes som föllier:
I. Afraden i Biörskogz rättarelagh, och en dheel i Dingtuna rättarelagh, 

måste föryttras der i orten; frågas för hwadh prijs han skall sällias, som och 
kyrkiotijenden i Biörskogh, Torpa och Munketorp. 'Resolutio. Fogden giör sitt 
bästa att föryttra säden för det mästa han kan få, nembdes 9 i  dr t:n.

2. H. Carelsteen begärar få betala sin afradh för Pastedh [Pasta] medh pen
ningar, effter han fått liten sädh, begärer lindrigt prijs.

Res:o. Han far lösa henne medh 9 dr t:n.
3. Frågas om Roslagz bönderne eller Klintens befallning få utföra den ynke- 

lige säden dhe fått i åhr, eller om de skole debiteras till fölljande åhr. Och 
om de bem:te spannemåhl utföra, för hwadh prijs den då skall uttagas, emedan 
hon är mycket sämbre än hafra, som inspectores aerarii sielfwa sedt, och här 
hoos profwen wijsa. Res:o. Der om är allaredo resolverat.

X. Rector förmälte h. Skyttz begära 1. weta hwarest Bibliotheketz räkningar 
författade för Loccenii tijdh, äre, såsom Laurentius Amnagrii [?] etc.? Sw:de 
dem wara uptagne i inventario; och elliest må han sielf leta der effter, det bästa 
han gitter, emedan ingen af dem, som nu sittia i Consistorio, woro den tijden 
Professores, eller weta der af. Kan han hafwa någon underrättelse der om af 
actis, må han der efftersökia. 2. Verifications boken till Bibliothekets räkning- 
arne.

H. Rudbeck lofwade gifwa dhen ifrån sigh, om han får sterbhusetz och Con
sistorii quittence. Resolutio. Hon afcopieras och ett exemplar läggies till Bib- 
liotheket.

XI. Rector berättade wachtmästaren klaga at 2 af wachten äre siuke, och på 
den tredie fingren afhuggne, stadsens wacht ey heller willia gå, så at han intet 
wet huru det skall bli medh wachtgåningen. Res:o. Man kan taga timber- och 
humblegårdzkarlarne.

XII. Qvaestoris författade ransakningz skrifft lades ad acta lydandes som föl
lier.

Anno 1684 d. 12 Januarii företogo förr warande inspectores serarii tillijka med 
Qvaestore dhe suppliquer, som Acad:ns bönder förledne åhr inlefrerat, sädan 
sidste ransakning skedde.
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Klintens befallning.
1. Erich Mattzon och Erich Staffansson i Orkesta sochn och by klaga sigh i 

åhr lidit misswäxt på sin sädh, dher om deras pastor M. Johan Molstadius wittnar 
pä suppliquerne. Begära någon tillgifft på detta åhretz utlagor, så frampt dhe 
skole hafwa något at lefwa af och så kornlandet medh i wåhr. 2. Klaga de at 
dheras hemman äre högre skatdagde, än at de kunna bära sigh, och at de derföre 
kommit på stoor rest. Supplicerandes derföre om förmedling på hemman och 
tillgifft på resten. Tillbiuda gifwa åhrl. 10 t:r spannemål och 30 dr penningar 
der de ellies skola utgiöra 12 t:r och 40 dr hwar medh dhe icke kunna utkomma, 
hälst sedan knechtebeswäret, dem så högt graverar, inläggiandes hwar sitt up- 
sattz på det soldaten dem kostar, det ene öfwer ottetijo dr det andra öf:r 77 
dr kopp*r:nt. Resp. Remitteras till V. Consistorium.

Resolutio. Fogden exequerar af dem så mycket som han kan få, undantagande 
wårsäden och det de kunna lefwa widh, elliest fa dhe och 2 t:rs spannemåls 
tillgifft.

2. Gamble och unge Pär Erssöner i Tarby sampt Mattz Biotillson* i Oden[s]- 
lunda och Johan Persson i Åttestadh klaga högel. öf:r sin stora rest, som de 
aldrigh kunna betala, och supplicera om tillgifft på dem samma, emedan dhen 
skada war förorsakad af he/wmannens ringa wilkor och stora utlagor, sampt 
månge Crononens beswär i krigztijden. 2. Klaga de at hemmanen äre för högt 
skatdagde, så at de aldrigh kunna bära sigh, och supplicera om förmedling, så 
frampt dhe skola blifwa behållne upwijsandes attest på sitt ringa utsäde, nbl. 
Tarby hwardera 10 tunnor, der af dhe skole uthgiöra hwar 22 tunnor, Ottestadh 
så 5 tunnor, men utgiöra halfottonde. 3. Klaga de öfwer misswäxt på 683 åhrs 
wårsäde, och begära derföre någon tillgifft. Resp. Remitteras till V. Consisto
rium. Res:o. Dem bewillias 2 t:r spannemåls tillgifft, det öfrige exequerar fog
den af dem, lembnandes dem wårsäden och så mycket som de kunna lefwa af.

3. Johan Mårtensson i Åby klagar öfwer sin gamble rest, och 683 åhrs miss
wäxt, supplicerandes om någon tillgifft. 2. Supplicerar han at slippa den weedh 
som för någon djdh sedan skall wara pålagt och påökt. Resp. Tyckes skäligit 
han slipper påökningen, angående tillgifften remitteras han straxt till V. Con
sistorium.

Res:o. Påökningen slipper han, och får 2 t:rs tillgifft på resten, för det öfrige 
förfares medh honom som de förre.

4. Erich Larsson i Lända** klagar öfwer sin stora rest, som skall wara föror
sakad af misswäxt och de månge beswär, som krigztijderne tillskyndat, och 
supplicerar om tillgifft, säyandes sigh omöyeligen kunna dhen betala. 2. Suppli
cerar han om förmedling på hemmanet, effter det elliest icke skall kunna bära 
sigh. Resp. Remitteras till V. Consist.

Res:o. Slutes så för honom som för de andre.
5. Johan Mårkuson*** i Istadh supplicerar om tillgifft på sin rest, som skall 

kommit af sådane orsaker, som de förres. 2. Om förmedling på hemmanet.

* Felskrivning för Matts Bertilsson.
** Felskrivning för Herresta.

Felskrivning för Johan Mårtensson.
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som  e llie s  ick e  skall kunna bära sigh. Säyer e llie s  h em m an et ifrån sigh , o ch  w ill 
d e t  ick e  m ehra träda, e ffter  der  knapt skall b lifw a så m y ck et som  u tlagorne b eta
las m ed h , m en  a ld e les  in te t  b lifw a ö fw er  till fö d o  och  utsäde. R esp . rem itteras  
till V . C onsistorium .

R esrdes så för  h o n o m  so m  för  d e  andre.
6. Lars Arfwedsson som brukat Bosgården [Buskgården] allenast et åhr, säyer 

sigh befunnit hemmanetz lägenhet så wara, at det icke kan bära sigh, och begä
rar förmedling, säyer elliest hemmanet ifrån sigh, på det hwarken Academien 
eller han må blifwa bedragen. Hemmanet räntar 11 i  t:a men han begärar det 
för 10 t:r och 30 dr \xnning0t. Resp. remitteras till V. Consist:m.

Res:o. Honom bewillias förmedling till 10 t:r spannemål på behageligh tijdh.
7. Erich Larsson i Åby supplicerar om tillgifft på sin rest, så frampt han och 

hemmanet skole blifwa behållne. Resp. remitteras till V. Consistorium.
Res:o. Så offta han betalar 2 t:r på resten, så skall han få tillgifft på 1 t:a 

af samma rest.
8. Thomas Sifwersson i Engelstadh [o: Ingel sta] supplicerar om tillgifft på 

sin rest, upwijsandes h. Barclays attest om den swijkfulla jord der är. Resp. 
remitteras till V. Consist.

R esid es  sim iliter  u t an teced en tes.
9. Olof Pärsson i Slösta [Slåsta] upwijsar pastoris attest på den misswäxt 

hoos honom blifwit nu i sommar, och supplicerar om tillgifft på detta åhrs 
utlagor. Resp. remitteras till V. Consist.

Res:o. Honom förunnes 2 t:r spannemåls tilgifft.

2.
Jacob  A n d ersso n s [Hambraeus*] befa lln ing .

1. J ö n s H a n sso n  och  Erich M attzon  i Å rby klaga at dheras hem m an sk o le  
w ara alt för h ö g t skattlagde, så at d e  aldrig kunna bära sigh , o ch  att d e  d erföre  
k om m it på sto o r  rest, w ed h  pass hundrade tunnor spannem ål hwar, suppliceran- 
d es  förd en sk u ld  o m  tillg ifft på resten  o ch  förm ed lin g  på h em m an en , så fram pt 
d h e  sk o la  b lifw a beh å ld n e. Förre åhrs in sp ecto res  lo fw a  i w år, o m  G u d h  w ill, 
ransaka om  d e sse  h em m ans lä g en h et o ch  b esk a ffen h et, hwar a f synas m å på  
hw adh sätt d h e  bäst kunna u n derstöd ias o ch  h ielpas.

Res:o. Consistorium tycker det gott wara.
2. Anders Olofsson, som tagit emot det tridje hemmanet i Årby effter Fäder 

Larsson, som det merendels förlorat, upwijser dhem synen fogden der hållit 
effter Räntemästarens befallning, d. 7 huius hwar af befinnes at han redan der 
upsatt nytt stall och nytt portlijder medh skulla och ny port, reparerat en bodh, 
ett wagnslijder medh ny port, nytt flrhuus, reparerat swijnhus och skullan etc. 
och stängt 300 fambnar gärdesgård, men fähuset, stallet, foderhuset och stugun 
äre ännu förlorade och stallet sampt den ene ladan nedfallen, som ännu fordrar 
stoor omkostnad förr än dhe blifwa uplagade och upbygde, hwarföre begärer 
bonden ännu ett åhrs frijhet, så frampt han skall upbyggia och uplaga hela går
den, förmenandes sigh redan wäl betalt det åhretz frijheet som han redan niutit. 
2. Begärar han och at detta hemmanet måtte förmedlas och icke högre graveras 
än det kan tåla. Ellies will han där ifrån igen innan han ruineras.
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Resp. Synes skäligt at han niuter ännu någon frijhet på det hemmanet må 
blifwa till alle husaker uprättat igen. Om förmedlingen kan slutas, sädan in- 
spectores som sagt är, först ransakat om hela bysens lägenheter och wilkor. Res:o. 
Ratificeras och bewillias 1 åhrs frijhet.

3. Hustru Karin i Tibble och Rasbokijhl sochn upwijsar sin kyrkioherdes 
attest, att hela mangården, medh någre huus i fägården upbrunnit genom den 
wådeld som upkom hoos hennes grannar d. 23. sidstledne Octobris, och at hon 
då mist sitt husgrund, supplicerandes hon fördenskull om frijhet. Resp. remitte
ras till V. Consistorium.

Res:o. Henne förunnes tree åhrs frijhet.

3 -

Jacob Ring[iu]s befallning.
Änkian h. Karin i Läby supplicerar om förmedling på hemmanet ju åth- 

minstone dhen som hennes fader Lars Ersson der hade, emedan hon elliest icke 
kan blifwa behållen, jämbwäl för det beklagelige ohagu der är i byn. Qvaestor 
berättade at sädan hemmanet genom mätning mist en stoor dheel af ägorne, 
som förr warit der under, så har bonden Lars Ersson wunnit V. Consistorii 
resolution på 2 t:r spannemåls förmedling åhrl. i sin tijdh, nbl. ifrån 1668 
in till 673 inclusive, vid. acta 1668 d. 21 Novembm 1669. d. 4 Decembm 
och alt sädan har dottren klagat och sökt continuadon af samma förmedling, 
det hon ännu giör; berättade och Qvaestor, at sädesgärdet war nu widh Michaelis 
tijdh äntå ostängt, och ehuruwäl han då fick häradzfogden dijt at besichtiga 
sådant och befalla cronobönderne stängia gåendes äntå intet der till af dhem. 
Resp. Änkian tyckes böra niuta den förmedling, som fadren i sin tijdh niöth, 
sedan ägorne förminskades genom mätning, på det icke både hon och hemmanet 
kommer aldeles af sigh, som och at hennes spannemåls rest tillgifz, hwilken kom
mit der af at hon bem:te förmedling här tills ey niutet till godo, hälst effter 
som hon berättas wara flijtigh och hålla gården wäl widh macht. Res:o. Det 
ratificeras.

C on sistor iu m  m in u s d. 2 3 Januarij 

närw arande R ecto re  h. S p o le , h. D o c t. S k unck , h. N o r c o p e n se , M . C olu m b o.
I. Inkom  borgaren H en r ich  Larsson e m o t g lasm ästaren  Jordan  N ie ls s o n  

praetenderandes a f h o n o m  effter  e n  författad rächning 17 dr 2 0  ö re  so m  ännu  
restera. Jordan  N ie ls s o n  tillstod h  sigh  tagit större  d e le n  a f  d h e  p ertzed lar, som  
rächningen  inneh å ller , så när so m  d e  där i s id ste  p u n cten  o p fö res  för  14  dr, 
såsom  fläsk , ström m ing, brännew ijn  e tc . D o c h  b ek än d e  han sigh  o ch  hafwa  
tagit k ött o ch  ström m ing.

Rector förehölt honom det han hemma hoos sig aldeles och med eedh nekat 
till at hafwa tagit köttet och strömmingen.

Jordan: Jag  k om  då in te t  ih og  m igh , u than m in  m o h r  p å m in te  m igh  sädan d er  
om , d h e  andre hade han beta lt, så när so m  d h e  8  dr so m  b lyw in d en  står i pant 
före , så o ch  h. &  k ö tt o c h  5 m k ström m ing.

Parterne affträde, frågandes Rector om man icke skulle biuda till at halfwera 
dem emellan de 7 dr som ännu twijstas om, som dhe tillförende wijst hoos 
Magnif. Rectorem sigh warit åthnögde medh.
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M. Columbus: Man skulle först fråga dem om de hafwa något bewijs på 
enthera sijdan, hafwa de icke det, så blir saken ståendes in medio.

H. D. Skunck: Jagh tycker man skulle heller sökia dem emellan at liquidera, 
och fråga om de willia låta sin emellan halfwera.

Parterne inkallade förehöltz, at de bäggesijdes inge wittnen eller uprättade 
skrifter och quitencer hafwa, hwarföre ochså frågades om de äre medh nögde 
at dhe 7 dr som glasmestaren nekar sig wara skyldigh, halfweras, så at Jordan 
Nielsson lefrerar derföre 3 h. dr? Jordan Nielsson swarade, effter han betalar 
det andra så kan han och betala det, han blifwer der af ey fattigh, ey eller den 
andre rijk. Omsijder kommo de så öfwerens at Jordan Nielsson betalar föruthan 
de 8 dr penningar i  & kiött och 5 mk strömming ochså 3 dr 16 ör. Hwilket 
Jordan Nielsson blef förelagt at till missomaren allersidst betala.

II. Inkom snickaren [lucka for namnet\ klagandes till samma Jordan Nielsson 
att han kallat honom hunsswått och sacermenske storliugare. Item slagit hans 
poike en örfil, welat slå hustrun medh, kallat honom snorhunder och fölgt 
effter hans hustru medh löfbulten i trapporne, sädan och hemma hoos Rectorem 
kallat hans hustru fyllehynda.

Jordan Nielsson nekade till skälzorden, men bekände sigh gifwit hans poike 
en örfil. Effter inge wittnen woro tillstädes, så tillsades snickaren att hafwa dem 
här näst upp medh sigh, så frampt han elliest wille hafwa i saken sluth.

[Samma dag.]
Consistorium majus straxt der effter praesentibus h. Rectore And. Spole, h. D. 

Skunck, [h. Schütz], h. Rudbeck, [h. Arrhenio], h. Norcopense, M. Columbo, 
[h. Bilberg], h. Peringero, h. Qvaestore.

I. Oplästes Hans HögGrefl. Excelkces Acad. Cancellarii föreskrifft för stud. 
Adamo Wefver, at få stipendium simplex.

Res:o. Han remitteras till facult. philos. på wanligit och constitutionibus lijk- 
formigt wijs.

II. Insinuerade Rector 5 st. documenter hörige till Stenii tompt här i staden 
som h. Qvaestor hafft hoos sigh, och begärt läggias till acta. Rector frågade om 
man skall taga fasta på gården? Resp. ja.

III. Notificerade Rector Dn. Petrum Dalin medh posten öfwersändt et bref 
der i han deprecerar både det han brutit fru öfwerstinnan [Katarina Kugelhielm, 
f. Grijs] och des son [Carl] som och Consistorium emot, förobligerandes sig 
att willia till wiss termin betala de penningar som ifrån wälb. h. Kugelhielm 
bortogos etc.

Res:o. Copie af detta brefwet öfwersändes till fru öfwerstinnan, medh för
frågan, om hon medh denna hans afböneskrifft och dhe henne angående puncter 
är förnögd; hwadh Consist. der widh beträffar, will det honom hafwa denne 
gången tillgifwit och hans deprecation accepterat. Hwilket bref medh posten af- 
gick till Daliin at insinuera öfwerstinnan, sedan har man intet hört der uthaf.

IV. Förmälte Rector M. P. Holm och h. Lundium ursächtat sigh at de ey 
kunna denne gången opkomma i Consistim den förre för opasslighet, den andre 
för wichtige beställninger på landet. H. Volff är bortrest, h. Lagerlöf siuk och 
D. Drossander ey igenkommen ifrån landet. Öfwer de andre som ännu ey op- 
komne woro beswärade sig Rector, effter som kl. är rätt nu 3.
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Nu upkom h. Arrhenius och h. Bilberg som excuserade h. Gartman för opass- 
lighet skuld. H. Skyttz upkom ochså.

V. Insinuerades 1683 åhrs räkningeböcker, och recommenderades at af we- 
derbörande revideras. Inföll discours hwilkenthera skulle nu revidera denne 
book såsom Rector, antingen h. D. Skunck eller h. Norcopensis.

H. Norcopensis protesterade at han icke måtte graveras medh revision effter 
som han ändå bortåth tillförende warit engagerat i det wärket, och icke warit 
på den sidste termin af åhret Rector, som öfwerseendet förrätta bör; och emedan 
h. D. Skunck har warit capabel att tillijka förestå både tiensterne, så kunde och 
han både såsom Rector och 'mspecior aerarii revidera bem:te åhrsbook.

H. Skyttz badh till acta föras måtte att han ey kan revidera bem:te book, 
som Consistorium resolverat, effter han nu är inspector aerarii.

Rector: Så will iag intet hafwa skuld om boken ey blir reviderad. I hafwen 
tillförende intet förrättat någon revision, giöra det ey eller nu såsom insp. aerarii 
uthan såsom deputatus Consistorii.

H. Skyttz: skall det då så wara, så må det så bli. Res:o. Måndagen förordnas 
till bem:te revisions förrättande, kunnandes wederbörande då komma tillsam
mans hoos h. D. Skunck dijt samptel. komma så som Rector som hade warit 
inspector aerarii, M. Columbus, deputatus Consistorii, men h. Prof. Schyttz alle
nast en gång genom h. Peringers förrättande, och andre gången genom h. Prof. 
Micrander.

VI. Aflade Secretarius relation om sin expedition i Stockholm, nbl. att han 
insin:t Consistorii bref till landzhöfdingens excellxe och der widh widlyffteligen 
medh honom discurrerat om afräkningen uthi Behmers saak den doch hans ex
cellxe intet welat samtyckia, uthan icke han far Kongl. HoffRättens expres reso
lution der på; hwarföre han sådant medh högre hand communicerat, som rådt 
att Consist:m skulle medh en supplique hoos Kongl. HoffRätten der om in
komma, hwilket och sädan skedde.

Consistorium tykte enhälleligen at en supplique medh Secreteraren affårdas 
till den högl. Kongl. HoffRätten att Consistorium måtte få afrächna medh h. 
Behmer, brukandes man der till alla de skäl som man kan finna.

H. Qvaestor frågade om räntan skall upbäras af h. Behmers bönder. Resp. 
ja, tyckandes Consistorium gott att man anhåller hoos h. landzhöfdingen att 
Behmer lefrerar jordboken ifrån sigh, och medh det samma supplicerar om 
anstånd medh executionen. Slötz och at för det omak landzsecreteraren åth- 
skillige gånger hafft för Acad:n, Jkesolutio, han bekommer tijo rdr, så och can- 
cellisten Carlstedt fyra rdr och Edelius 2 rdr, giörandes sigh Secreteraren får- 
digh, at resa öfwer till Stockholm och wara der om lögerdagh hoos landzhöf
dingen medh brefwet. Imedlertijdh lagar man, så at dhe 900 dr stå h. Behmer 
tillhanda i Stockholm och man h. landzhöfdingen det notificerar. H. Räntmästa
ren lofwade giöra sin flijt at skaffa så många penningar af Jochum [Alstedts] 
bryggares änkia [Anna]. Consistorium tykte så wäl och gott wara, kunnandes 
och Secret:n i Stockholm tala medh Jochum bryggares änkia der om.

VII. Anmälte Decanus facult. philosoph. h. Arrhenius Svenonem Vigelium 
Verm. begära få disputera de honesto.

Sequentia notavit Prof. Bilberg.
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VIII. Prof. Schytt2 begärte få en annan till acta och föras till protocolls 1. 
sigh hafwa upwijst catalogum libr. Bibliothecae, och der af bewijst verifications 
boken höra bibliothequet till, effter den ståår i catalogo dher alle böcker upförde 
äro, begärer fördenskull att h. Rector och V. Consist:m behagade giöra biblio
thequet handrächning, emedan såsom h. Rudbeck förwägrar samma verifications 
book, och lembnar iagh på hans answar medh hwadh skäl och orsak han det 
giör, willjandes iagh medh det forderligaste en klagan på annan ort föredraga.
2. Tillspörjer iag de gode herrar som haf:a warit deputati at igenomsee räkning- 
arne, om de haf:a underskrifwit denne book således som hon nu seer uth, 
der ett och annat är utraderat och tillskrifwit deri. Jagh begärar de willia nu 
straxt gifwa sitt betänkiande, effter det torde något komma på deras answar 
som underskrifwit hafwa, om de nu ärkänna boken ha warit således handterat 
då hon underskrefz.

H. Qvaestor swarade 1. att verificationerne böra komma här till som praxis 
är i heela rijket. 2. Weet jagh sade han att Anno 1678 då sal. h. Scheffer in
lade åthskillige memorialer då blefwo desse rächningar medh dhe äldre och 
verifications boken lefrerade i Consistorio och effter V. Consist:ii resolution 
extraderade att läggias i contoiret in ibland dhe andra Acadrns rächningar har 
och en book legat qwar in till nu, och som de andre lära wara bona fide extra
derade till någon så böra de och läggias tilbaka igen uthan splijt. Sädan hwadh 
rächningarne angår, woro de intet så pluttrade när iagh skref under, och som de 
nu see uth, så kan iag intet aestimera dem nu för annat än som en kiöpmans 
kladd, emedan uthi cammaren en rasur allena kan giöra hela räkningen ogill, 
tycker derföre bäst at en ren rächning giöres.

H. Prof. Arrhenius: Hwadh verifications boken angår som tillijka medh Bib- 
liotheques räkningarne så lång tijdh inlefrerat är, kan iag intet annat see än hon 
bör adjungeras räkningen effter öfligh praxin öfwer hela Swea rijke; men 2. 
hwadh sielfwe rächningarne widkommer dem iag tillijka medh flere Do/»/nis 
collegis för en godh tijdh underskref, dem iag nu sedermehr befinner maculerat 
och öfwerpluttrat, kan iagh icke hålla mehr i något wärde, uthan som ett char- 
teck, hälst effter der i så månge rasurer äro, och mycket utstruket och annat 
åter insatt, hwilket som det är orimligen giort så förringar det räkningarnes 
wärde.

Rector: Jag war af Consistorio deputerat at öfwerse räkningarne, hwilket iag 
och är bördigh att giöra besked före, huru iag dem öfwersedt haar; finner och 
intet wara förandrat hwarken i debet eller credit som essentialt är i en räch
ning, men hwadh h. Prof. Rudbeck har behagat at tillskrifwa till att förklara 
posterne, må han sielf swara före. Såsom och om oförmodelig någon book skulle 
wara införd och icke finnas i bibliothequet, kan iag intet swara till, effter wid 
rächningarnes öfwerseende war omögeligit at dem i Bibliothequet igenomsee. 
Hwadh verifications boken anlangar, bör hon effter Consistorii sluth wara uthi 
contoiret, men huru sterbhusen behaga widare försäkra sigh om rächningens 
qvittence må de sielf see sigh om.

Prof. Peringer: Det är en saak som Prof. Rudbeck bör gifwa sitt betänkande 
om.

M. Micrander: Jag bijfaller h. Qvaestoris voto och finner skäligt at verifica
tions boken ligger in loco publico.

16 -7 4 4 2 6 3  Sallandtr
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H. Schyttz: Jag protesterar solenniter at migh icke må nekas beneficia juris, 
effter iagh begärt citation på h. Rudbeck.

Prof. Columbus: Jag begär på min swärmohrs [0: Schefferi änka] wägnar at 
nu fa see effter hwad documenter finnas sigh till försäkring, och om de fins som 
iag förmodar, will iagh intet wara emot att lefrera dem på det rum de komma till.

H. Norcopensis: Att räkningen bör sina verificationer, är intet at twifla om, 
men effter iagh har förstådt att denne rächninger skole en gång warit under 
revision af 4 eller 5 Consist:ii deputatis och jämwäl underskrifne på sådant 
wilkor som underskrifftz formulair utwijsar och deras egne händer bekräffta, 
icke dess mindre samma rächningarne nu effteråth tagas under skärskodande af 
h. Bibliothecario der emot h. Prof. Rudbeck en gång protesterat har, och jämwäl 
tillbudit sigh än yttermehra at förklara och utwijsa all nöyachtigh richtighet i den 
räkenskap, hwarigenom det tillförne giort är och tyckes wara lossat igen, så 
undrar iagh intet på at wederbörande jämwäl å sin sijda giöra sigh försäkrade 
om deras verificationer, hwar medh dhe intet må draga sigh för någon räken
skap uthan tillbiuda Academien sitt nöye.

H. Skyttz: Jag är intet af Rectore ombudin, uthan säyer Rudbeck bör wara 
tillstädz widh detta ärendet.

Rector: Jag swarar der emot at h. Skyttz säyer sigh gå på högre ort så må 
han gå, doch icke wåra förmän förbij. Jagh war i dagh kl. 9 hoos Rudbeck och 
badh han skulle komma upp, då beklagade han sigh fatt så ondt i kyrkian at 
han intet kunde wara under hela bönestunden, och wille ursächta sigh at han 
ey kunde komma i Consist:m. Men iag sade honom böra swara h. Skyttz om 
verifications boken, lofwade han migh att willia komma opp det han giorde 
och satt här in mot kl. 4. gick sedan bort; sedan sände iagh 2 gånger Cursorem 
effter honom hwilken nu refererar hwadh han honom swarat.

Johan Cursor kom in, sade sigh förste gången hint honom på wägen och han 
klagat sigh ondt. Andre gången sade sigh willia komma om det går öfwer. 
3:de gången kom hans son och sade honom warit på wägen och måst gått till
baka och nu klädt af sigh.

IX. Oplästes h. Norcopensis författade beswärs puncter emot h. Arrhenium 
som den emottogh at der på swara.

X. Uplästes h. Qvaestoris swar emot Prof. Rudbeck lydandes som föllier.
Såsom Professorens h. Olai Rudbeckii inlagde skrifft, angående sal. Grötens

balance, hwijlade hoos h. Secreteraren fiorton wekors tijdh, förr än hon extra- 
derades till migh, så har iag och tykt hon måtte äfwen så länge hwijla hoos 
migh förr än hon sändes tilbaka medh undfångit swar och afskedh, och som den 
terminen äntel. inföll i sielfwa julehelgden, kunde man ey annars än låta henne 
hwijla jämbwäl öfwer helgen och ferias. Nu kommer hon då tilbaka, med- 
bringandes, först en tienstligh taksäyelse för undfången communication der af, 
och sedan mitt oförgrijpelige swar der på. Jag menar at h. Prof. Rudbeck lärer 
wara wäl nögd der medh, at aerarium icke emottagit Grötens huus effter hans 
giorde tilbodh, effter som han näpl. tänkt obtrudera publico flere beneficia, 
sädan han begynt klaga det han föga tack hafft för de förre, fast än han redan 
för månge åhr upsat in emot nitton tusend dr som han af eget skall uthgifwet 
för publici skull, der igenom han torde fördiupat sigh uthi giäld och skuld, 
effter som lönen knapt nogh, kanskie, kunnat sustentera hans eget huus, hälst
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sedan alle ting till hushållet nödige nu länge warit så öfwermåttan dyre, mycket 
mindre hint till sådane depenser uthom hushållet. Och styrker h. Prof. migh 
så mycket mehra i denne tankan, som han hela wägen under h. Norcopensis 
rectorat, då denne saken hades före, lät sin egen mågh föra pennan och hålla 
protocoll der öf:r hwilket han förmenes ey giort, der han medh alfwar welat 
tränga någre Grötens husrum på Acad:n effter som hans måg då ändtel. warit 
incapabel at i den saken, så wäl som alla andra, honom eller dem angående, 
sittia widh protocollet. Som och h. Rudbeck sielf, då han en gång afträdde, och 
begärade V. C. wille giöra et änteligit sluth i saken, sade sig wara lijka tillfredz 
antingen Acad:n wille taga huset eller icke, det och flere minnas kunna så wäl 
som iag, ehuruwäl icke en gång blif:it mentionerat i protocollet, at saken den 
gången warit före, oansedt h. Rudbeck då förebrachte sin skiäl och iag straxt 
der på swarade, som iag ey eller kunnat finna uti protocollet det tahl h. Rud
beck sedermera hafft i Cons[is]t:o om denne saak, som han i denne sin skrifft 
sig påberopar. Och lärer denne h. Proflns rättsinnige och berömlige förklaring 
warit orsaken, hwarföre han ey widare disputerat aerario en content betalning, 
så wida iagh kunnat förnimma, som denne tijden hafft den ähran at offta wara 
tillstädes in V. Cons. desuthan hafwer och h. Rudbeck redan d. 3 Febr. 683 
berättat in V. C. sig för den caution han pra?sterat för sal. Groot måst betala 
till Cronan och Acad:n tillsammans siutusend dr, och derföre effter undfangen 
domb och immission bekommit en andehl uthi sal. Grötens huus och åker. 
Hwilket är sant, så wijda som h. Prof. redan 1675 d. 9. Apr. förskrifwit sin 
löhn till betalning (hwilken förskrefning och är 2 gånger publice upwijst, fast 
än der om intet nä[m]pnes i protocollet) och hon nu i åhr ändtel. wärkel. 
kommit till serarium. Icke deste mindre, emädan h. Prof. infört i denne sin skrifft 
någre puncter, som synas wijsa honom warit i andre tankar om denne skuldens 
betalning, än iag af ofwan sagde skiäl tykt, ty måste iag der till något swara.
1. Att V. Consist:m skall tänkt h. Rudbeck warit dömd till betala Cronan för 
sal. Gröten, och at han såsom cautionsman, warit plichtig at i lijka måtto betala 
för honom till Acad:n, det wet iag mig icke hört förr än nu, som iag ey eller 
något sådant funnit i protocollet; uthan det påminner iag migh publice blifwit 
sagt, fast det intet är noterat, at h. Prof. considereras här icke allenast som en 
cautionist, den der borde häffta före så wida Grötens egendomb icke tillräkt, 
uthan såsom den der widare förskrifwit sigh och tagit hela skulden på sigh at 
afkorta på sin löhn således. Hwad som balanceras nu på Gröten och han ey kan 
förklara medh nöyachtig verifica//on, det tager iag på migh och min löhns af- 
kortning, Ol. Rudbeck, så at man fördenskull icke kunnat annat än blifwa 
der wedh.

2. Att V. C. menat h. Prof. böra betala derföre att Acad:n icke nämpnes i 
immissionen, det har iag ey eller hört, uthan således påminner iag migh wara 
discourerat, fast det ey eller finnes i protocollet. Ifrån den dagen h. Prof. på 
ofwansagde sätt sigh förskref, så blef han reent af Acad:ns man, och derföre lärer 
han sökt dom och execution på Grötens sterbhuus, icke för Acad:n uthan för 
sig sielfwer, och kan derföre icke nu gå ifrån sin förskrifning och lofwen til- 
baka igen, som och immissionen widh slutet således förmäler. Hafwandes höge
ligen h. Prof. Ol. Rudbeck macht och tillstånd medh alt det nu honom i denne 
immission tilslagit at giöra och låta effter Sweriges lagh. Och kan det intet



2 4 4 1684:23 januari -  6 februari

pra? judicer a aerario, om Academiens fordran blifwer särskilt nembder i råds tugu
domen, den iag aldrig sedt hafwer, ey eller troor iag der finnes de formulair, 
som skole sådant importera; warandes altså fåfängt det h. Prof. inwänder sig 
drifwit Acad:ns saak såsom en advocat, som och hwars och ens eedh och embetes 
plicht nogsampt obligera honom till at tilbörl. vigilera för publico så frampt 
han icke will plichta för försummelse.

3. Considereras h. Prof. här icke allenast såsom en cautionist, som förr är 
sagt, den der häfftar före så wida debitoris egendomb icke tillrecker, uthan der 
ofwan uppå, såsom den der sedermera sigh förskrifwit at rent af betala skulden.

4. Att V. Consist:m resolverat taga Grötens egendomb till sigh, och gifwit 
änkian en hushyra frij, förr än concursen och domen, sampt Immissionen skedde, 
det påminner iag mig intet, wet ey eller huru det skee kunnat. Håller förden
skull så före, om något sådant passerat, lärer V. Consist:m icke warit tilbörl. 
underrättat om saksens rätta och egenteliga sammanhang, der om h. Prof. för- 
nembl. bort påminna, och icke låta en sådan faut skie som iag det icke annor- 
ledes kan förstå. Och tykes fördenskull bäst wara, at en sådan resolutin icke 
allegeras. Hafwandes iag hållit mig widh h. Professorens klara förskrifning der 
igenom V. Consist:ii resolu:n lärer någon sin förandrat eller remitterat, och till 
föllie der af skulden betalat, medh h. Prof:s förmodelige fromme, i anseende till 
interesset som synas kan af den räkning medh första inkommandes warder.

J. Arrhenius.

Consistorium majus d. 6. Februarii
praesentib/w Rectore Mag. A. Spole, D. Benzelio, [D. Skunck], [h. Holm], 

h. Skyttz, h. Rudbeck, h. Norcopense, M. Columbo, M. Micrandro, h. Bilberg, 
h. Qvaestore och Secretio.

I. Uhrsächtade sigh h. Rudbeck, at han intet kunde bijwista Consistoria, eller 
sittia emedan han af någre sine collegis är beskylter före at hafwa raderat Biblio- 
theks räkningarne och bedragit sina collegas der medh, han wille tro Consisto
rium skulle sielf finna sigh der i att det icke woro af dess reputation om sådane 
med dem skulle sittia i ett collegio, förr än han finge wijsa sigh frij för sådane 
beskylningar, och hwilken wärdigare woro att en assessoris rum bekläda han eller 
dee.

II. Uplästes en Ohlandz häradz tingzdomb af d. 29. Januarii 1684, där i M. 
Lars Honterus pastor i Ahlunda söker at få höra några wittnen, hurulunda han 
skall wara berättigad att hugga på allmenningen, hwilka wittnen och woro af- 
hörde, der ibland ingen af Acad:n tillstädes warit som på hennes sijda swara 
kunnat hwilken saken mäst angår, som widare kan sees af sielfwa domen.

Här widh refererade Rector, hurusåsom då han tillijka medh Qvaestore woro 
uthe, att besieh tiga någre Acadins lägenheter der omkring, hade M. Lars lofwat 
at komma tillstädes medh till Flogmyra som är bygt på Söderkulla ägor, och 
besichtiga desse ägor, men honom ey det giort, och då dhe dijtkommit och 
talt medh torparen der om, hade han blifwit förbuden at kohla der, effter som 
elliest torde hans husbonde derföre blifwa responsabel. Men om något timber 
hade ey blifwit nembt, som M. Lars sädan på skogen hugga låtit.

Rector frågade om man antingen skall låta bero till dess saken lagl. företages,
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e lle r  besw ära  sigh ö fw er W attrangen , som  d en  en a  p a rte n  o h ö rd  och ostäm bd 
reso lv e ra t till S equestration .

H. D. Skunck: Jagh befarer at om man beswärar sigh in för Kongl. Hoff- 
Rätten, så lärer han widh sielfwa synen bli Acad:n widrig. Rector: det skall 
en annan förrätta synen.

M. Micrander: Wij kunna kan skee skrifwa honom först a part till, så frampt 
icke saken tåhl något drögzmåhl.

Qvaestor: Man kunde förnimma hwadh för timber der är blifwit huggit, och i 
medier tijdh förfråga sigh medh h. Lund io.

Det bijföll och Consistorium.
III. Uplästes högwälb:ne h. landzhöfdingens bref till assessoren Behmer af 

d. 29. Januarij att extradera till Acad:n en richtigh författad och underskrifwen 
jordbook på dhe godz och räntor som han 1682 effter Kongl. resolutions domen 
blef immiterader uthi etc.

Här widh berättade Secreteraren at han igenom domaren i Skuttunge låtit 
tillställa h. Behmer sielfwa originalet, och haf:a der på tagit dess attest.

IV. Oplästes Maria Holms majoren Holms änkios och capiteinens Bergs 
supplique om någon hielp i sin fattigdom och äländighet, uthi hwilken dhe 
äro brachte blefne förmedelst skepzbrått de lidit, hwar ifrå» de kommit heelt 
nakne och mist sine anhörige.

H. Schyttz: Effter de ha sine tienster behåldne och kommit ifrån räfwet, så 
tyckes migh de äro intet så nödtorfftige, kanske dhe äro och icke rätta i sine 
ährender, kan man finna de äro nödlidande, så är det och christeligit at de 
hielpas medh något.

Cursor inkallad och tillspord om han alla kallet till Consist:m swarade h. 
Lundium på en commission i Sigtuna, h. Arrhenium och h. Wulff på sine ähren
der wara bortreste, h. Gartman och h. Lagerlöf siuke, h. Norcopensem dispu
terat i dagh men lofwat icke deste mindre upkomma.

M. Holm och Norcopensis upkommo nu.
Res:o. De få af cassa aerarii så mycket som för hwar af Professoribus belöper 

sigh till 6 mk kopp?r:nt.
V. Notificerade Rector mantalscommissarien poussera på mantalslängden.
Res:o. Den förfärdigas medh det snaresta.
VI. Uplästes h. landzhöfdingens bref till Consistim af d. 22 Januarii, att 

Acad:n erlägger allersidst till d. 14 Febr. dhe 6000 dr 'kopp*r:nt åth assess:n 
Behmer som han effter den Kongl. HoffRättens resolution är berättigad till, 
kunnandes de icke emot Acad:ns liquide fordran icke decourteras, emedan hwad 
den widkommer, så angår det hela sterbhuset, men detta, han genom execution 
söker at anhålla, honom och hans persson allena, och således ingen gemenskap 
hafwer medh det förre etc.

Här uppå berättade Rector, at såsom denne executions terminen infaller, 
förr än som den tijden till hwilken h. Behmer förelagt är, på Consisr.ii i den 
Kongl. HoffRätten inlagde skriffter sigh at förklara, altså hade Secretarius ut
kastat et bref till Kongl. rådetz och praesidentens excelkce att medh execution 
måtte så länge anstå, till thess, effter inkommen förklaring af h. Behmer, resohn 
deruthinnan faller i den högl. Kongl. HoffRätten; det tykte Consistim wäl wara, 
slutandes at Secret:n medh samma bref öfwerreser och der på söker at erhålla
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et fordersampt sluth. Secret. frågade om han nu medh det samma skall bli så 
länge i Stockholm, som h. Behmers förldaringer inkommit, och den Kongl. 
HoffRätten der på resolverat. Sw:de ja.

VII. Insi:des någre observationer öfwer 1682 åhrs book, lydandes medh 
resol:n widh hwar punct som föllier.

1. Fol. 7 finnes landtmätaren Jöns Bergman wara Academien skyldigh 43. 
26. 16 'Resolutio. Magnif. Rector lofwade skrifwa inspectoren Johanni Hoff- 
venio till här om, och förhöra hwarest denne Bergman är och huru här medh 
förewetter, hwilket och Rector sedan giort hafwer och fatt till swars at han 
war för några åhr sedan drunknader uthi Mälaren, hans egendom skulle inspect. 
öfwer Kongzöhr hafwa under händer.

2. Dito Hindrich Curio 500 dr.
Resolutio. Sees effter in actis så och om desse 500 dr äro inbegripne i domen.
3. Ähn Johan Bäckz rest infodras 10. 6. 16.
Resolutio. Qvaestor berättade sigh skrifwit honom till och honom lofwat be

tala.
4. Item Pelle Perssons 1674 åhrs rest 50. 21. 8.
Resolutio. Man söker effter in actis här om, hwar på han actioneras weder- 

börligen.
Rector hafwer sedan kallat honom till sigh och säyer sigh willia betala sin 

skuld, men säyer sigh hafwa något at liquidera medh Academien.
5. Magnus B[l]ixes skuld 87. 16.
Resolutio. Till honom afgår bref af h. Qvaestore och förmanes till betalning, 

eiliest twinges man sökia execution der på.
6. Lars Unonii skuld 28. 20. 21 4/25.
Resolutio. Han sökes om betalningen.
7. Lars Jacobssons dito 95. 3. 10.
Resolutio. Bör efftersees huru den kan liquideras och infordras.
8. H. Johans [Fillmerus’] skuld i Tillinge 32. 14. 16.
Resolutio. Giöres arrest på hans capellansspannemåhl hoos kyrkioherden h. 

Olof Spar[r]man, och sees effter in actis document på hans skuld. Hwilken sedan 
effter resten betalt största delen till h. Qvaestorem och för det öfriga gifwit 
obligation at betala i höst.

9. Dombkyrkians skuld till Acad:n 53. 10. 16.
Resolutio. Lofwade Magn. Rector tahla medh pastore [Rudbeckio] här om, 

det han och sedan giort hafwer och fatt till swars, at han intet wet der om, 
uthan om sådant finnes i protocollet widlyfftigen.

10. Sal. M. Boos bönders rest för 412. 16. 12.
Resolutio. Dheras rest sees effter in actis.
11. Sal. h. Verelii balance på ordinär, statens cassa 392. 14. 8. och öfwerlef- 

rering till exercitie staten 392. 14. 8. ör fol. 224. 225 afkb.
Resolutio. 111. Cancellarii bref här om upsökes.
12. Sees effter om Bibliothequet bör balanceras eller afskrifwa dess fordran.
Res:o upsökes Illust. Cancell. bref här om.
13. Mantalslängderne tyckes böra underskrifwas af rättarne tillijka medh fog- 

darne. Resolutio. Fiat propediem.
14. Befal. Jacob Ringz extract på tijonden underskrifwes. Är skedt sedan.
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14 [bis]. Bokhållaren summerar cijondelängderne på Börje och Nääs, bör 
af Ringio förklaras differencen.

15. Tillökningen på Forkarby, Walskog och Eke synes böra ändras i titelen, 
effter dhe och äre förmedlade som afförs. Res:o. Här medh beror, till thess 
extracterne af förmedlingarne förfärdigas, som hwart åhr bör införas i rächning- 
arne.

16. Ramsta höö fattas 11 s:lass höö som bör förklaras f. 24. i huf.-boken och 
fol. 19. i afkort.-bok.

Resolutio. Hwadh som i fiohl för oföret skull icke blef såld t, det är i åhr 
föryttrat, så mycket som oskämt är.

17. Tibble uthiord bör igensökias. Resolutio. Ringius söker der effter.
18. Consistorii frijhetz bref på Åkerby bör vidimeras i afkortb. fol. 50. Reso

lutio. Det giör bokhållaren.
19. Fol. 53. i huf.b. och fol. 80 är differencen på balancen 191 dr 12 ör 

sölfint som befal. mehr skyldigh är än fins på resdängden.
Resolutio. Ringius far förklara sigh der på.
20. Om humblegårdztaxan som Ringen [Ringius] balancerar till 130 dr 24. 

ör kopp</r:nt böör förklaras. Och hwarföre han balancerar Prof. Bilberg och 
Lagerlöf. Resolutio. Ringius skall upkräfia det som innestår och brukar Rectoris 
assistence. Om Bilberg och Lagerlöf är förseende.

21. NB påminte Mag. Rector att Norrbo ett torp i Nora sochn woro A:o 
1679 skatdagt för 8  smör, men finnes intet i räkningen upfördt. Resolutio. 
Skall efftersees om det är 1 eller h 8  smör, och sedan införas i jordboken 
och rächningarne, item må fogden förklara det at smöret är upburit om ey är 
upfört i räkningarne.

Jacob Anderssons [Hambraeus’] befallning.
22. Sågeqwarnen i Wattholma bör arrenderas effter Academien ingen upbörd 

der på finnes hafwa. Resolutio. Det är bäst hon arrenderas, antingen dll mölna- 
ren el. sågaren.

23. Sees effter om Gielsta [Jälsta] förmedlingz document fins i 1676 el:r 
77 åhrs afkortb. f. 129.

Resolutio. Det beställer bokhållaren.
24. Bärby uthiord böör igensökias effter den afföres och säyes intet finnas 

igen.
Resolutio. Det bör Jacob Andersson [Hambraeus] giöra.
25. Harwijkz brunnen och uthiord bör forarenderas till någon wiss såsom 

Pells.
Resolutio. Upskiutes till widare betänkiande.
26. Om Colleg. Andquit. tunner hwilka intet böra afföras. Klinten under- 

skrifwer sin rächning i hufb. fol. 129. 139. Resolutio. Man liquiderar medh 
wederböranderne der om.

27. Kyrkiotijonden bör införas som den faller, hwetet för sigh och hafran 
för sigh, sampt spannemåhlen för sigh. Resolutio. Fogden far så giöra i sin uth- 
och intagningzlängd.

28. Lundbo* synes wara för ringa skatdagde effter der är både qwarn och 
hemman, utgiör 20 t:r span:l och inga penningar.
• Felskrivning för Lunda.
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Resolutio. Man seer effter hwadh här om slutat är in actis.
29. Siggeboda i Lindåhs sochn tyckes kunna uthgiöra sin ränta, effter det 

ligger i Bergzlagen. Resolutio. Ringius beställer der om.
30. Torpet på Råby ägor som skattlades A:o 1679. d. 12 Octobris, fins intet 

documentet på i 1679. åhrs afkortb. fol. Res:o. Tages uth af actis.
31. Tweta uthiord bör wara 5 öres land och sees effter at åboen så mycket 

niuter, synes kunna giöra sin ränta som är 4 & stånggiern och icke förmedla 
här af. Resolutio. Winteren bör ransaka här om.

32. Bärby uthiord bör igensökias af Vinteren som afföres.
33. Förmedlingen som är gifwin på åthskillige rättarlagh i Wessmanland för 

beswär i kriget till 46 3/4 t:a spannemålen synes böra ändras. Resolutio. Sees 
effter hwadh resolution är fallen.

34. Förfråges huru befal. Vinter skall få niuta särdeles löhn till en handt- 
langare för kyrkiotijonden, när han har löhn på en fogdekarl dess uthan. Resolu
tio. Winteren förklarar det sielfwer.

35. Myrsiö frijhet är affört pro 1682 som intet bör afföras förr än 1683. 
Resolutio. Vinteren förklarar det.

36. Fråges om skrifwaretunnan af 4. t:r spanl. i Winters befallning. Resolu
tio. Förklarar det sielf:r.

37. Antiquitets tunnarne äre utlefrerade effter h. Räntmästarens bref i af
kortb. fol. 276, som beropar sigh på Kongl. resolution, men finnes intet. H. 
Qvaestor lofwade skaffa resolutionen.

38. Item Dahlbergs [Dahlborgs] befallning finnes fol. 277. i afkortb. om 
samma bibeltrykztunna.

39- Jöns Pederssons quitence och contract i afkortb. fol. 305. innehåller 200 
t:r. Men hufb. fol. 163 påförer honom allenast 100 t:r. Bör af befal. Vinter 
förklaras, om de äro i förmedlingen som Grubb berättade, i den posten om 435 
t:r. Resolutio. Dhe andre penningezr för 100 t:r woro af h. Qvae. i restanterne 
uptagne.

40. Dito om Anders Perssons attest, som innehåller 40 t:r. Men hufb. f. 163 
påförer honom allenast 20 t:r. Resolutio. Bör af befal. Vinter förklaras.

41. Befans Vinters balance i hufb. f. 165 blifir 56. 1/4 t:a spannemål större 
än den finnes på restlängden i afkortb. f. 323. som säyes bestå i kyrkiotijonde 
rest. Resolutio. Förklaras af Vinter.

42. Resten på 1674 åhrs kyrkiotijonde i Hälsingeland 1187 dr 11 ör kop- 
par:t bör utfordras. Item Carmen skyldigh 54. 29. i  ör s:nt. Resolutio. Förklaras.

43. Fol. 171. i hufb. finnes att Consist:m har bewilliat föruthan den gamble 
afkortningen tillhopa 23 t:r spannemåhl. Resolutio. Lembnas till bokhållarens 
bättre utförande.

44. Prof. h. Rudbecks quitencer sumweras i afkb. 414. Resolutio. Må skee.
45. Stipendiaternes quitencer summeras i f. 483 afb. Resolutio. Må skee.
46. Örtegårdz expenserne fattas quittence på 1 dr 28 ör k:nt i afkortb. f. 

447. Resolutio. Måste quitteras.
47. Apothekarens huus som hörer Acad:n till bör upföras i räkningen och 

taxeras. Resolutio. Det fordrar Consist:m frequentius.
48. Befal. Ringius bör giöra besked om Lindesåhs hemmans ägor, och hwadh
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Acadin der af niutit har, item hwadh han der sidsc uträttat. "Resolutio. Fiat. 
Rector hafwer honom om det samma tillhållit men frustra.

49. Consistorii sluut i afkb. f. 519. bör wara liussligare om Abrahams Pells 
rest som hoos några bönder berättes innestådt och här afskrefne. Resolutio. 
Des resolution upsökies.

50. Fol. 257 i hufb. fattas språkmäst:s Rojardz fullmacht, hwilken sedan är 
igenkommen.

51. Fol. 261. fattas orgenistens fullmacht.
$2. Fol. 271. i hufb. balanceras h. Duvalt. 66. 22. 16. som böör utfordras. 

Resolutio. Fiat och går bref af till honom.
53. Finnes 878 3/4 tunna spanl. förwandlat för 9 dr t:n, som boort sälljas 

för 11 dr t:n den förra. Resolutio. Det är Consistorii sluth.
54. Fol. 275. fattas Forsswaldz quittence på 1681 åhrs spannemåhl som bör 

insättias i afkortningzboken. Qvaestor sade det wara igenfunnit och böra in- 
sättias.

55. Fol. 279. befinnes sal. Johan [0: Joakim] Alstedtz änkia bekommit 907 
7/8 t:a spannemål, hwar på intet mehr blifwit till gewinst än 1 dr 7 ör s:nt 
der Iijkwäl något mehr gewinst synes på dhe andre. Resolutio. [Lucka.]

56. Fol. 551. i afkortb. setties h. Räntemästarens underskrifft.
57. Fol. 291. i hufb. fattas Consistorii sluth till M. Boos balans.
VIII. Berättades, huru såsom låås blifwit satt för ladan hoos Erich Markusson 

i Källbärga kommit på stoor rest; men effter han mycket begärt och supplice- 
rat at fa frij disposition om ladan, lofwandes at föra in säden och effter handen 
richtigt betala, hade fogden det lembnat honom medh förmaning at intet röra 
de 5 t:r spannemål som der inne woro, uthan föra in henne till Räntmästaren. 
Men som bonden icke deste mindre ey allenast samme spannemål tillgripit och 
förtärt, uthan och intet infunnit sig medh någon betalning, hade och wacht- 
knechten blifwit beordrat at resa dijt och hafwa bonden in medh sigh, och up- 
tekna hwadh der funnes. Men då han dijt kommit, hade bonden bortlupit, och 
är ännu ey framkommen. Nu är hustrun inne och supplicerar om nådh. Hustrun 
inkallad bad ödmiukel., säyandes så månge pålagor warit, att dhe ey kunnat 
komma ut medh dhem, och dhe 5 t:r sädh hade de twingade blifwit at tillgripa 
och betala till nembdemannen för någon uthgifft till soldaterne. Mentes wara 
till tälterne som pålagde äre för soldaterne at kiöpas, emedan elliest nembdman 
medh Acad:ns bönder intet har at beskaffa. Hustrun förmantes resa tilbaka och 
förestå hemmanet, och föda södren så länge, sampt at intet förfara af det som 
der finnes in bonis. Hon lofwade sig så giöra, säyandes sin man wara bortgången 
till bruket at skaffa sig någre penningar för det han der kiört, och icke wara 
så långt borta, at icke hon wiste hwar han war och kommer fram.

IX. Uplästes Kongl. M:tz allernådigste gifne bref för trycket af d. 23 Decem
bris nästwekne, at niuta 2 hemman till sitt underhåld af dem som det för 2 
åhr sädan widh pass till underhåld war anslagit, men sedan såsom donation under 
Cronan reducerade.

XI [X överhoppat]. Effter såsom ven. consist:m ecclesiastrm, angående Aca- 
demiens sak medh h. Henrich [Byrelius] i Rasbo, resolverat, det om Acad:n 
icke woro nögd medh den förklaring som han der giort, så skulle han remitteras
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till forum politicum; altså frågas hwem der medh skall bli? Resolutio. Man kan 
låta den falla och tillgifwa honom sin brott.

Angående M. Erland [Aurenius], berättade h. Qvaestor at han badh myc
ket, wille och infinna sigh skriffteligen medh depreca//on. Resolutio. Consisto
rium afwäntar den samma, och will sädan betänkia hwadh det giöra skall.

Sequentia notavit Prof. Bilberg.
Uplästes Prof. Rudbeckii bref och fråga hwarför hans löhn war innehållen.

1. Swarade Räntemästaren: Jagh har effter Prof. Rudbecks egen förskrefning af 
d. 9 April 1675. som finnes i 73 åhrs afkortningzbok fort den balance på hans 
löhn och giort reda derföre i min räkning, och lägger nu in en räkning som iag 
beder må upläsas och föras tili acta, hwilken lärer det samma förklara.

Debet.
Effter h. Professorens obligation och förskrifning d. 9. Aprilis A:o 1675, 

sampt uthdragen rächning, blifwer han skyldigh till betala effter sahl. Johan 
Grot capital

226. 6. 4. s:ntgiör kopparrnt 678. 18. 12.
89 t:r spanl.
[Räkningens fortsättning ej inskriven på härför reserverad plats i protokollsboken.]
Elliest har iagh i min skrifft infört alt det som tienar till swar i denne saken.
XII. Uplästes Rudbeckii bref hwar i han begärar at dhe som Bibliotheks räk

ningen klandrade icke måtte sittia i Consistorio.
H. Qvaestor: Att iag intet war tillstädes giorde iag min uhrsächt hoos Rector 

att iag måtte resa på landet, och begärar ey eller sittia i den saken om V. Con- 
sist. finner det oskäliget. Hwadh iagh tilförene discourerade om den andre 
puncten, så will iag swara, och begärer på min broders wägnar at han här af må 
fa communication när han kommer tilstädes.

H. Skyttz: När den saken under händer tages här in loco, der på iag offta 
har drifwit begär iagh, att alla de wille absentera sigh som hafwa samptykt till 
det brefwet som skrefz emot migh dll Cancellarium när iag fick Bibliotheks 
tiensten. Det öfrige är iagh. Men att bewijsa at räkningzboken är annorledz 
handterat seen deputati henne underskrifwit, än hon förr war, och korteligl. 
säyer iagh det wara en grof osanning det sedermehr nu i samma book i brädden 
är infört att Curio skall hafwa bekommit 108 dr och lijkwäl 8 dagar effter för
mäler h. Rudbeck i sin skrifft till Rector at dhe ännu obetalte äro. Den som 
nu kallar de begge sant som i boken står och i skrifften, har ondt at finna sigh. 
Wijdare agnoscerar iagh ingen här af den macht at taa uhr händerne på migh det 
iag på mitt embete böör haa, och protesterar solenniter at bibliothequet intet 
får sin rätta verifications book som hörer Bibliothequet till, att alla andre skäl 
förtiga effter h. Rudbecks egen skrifftelige bekännelse. 3:0. Då iag för 14 dagar 
sedan för hela Consist:o upwijste huru Bibliotheks boken war handterad, hade 
iag tänkt at h. Rudbeck då williat warit tillstädes och giort den förklaring som 
han säyer sigh nu willia giöra. Uthi hwadh aestime samma rächning höltz af 
Prof. Arrhenio och h. Qvaestore är nogh klart der af, at de då intet widare 
wille kännas wedh sin underskrifft efter den annorledz war handterad sedan de 
den underskrifwit. 4. Procancellarius talte för några dagar sedan medh migh, 
säyandes det h. Rudbeck hoos honom giort ansökning at han wille imponera
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migh lefrera från migh Bibliotheks räkningboken. Men som han sielf sade sigh 
swarat h. Rudbeck at han intet kan det imponera migh ty håller iag och der- 
före 5. der räkningen wijdare skulle igenomsees, är fast tienligare at det skeer 
antingen i Bibliotheket eller hoos Bibliothecarien. 6. Såsom iag på mitt embetes 
wägnar har fattat på samme räkningar någre observationer, beder iag de må up- 
läsas medh det förbehåll at Bibliothequet har widare sin rätt at tala på sitt bästa 
när man får see verifications boken, som icke allenast i Bibliotheks catalogo 
förklares uthan och af Consiståi deputatis, jämwäl och h. Rudbeck sielf skriffte- 
lig är declarerat för Bibliotheks verifications book.

H. Skyttz: far iagh icke rätt här skall iag gå annan wägh.
Rector: Jag förmanar nu som förr at i gå den wägh som Kongl. M:t och con

stitutiones oss hafwa wijst.
Rector: Om räkningen lärer så wara att några åhr intet räkt till hwadh Bib

liothequet bort hafwa, då har denne differencen blifwit.
Rector: Om alle de räkningar äre annullerade hwadan desse äro tagne så må 

och dem.
Skyttz wille proponera ett bref från Hadorphio men Rector swarat sigh böra 

wetta af sådant föruth, och sigh tilkomma at proponera. H. Schyttz sagt sigh 
fått brefwet seent och det ey kunnat communicera.

Rector: Jag will gierna wetta af Consist:o hwadh man till denne räkning skall 
swara.

Resolutio. Tyckes nödigt det lembna till plenius Consist:m.
Skyttz: Jag protesterar än at iag intet får verifications boken.

D. 13. Februarii
höltz Consist:m majus närwarande Rectore Magnifico, [ProCancellario], 

h. D. Skunck, h. Skyttz, h. Norcopense, h. Columbo, h. Bilberg, h. Peringer, 
h. Lagerlöf, h. Qvaestore.

I. Proponerades hwadh man skulle ihugkomma dhe twenne cantzlisterne 
medh i Cammaren, mons. Lodo och mons. Lysell, för deras hafde omak at sökia 
upp documenter för Academien angående donationerne på praebendehemma- 
nen.

R:des att de få fyra rdr in sper/e hwardera.
II. Rector förmälte om den påminnelse han har giort hoos dem, som caverat 

för Dn. Nortman, at han skulle till föresagd tijdh sistera sigh personaliter; 
och sade at han af dem fått den underrättelse, at han Nortman är befallen af 
frossan, hwarföre hans och Skraggens saak intet kunde för denne gången full- 
föllias.

III. Taltes om Reftelii praetension på någon andeel af dhe böter som wachten 
är på hans klagemåhl worden fålter till. Slötz dheruthi denne gången intet, 
uthan differerades till nästa Consistorium.

IV. Proponerades om de stipendiis som arresterade woro, om de nu kunde 
gifwas löse, heller längre borde hållas inne.

Norcopens.: I anseende till stipendierne och deras arrest, håller iag så före, 
at den som är befunnen saker och dömder plichtar efter domen; och den som 
är suspect han undergånge ransakning först, och föllier sedan dom och execu- 
tion der på, i medier tijdh niuter hwar och en sitt beneficio regio till godo.
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Schytcz: tycker wara wärdt at Nerbelii stipendium hålles inne, effter han till- 
förende är beslagen medh tumultuerande.

Skunck blifwer aldeles wijdh Hans Excellices Kongl. Drottzens ordres och 
swaar.

Bilberg: Tycker intet billigt at stipendia hålles inne för dem, som ännu intet 
till något äro convicti.

Columbus: Effter de ännu intet äro hwarken anklagade heller convicti, så håller 
han intet billigt at begynna af execution, utha» at man blijr wijdh domen; 
hwar uthi nominatim intet lärer wara uthtrykt, at stipendium skall tagas ifrån 
dhem.

Peringer håller det samma.
Lagerlöf det samma.
R:des att de få uth sina stipendia.
V. Uplästes Secreteraren Goedings bref från Stockholm, hwaruthi han berät

tar at Kongl. HoffRätten har låtit afgå bref till h. landzhöfdingen, at execution 
i Behmers saak skall anstå till widare den Kongl. HoffRättens förklaring.

Rector proponerade på hwadh sätt betalningen skulle skee till bem:te h. 
Behmer, och hwilka uthaf Consistorio skulle participera der uthi. Sedan man 
discourerat af och an, samtyktes at h. Qvaestor giör förslag, hwad medel nu 
snart kunna wara at tillgå, och at dhe anwändas till bem:te summas betalning 
så långt de räckia; i medier tijdh upskiutes medh voterande om sielfwa indeel- 
ningen, nbl. hwem skall häffta och participera der uthi heller intet.

Schyttz betygade, at han intet will befatta sigh medh denne saken, så länge 
ingen förklaring af Kongl. HoffRätten är gifwen på domen, at han bör träffa 
honom.

VII [V/ överhoppat]. Uplästes h. Matthis Pells bref till h. Räntemästaren, 
hwar uthi han effter begäran uplåter profwet af den upfundne malm på Aca- 
demiens ägor, giöras wid hans maasugn. Resolutio. Slötz at det så måtte skee, 
och at den kostnat som der till fordras må beståås.

Hans högwyrdighet Archiepiscopus kom efter Rect. Magnifici begäran up i 
Consisr.m.

VIII. Rector proponerade huru man skulle skicka sigh uthi de rättegånger 
som ännu för Acad:n stodo tilbaka, angående gambla skuldfordringer, uthaf 
sal. Ausii, sal. Bring» och fleres sterbhuus. Aldenstund betänkeliget woro at 
låta dem aldeles falla, och för åthskillige considerationer skuld det faller Con
sistio äfwentyrligit at utföra dem ordinaria via.

Archiepiscopus tykte at man i detta målet intet bör gå Hans Excelkce Kongl. 
Drottzen förbij, uthan at saken medh honom tilbörl. communiceras. Tykte elliest 
at närmaste wägen woro at gå till hans Kongl. M:tt per supplicam, och at noti- 
fication skeer der om per deputatos hoos Kongl. Drottzen.

Resides att såsom månge af assessoribus Consistorii nu woro frånwarande, 
skulle denne delibera//on stå an till effter distingen, då Consistorium woro fre
quentius.

IX. Företogz den dispute, som war upwuxen emellan h. Prof. Ol. Rudbeck 
och h. Bibliothecarien Schyttz, angående Bibliotheks rächningarne och der till 
hörige veriflca//oner.

Archiepiscopus: Såsom den ena parten, nbl. Prof. Rudbeck intet woro til-
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stades, så kunde fuller denne gången intet skee något fulkombligit betänkiande 
öfwer den saken.

Uplästes wälbem:te Prof. Rudbecks skriffteliga inlaga.
Prof. Schyttz begärte communication af samma inlaga.
H. Qvaestor reserverade sigh at behålla den gambla boken.
Archiepiscopus tykte at man kunde förordna nye revisores, som på nytt den 

af Prof. Rudbeck ingifne räkningebook öfwerseer och corrigera hwadh mangel 
de der uthi kunna finna. Detta förslag bijföllo största delen.

Qvaestor gaf förslag at man skulle bruka bokhållaren uthi bem:te rächningars 
förfärdigande, at de måtte fa ett rätt skick effter bokhållare stijl.

Prof. Schyttz påstodh at den så offta påkallade verifikations boken, som hörer 
till ofwansagde räkningar, måtte honom tillställas och förwaras i Bibliothequet, 
som uthi sitt rätta rum.

Archiepisc. tykte at här giörs mehra difficulte än det behöfdes.
Norcopens. tykte at Prof. Schyttz bör wara tilfredz, när Rector och Con- 

sist:m taga på sigh at skaffa en richtigh och nöyachtig räkning.
Archiep.: Bibliothecarius bör ju wara tilfredz medh det som Consistrm sluter, 

läggiandes der till at han nu intet suto på detta stället till at sententiera något 
i saken, effter pars altera woro frånwarande.

Doct. Skunck hölt medh det förslaget, at boken förfärdigas af en bokhållare.
Archiepisc. frågade om Schyttz i sådant fall wille gifwa uth den förre räkninge- 

boken.
Schyttz sade at han på embetes wägnar intet kunde gifwa uth henne.
Archiepisc. frågade om icke boken kunde komma fram in pleno och examine

ras.
Schyttz: hon har reda warit framme.
Archiepisc. sade sigh ha den goda tankan om Consist. at dhe mehna Biblio

thequet så wäl som någon annan.
Schyttz protesterade öfwer den afsaknad, som Bibliothequet tager der af at 

verifications boken intet kommer in.
Archiepisc.: Aldenstund Prof. Rudbeck intet woro tillstädes, så kunde nu 

ingen decision falla i saken. Hwar medh hans högwyrdighet gick bort.
X. Uplästes Kongl. HoffRättens bref dat. Stockholm d. 14 Febr. 1681. an

gående stadzmagistratens beswär öfwer det förmente ingreep, som skulle wara 
skedt uthi dheras jurisdiction, förmedelst Berge Rommels broder [Anders], 
som Acad:n tillägnat sitt foro.

XI. Uplästes ett project af Consist. swaar på nästbem.te stadzmagistratens 
här i Upsala giorde beswär, hwilket adproberades, allenast medh den åthwar- 
ning, at någre expressioner som tyktes anstötelige skulle utlåtas; men det öfrige 
renskrifwas och öfwersändas till den Kongl. HoffRätten.

XII. Rector påminte om Acadåae räkninge böckers, som till Kongl. Camma- 
ren afsändas skole, underskrifft, förfrågandes om den bör skee af Prof. Schyttz 
sielf, som warit af Consist:o deputatus till bem:te böcker[s] öfwerseende; heller 
någon af dem som hafwa påtagit sigh den sysslan i hans ställe.

Prof. Schyttz lofwade at Öfwertala prof. Micrander at skrifwa under samma 
räkningar, uthan något förbehåll, och simpliciter.
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XIII. Uplästes Prof. Olai Rudbeckii bref till Consistim angående hans löningz 
innehållande hoos h. Räntemästaren.

Qvaestor swarade, at han effter Rudbeckii egen förskrifning och giorde för
klaring här in loco, hade till Academiens satisfaction innehållit hans löhn; och så 
frampt Prof. Rudbeck will actionera honom formaliter derföre, will han och 
formaliter swara.

Res:s at man igenomlöper acta angående denne saak.

Consistorium majus d. 27 Februarii
närwarande Rectore Magnif. h. Spole, h. Lundio, h. Norcopense, M. Colum

bo, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlöf, h. Qvaestore och Sec
retio.

I. Uplästes kyrkioherdens i Tillinge h. Olof Spar[r]mans ankombne swar 
af d. 24 huius på Consistorii bref, angående dess capellans h. Telmans* skuld 
till Acadin at han af hans löhn till Acadin icke kan innehålla förr än han der 
till får hans högwyrdighetz Arkiebiskopens tilstånd, begärandes der hoos Con
sistim wille på bemite skuld något efftergifwa, för hans gl. ålder, tienst och 
embete skuld, så och för det Acadins hemman Allma, som han kommit i sådan 
rest före, är så swagt, at han eller någon annan ey har kunnat eller kan uthgiöra 
de der på lagde utskylder, med mindre det icke blir förmedlat. Resolutio. Förr 
än man här uthi något resoluerar, måtte man see effter hwarföre denne skulden 
påförd är.

II. Uplästes Kongl. HoffRättens bref till häradzhöfdingen Scheffer at förrätta 
synen öfwer torpet, prostbolet bemdt på Kiölinge ägor i Rasbokijhl. Effter 
uthskrifften war till Consistim men sielfwa brefwet stylizerat till Scheffer, ty 
frågade Rector om Consistim skall behålla originalet och sända copie till h. 
Scheffer. Resio. Som medh uthskrifften lärer wara af cancellisten faut begången, 
altså sändes originalet till h. Scheffer, och Consistorium tager copie der af.

III. Medh Skraggens sak resolides at det anstår till dess de andre interessen- 
terne ankomma.

IV. Proponerade Rector Kylandrum begära sin arresterade kijsta igen, effter 
han fullgiort Kongl. HoffRättens domb för det på Hedraeo begångne dråp, 
berättandes Hedraei änkia wara förlijcht och gifwit sitt quittence der på från 
sigh. Men Kongl. Mitt hafwa gifwit Kylandro till kongzsaken, som Kongl. Mitz 
resolut: n copialiter upläst betygade, allenast skall han gifwa de fattige 6 dr 
sölfint som Rector låter giöra execution uppå, hwilka han och utgaf som distri
buerades af kyrkioherden h. Doct. Rudbeck.

Om Samuel Arfvidsons böter inföll mention, och tyktes gott at Secretin der 
om åter igen Kongl. HoffRätten påminner.

V. Påminte h. Lundius at effter Kongl. HoffRätten skiutet den saken, an
gående accisskrifwarens forum under Kongl. Mit, lärandes borgmestin resa öfwer 
i morgon at drifwa på sluth der uthi, Consistim altså wille vigilera der uthi, 
at sådant aflöper uthan Consistorii dishonweur, och at någon till den ändan öfwer- 
reser. Slötz altså at h. Lagerlöf det å sig tager.

• Felskrivning förJohannes Fillmerus.
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VI. Fåchtmästaren [Grubb] anhåller åter om hielp af Consistorio effter han 
är mycket trängder.

H. Bilberg: det hafwer ingen Professor fatt något ännu på sin lön. Res:o. 
Honom bewillias 100 dr kopp*r:t, dock så at bemälte 100 dr beräcknas honom 
för innewarande 1684 åhrs lön, och att dhe refunderas Academien igen af den 
ränta som kan falla, af dhe till hans underhåld anslagne hemman.

VII. Refererade Rector effter observationernes innehåld af bookhållaren in
lagde, sig talt medh ing:n Hoffvenio om Bergmans skuld till Academien, hwil- 
ken sagt Bergman för en tijd sedan druncknat, men lemnat wacker egendom 
effter sig, hwar af inspectoren [Karl Henriksson] på Strömsholm fått mäste 
dhelen till arfz. Rector frågade om han skall tilskrifwas här om. Jkesolutio. Jaa.

Här wid berättade Rector huru bemälte Hoffvenius lofwat taga mätning med 
det aldraförsta på Rassbo allmänning, effter såssom honom af Kongl. May:tt 
blifwit ålagt att afftaga och utmäta alle allmänningar här omkring, elliest har han 
och wijd Dannewijke godzens aftagande och så på åtskillige Acad:ns hemman 
giort afritning och uträckning, lofwandes, emot billig betalning att willia extra- 
dera sådant till Academien. Res:o. De afrijtningar som äro Academien nödige 
och richtigt författade löser man in, och angående Rassbo almänningen woro 
wäl, att den ju förr ju häller afftagas kunde.

VIII. Georg. Holstenius begiär testimonium, hwilket honom bewillies.
IX. Uplästes mantalslängden, hwar wid slötz om stallmästaren Schaerer, att 

han fuller för sin person befrijas för mantalspänningar, effter han är öfwer 60 
åhr; men hans pijga bör upföras.

X. Rector förkunnade ProCancellarium begiärt, han skulle komma till sig, 
hwarföre Rector til honom gången återkom, och insinuerade twänne bref, det 
ena från Kongl. May:tt för Prof. extraord. Laurentio Norrmanno. När detta war 
upläst, sade Consistorium sig hålla Kongl. M:ttz bref i aldraunderdånigste wyrd- 
nat och at det genast effterlefwes. Rector berättade ProCancell. sagt: Secret:n 
mister hemmanet, men M:r Nezelius en adjuncturam, effter som Norrman det 
begiärt i sin supplique, och Secretarius elliest för sin trägna tienst skuld icke 
kan mista alt sammans.

Det andra ifrån Kongl. CammarCollegio d. 21 Febr. der i begärtes, att emädan 
Bibliothecarien med dess berättelsse om Bibliothequets wilkor sig infunnit, och 
der af beflnnes att samma giörs balancerat skyldig stora poster, Consistorium 
altså wille med det aldraförsta tillställa Kongl. CammarCollegio verificationerna 
till dhe inlefwererade räckningar öfwer berörde medell. Res:o. Detta bref com- 
municeras med wederböhrande, så och Illustriss. Academiae Cancellario.

XI. Uplästes h:r Joachim Veiglandts [Weilandts] bref, der i han begiärar att 
få dhe pänningar, som sal. Celsii enka innehafft, nembl. 11 och i  rdr emädan 
af dhe 46 dr, som Prof. sal. Unonii arfwingar insatta blifwit, tilkommer honom 
på hans hustrus wägnar 1/4 dehn. Res:o. Man giör sig här om informerat af 
actis förrän som något wist swar eller slut der på gifwes.

D. 5 Martij
höltz Consistorium minus närwarande Rectore Magnif. h. Spole, h. DD:e 

Schunckz, h. Norcopense, acta notavit Joh. Columbus absente Secretario.
I. Inkom Philipp El[l]is och praesenterade en förlijkningz skrifft af d. 21
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Decemb. 1683, inrättadt emellan sig och Prytz O-Bothniens. den han bekiände 
af sig så wara injurierat, som samma skrifft utwijsar. Men klagade nu att Prytz 
hade sedermehr gifwit honom eller hans poike onda ord och således brutit 
förlijkningen. Elis kom in, och tilspordes om (så framt Consistorium skulle till
låta) han wille uprijfwa förlijkningen, swarade sig icke willa Prytzens obijstånd 
utan bestå förlijkningen, om han af godt och uprichtigt hierta wille hålla henne 
å sin sijda, wijste hans obligation till d. 8 Febr. att fulgiöra förlijkningzskrifften, 
att så framt han icke skulle 24 dr lefrera till d. 8 Feb. skulle förlijkningen wara 
om inte*. Prytz har warit hoos Elis, och lofwat åter willia gifwa honom 24 dr, 
sigh icke kunnat samptyckia Mag. Rectore owitterligit. Stäke sig owiss hwadh 
han nu wille giöra, påmintes at han förr borde hafwa sig resolverat om han tog 
citation på sin wederpart.

Doct. Skunck påminte saken wara något obscur för mangel af skiäl och witt- 
n en.

Resolverades at det må blij widh förlijkningen och at Pryttz gifwer till de 
fattige 2 dr koppar:nt.

Parterne inkallades och förehöltz dem at Consist:m nu hade hafft fogh at 
uptaga saken å nyo och henne kunnat blifwa swår, doch förehöltz dem Con
sistorii sluth och Pryttz lofwade till lögerdagen gifwa uth dhe 6 dr kopptfr:nt 
till de fattige.

II. Inkom sämskmakaren Mårten Meyer klagandes på sin swåger Swen Zellan- 
der som honom hade slagit. Effter Zelander icke comparerade, förmantes åkla
garen at han skulle hafwa sine witnen tilstädes här näst, och dem bortowarande 
lades på 3 mk sölf:s böte, sändes och twenne af wachten som detta skulle exe- 
quera, och warna honom at han ingalunda här effter måtte injuriera sin swåger 
som tages i publique hägn och förswar.

Consist. majus d. 3 Mardi
praesentibus Rectore Magnifico, D. Benzelio, D. Skunck, h. Schyttz, h. Rud- 

beck, h. Arrhenio, h. Norcopense, h. Columbo, h. Bilberg, h. Qvaestore. H. 
Peringer acta notavit.

I. Uplästes Ringii förklaring, som bestodh af twenne puncter, ad 1. Resolv. 
Man seer effter hwadh som uthi de förre actis resolverat är om Klints och Ringii 
caudons praesterande. Och tillhålles Ringius medh en special räkning at erwijsa 
hwaruthinnan den balance af 191 dr sölf:t 12 öre beståår. Ad 2. Ringius böör 
förklara sigh hwarest den säden kommit som på Lindesåås hemmanet till uthsäde 
af Academien förskiutin war.

Afgår ochså et bref till landzhöfdingen LillieCrona medh begäran at få wetta 
huru medh Lindesåås ransakningen aflupit är, och den i bästa måtto recommen- 
derat.

II. Begärte D. Benzelius at fa anmähla uthi Consist:o felltmarskalk Baneers 
recommendadon och fullmacht för en studioso Magno Hyldng at fa niuta det nu 
mera vacerande stipendium Banerianum på tree åhrs tijdh. Resol. Senatus aca- 
demicus adproberade detta. Copien af brefwet lades ad acta.

III. Anmälte Rector rättaren ifrån Ekholmenssund wara inkommen medh 
berättan at Acad:ns bönder der sammastädes på 2 mijl belägne, woro af crono- 
fogden tillsagde at åhrl. effter Kongl. M:tz och CammarCollegii breef af d. 26
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Martii 1683 giöra till berörde konungzgård någre åhrlige dagzwärken, nbl. 3 öke 
och 6. dränge dagzwärken af hwart heelt mantal och sedan proportionaliter af 
halfwe och fierdingar. Uplästes och här om landzhöfdingens bref till befall. 
Vinter.

Res:o. Enär landzhöfdingen hijtkommer wille inspectores aerarii medh 
Qvaestore sökia at afböya detta och remonstreras af hwadh beskaffenhet Aca
demiae hemmanen äre.

IV. Uplästes Carharinae Simoniae supplique angående 200 rdr specie hwilka 
hennes k. moder A:o 1660 h. Professoren Buscagrio länt, emot dess gifne obli
gation, dem hon nu begärar at henne tillijka medh interesset uthi samme mynt
sort måtte igen betalas.

Res:o. Suppliquen communiceras medh weder börande.
V. Proponerade Rector huru han hoos wederbörande anhållit, at verificatio- 

nerne måtte medh snaresta antingen Rectori tillställas, eller uthi Cammaren in- 
lefreras effter CammarCollegii bref, så att om någon försummelse der medh 
skeer. Rector då må wara uhrsächtad uthi framtijden. Blef och sedan Kongl. 
Cammaren af Rectore der om tillskrifwet.

VI. Uplästes s. Scheffers änkias supplique at uthur actis fa en transumpt af 
det som angår sin sal. mans Bibliothecarii tienstz förwaltande. Res:o. När Sec- 
retarius hemkommer, ser han effter in actis.

VII. Proponerade Rector h. Anders Bock begära fa extract af M. Boos 
böcker, hwadh som s. Bringii sterbhuus blifwer skyldig eller debiterat. Res:o. 
Man betingar medh någon som hoos Prof. Rudbeck uthur böckerne giör ett 
extract, och föll man på Academiae bokhållaren som detta förrättar.

VIII. Andreas Wingius Vest-Goth. begärer testimonium. Resolutio. Såsom 
Prof. Bilberg denne person kände ty bewillias honom testimon.

IX. Uplästes åter Kongl. M:tz fullmacht för Prof. Nezelio at jempte pastora
tet Hageby fa behålla adjunctur löhnen; dat. Stockholm d. 2 Septembr/j 1682.

X. Proponerades om den förändring som någon tijdh sedan skedd är med 
någre hemman, twenne Öfwer Yttergreen och ett Aggeby bondehemman, 
hwilke under Winters befallningar lagde äro; men såsom befallningzmannen 
Winter medh sin förklaring sedermehra inkommit, ty kan man ey annat uthan 
befrija honom ifrån desse beswären.

Qvaestor inkallar bonden i Nöthebo at upwijsa quittencierne till hwem han 
räntan betalt, och huru mycket han gifwa skall åhrl.

XI. Påminte Rector at hwar och en wille uthi sine pubi, lectionibus all möye- 
ligh flijt anwända, på det at öfwer ens eller annans försummelse ey må skee 
något klagemåhl.

Consistorium majus d. 11 Martii
pra?sentibus Rectore h. Spole, D. Drossandro, h. Arrhenio, h. Norcopense, 

M. Columbo, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Lagerlöf och Secretario.
I. Proponerade Rector, studiosum Laur. Sc[h]orelium, som är siuk och fat- 

tigh, warandes fötterne på honom af denne starke kölden förfrusne, begära 
hielp af cassa. Resolutio. Honom bewilljades af fisco studiosorum 6 dr 
sölfint.

II. Anmälte Decanus facult. philos. stud. Petrum Undenium willia disputera 
de gloria, och Magnum Hylting Suderm. de nive.

1 7 —7 4 4 2 6 3  Saltander
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III. Notifkerade Rector, studiosos Nerbeliuw och Kyronium warit hoos sigh 
och begärt relaxation på sine arresterade stipendier.

Res. Det blir widh det som förr slutet är.
IV. Berättade Rector, huru kyrkioherden [Johan Amnelius] i Alsijke gifwit 

tillkänna det hans amma af stud. Jona Fogelbohm W-Gotho blifwit besufwin, 
sampt begära det han derföre måtte citeras, så at amman sädan kunde bli tagen 
i kyrkia. Res:o. Jonas Fogelbohm citeras wederbörligen, kunnandes amman gifwa 
sigh behörigen an hoos Magnif. Dn. Rectorem.

V. Berättade h. Lagerlöf om sitt anförtrodde ährende angående Jurisdictionen 
öfwer bokhållaren Rommells broor*, nbl. at han det communicerat 1. medh 
Acadiiae Cancellerens HögGrefl. Excellxe, som hans upsatte skiäl agreerat.
2. Medh praesidentens excellrce gref. Gustaf De la Gardie, hwilken sagt, saken 
blifwit remitterat till Kongl. M:tt sampt bero uppå StatsContoirets betänkiande 
och omdöme. 3. Hade h. Profess.n om samme ärende talt medh cantzlierådet 
välb:e h. Lindskiöldh, hwilken det genast recommenderat secret:n h. Lovisin. 
Der på h. Lovisin, om Acad:ns skäl noga informerad, uthi StatsContoiret skriffte- 
ligen sigh förfrågat 1. Om på tullstaten widh Contoiret bestås en accijsskrifware.
2. Om icke honom bestås en särskilt löhn, ifrån den som hans principal upbär.
3. Om icke han wore Kongl. M:tt förplichtat medh en särdeles eedh och i 
synnerhet responsabel för accijswäsendet. När StatsContoiret alle desse punc- 
terne bejakat, hade dagen effter ähre«det blifwit i Kongl. Senaten företagit, 
och medh det sluth afhielpt at Rommels broor bör höra under stadsens foro.

Ytterligare berättade h. Lagerlöf, at han tillijka medh Secreteraren warit på 
Carlberg, och insinuerat Consist:ii gratulations bref till Hans HögGrefl. Excellxe 
Kongl. Drottzen, för dess convalescence, hwilket Hans Excellxe medh synner- 
ligh nåde uptagit, och hela Consistio för ett så höfligit och cordialt bref betac
kat, hafwandes elliest tykt mycket illa wara at i Consistorio åter splijter upwuxit, 
sampt begärt at om h. Skyttz wäsende omständelig rela/Zon till sigh öfwergå 
måtte, så och om Kongl. M:tz bref angående Prof. extraord. Norrmans accom- 
modement. Resio. Här om afgår berättelse, så och copier både af Kongl. M:tz 
bref, som och af Kongl. CammarCollegii angående Bibliotheks räkningarne.

H. Arrhenius: Kan skee detta toucherar theologos, och de twå hafwa något här 
widh att säya. Rector: Absens amittet votum. Jagh har sändt dem budh och de 
äro nu af intet annat behindrade, åthminstone hafwa de infunnit sigh medh 
någon ursächt. Nu är ey eller något consistim ecclesiasticum, som dem afhåller. 
Jag lärer intet underlåta at behörigen migh derföre beswära.

VI. Sade Secretarius, sig nu wara beredd at giöra en omständeligh rela- 
tion om hela sin expedition i Behmers saak men emedan han det effter handen 
tilförende giort i sine bref tili Hans Magnificence Rectorem, torde det falla 
Consistorio ledsampt det at tilhöra hafwandes han flere trötte fiät för bemite 
sak skuld gått än han nu gitter oprepa, fast än Consistorium hans åstundan i 
detta måhl icke så aldeles reusserat. Insinuerade nu Kongl. HoffRättens bref 
till landzhöfdingen af d. [fortsättningen ej inskriven på härför reserverade sidor i 
protokollsboken ].

VII. Kungiorde Rector sigh tillijka medh h. Norcopense warit hoos h. landz-

* Anders Rommel.
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höfdingen och recommenderat Acad:ns angelägenheet des wanlige gunst och be
fordran; da hans excell:ce tillsagt all möyeligh assistence, jemwäl widh exer- 
citiegodzen, at de goda och nöyachtige wara skole, men der hoos intet approbe- 
rat, det Wolcher som ambierar dantzmästaretiensten, måtte der till komma, 
emädan hans excelkce ås tundar der till en capablare karl.

Om dagzwärkene widh Ekosundh hade Rector jämwäl anmält, men effter h:s 
excellxe blifwit i det samma af fremmande upwachtad, hade intet swar der på 
gif:itz. Hwarföre det samma nu åther recommenderas inspectores aerarii at widare 
medh h. landzhöfdingen der om tala.

VIII. Item hade Rector medh h. Norcopense warit i går hoos cantzlierådet 
h. Lindskiöld och medh honom talt om Kongl. M:tz ankombne bref för h. 
Norman, sampt beklagat sin oskyldighet deruthinnan och at dem intet står öpet 
medh någon remonstration der öfwer inkomma. Der till h. cantzlierådet swarat, 
at de orden som tyckias förtaga Consisr.o remonstration, icke så wijda extende
ras, at de betaga Consistorio lägenhet till giöra relation om saken, allenast icke 
sådan, at den slår omkull Kongl. förordningen. Om hemmanet hade h. cantz
lierådet sagt sigh ey annat wettat än at de woro 3 st. och Secret:n hafft 2. 
och h. Norrman ett, såsom och at Kongl. brefwet så förstås at den ene icke 
bör mista alt uthan mister Secretarius pr«bendehemmanet så mister h. Neze- 
lius sin adjunct. philosoph. Ty elliest woro fåfängt infört i Kongl. brefret om 
den egenhet som skedt medh Nezelio. Rector frågade altså huru Consistorium 
tycker executionen skee skall?

Samptl. närwarande Consistoriales tykte skäligt och gott, at Nezelius wille 
sielfwiljandes cedera adjuncturam philosoph. och Secret.n behåller sin, hälst när 
han cederar hemmanet, emedan Secret:n påminte, det honom blifwit augment 
lofwat, och arbetet är Stundeligen mödosampt, jämwäl och för adjuncturen tienst 
giort, i det han informerat ungdomen in stylo. Detta tog M. Micrander på sigh 
at referera och förehålla h. Nezelio, at han adjuncturen afstår.

IX. Insinuerades ett Qvaestoris memorial af 5 puncter, som remitterades till 
h. inspectores aerarii, at om dess innehåld giöra sig noga informerade och sädan 
det till Consistorium referera.

X. Effter capellanen [Fillmerus] i Tillinge nu betalt 20 dr kopp^rnt så at 
resten är 14 dr och 5 3/4 t:r spannemål, hafwandes lofwat at den samma medh 
det forderligaste betala, allenast honom kunde förunnas liten dilation, altså be- 
willies honom tijdh till nästkommande åhr, hwar på han sigh nu reverserar, 
och assignation till pastorem öfwersändes på nästkomrde åhrswäxt 14 dal:rne be
talar han och medh det forderligeste.

XI. Proponerade Rector conversum Bohemum, [Lehman], begära få sökia 
nationerne om någon hielp till at kiöpa sigh kappa före.

Res:o. Consistorium har intet at disponera medh na//onernes cassa, kunnandes 
altså medh någon sådan resolin dem intet obligera, uthan han må sökia curatores 
nationum det bästa han gitter.

XII. Prof. Skyttz begär Kongl. brefwet uth, som är skrifwit för denne con
verso.

Res:o. Det bewillias.
XIII. Notificerade Rector huru en stud. Bose [o: Petrus Boze], tagit uppå 

en sin kameratz Bergmans wägnar, penningar till läns af en pijga, men bem:te
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Bergman intet willia tilstå det Bosen medh hans lof det giort, hwarföre pijgan 
betalningen af Bosen fordrar. Rector fuller låtit tillsäya Bosen at intet resa bort, 
förr än han pijgan contenterat, men honom icke deste mindre dragit sigh undan; 
Cursorem och så funnit effter honom en muff, som kan wara wärd 6 dr eller 
något mehra, hwilken Rector frågade om de pijgan i afrächning gifwas må.

Res:o. Bosen effterslås och der han ertappas kan, insätties, imedlertijdh för- 
wares muffen så länge.

XIV. Slötz at Professores i affton sammankomma och upwachta Kongl. M:tt 
widh dess afresa.

D. 15 Martii
höltz Consist:m minus närwarande Rectore Magnif. h. Spole, D. Drossandro, 

h. Norcopense, acta notavit M. Columbus.
1. Inkallades sämskmakaren Johan* Meyer och tillspordes huru han nu war 

sinnat emot sin swåger [Zellander] som honom hade slagit? Swarade sigh willia 
förlijkas medh honom om de skillias åth der de boo. Swarades at Professores 
der till intet kunna giöra, uthan swärfadren. Ändtligh begärte han at saken skulle 
företagas och afdömas. Parter ne inkombne, Zelander åstundade förlijkning, men 
honom remonstrerades at honom detta woro tilförene tilbudit för än saken an- 
gafz för rätta, nu icke stå i Consistorii macht, besynnerlig effter actor icke war 
wäl tilfredz med förlijkning.

Sämskmakaren sade sig wara af honom öfwerfallen medh hugg och slagh; 
ha fått blå ögon och blodig mun.

Magnif. Rector sade sigh hafwa sedt honom blodigh då han klagade; at han 
och war blå sade han sigh hafwa wittnen till.

Zellander sade trätan wara af den andre begynt medh krakelande, säyandes 
migh förtala hans huus, tog mig så i håret, och iagh honom igen, och så blef 
hugg af. Sämskmakaren sade honom ha sagt at han sin hustru icke så wäl 
har handterat och icke låtit skiöta barnet etc. Här widh, sade han anföll han 
migh.

Får Olssons hustru h. Brita Jonsdotter inkom at wittna, sade sigh icke sedt 
begynnelsen uthan allenast at de woro ihop i håret, och sedan at Zellander gaf 
honom en örfijl. Zellander tillstodh at effter Meyer sökte gifwa honom örftjlar, 
gaf han honom sådant igen. H. Brijta frågades om hon såg om han slog honom 
blå eller blodigh? Hon jakade till blånaden, och till en örfijl, sigh icke ha sedt 
det de förr än hon inkom hade slagitz, dem då hafwa legat omkull när hon kom.

Mattz Erichsson borgaren inkom, tillspordes om han wiste af detta slagzmålet, 
giorde sin wittnesedh och berättade at han allenast såg sämskmakaren utkomma 
uthom dören, warandes blodigh i mungrepen. Huru står till, sade iag. Hwad 
han swarade, förstodh iag intet, effter han talte på tyska. Dhem sedan så taltes 
widh, att Swen först stötte honom Mattz Ersson undan, och sedan Swän hotat 
sin swåger at han skulle rifwas medh honom om lijf och lefwerne, och sedan 
slagit honom en örfijl, och sedan sigh och h. Brita skildt dem åth.

Magnif. Rector sade sig sedt honom slagen at han blödde igenom både näsor- 
ne, och sedan några af wachten sedt blånaden.

* Felskrivning för Mårten.
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Zellander sade sigh icke wäl weta. Kan skee, sade han, at han dem fick af 
honom, sig icke slagit honom mer än en örfijhl.

Academiae wachtmästaren Broken inkom, bekände sigh och Pär Erichsson 
sedt honow sedan han wardt slagen, giorde begge sin eedh och sade wacht- 
mestaren sig ey annat kunnat see än at han war blå under ögonen, mäst under 
wänstra och mindre under det andre, och rifwen på läppen eller i mungrepen, 
det samma sade Pär Erichsson.

Effter noga betänkiande fann Consistorium skiäligit at Swen Zellander böter 
för 2 blånader och ett blowet sex mk för hwardera, giör 18 mk sölfint tillhopa. 
Tillsades sedan Zellander at han umgår fredligen medh honom, såsom och illa 
anstår at de så oense lefwa som äre swågrar sin emellan.

Effter hållet Consistorium majus inkom Siwert bookbindaren och hans gesäll 
Georg Schultz hafwandes hwardera vice versa citerat hwarannan. Gesällen kla
gade at han war för en lösdrifware angifwen af m. Sifwert, hwar på fölgt 
at han af officerarne är angrijpen.

M. Sifwert beklagade först at han war försummeligh, och särdeles nu i denne 
tijden då mäst arbete war, hwarföre och officerarne sagt sig hafwa befallning 
honom at taga. Gesällen frågades hwarföre han war försumeligh? Sade sigh be
gärt afskedh och welat resa, och derföre mehr icke welat arbeta.

M. Sifwertz: att förskrifwa en gesäll, måste den åth minstone tiena 1/4 åhr.
Magnif. Rector wijste at ey så war, det han hört af m. Bengt [Thiiring] 

bokbindare.
Gesällen sade sigh icke wara tingat, eller dem öfwerens kommit der om, sigh 

icke heller tagit pennings, uthan allenast warit hoos honom 3 wekor.
Sifwertz: I söndagz skulle han sagt migh till.
Gesällen bekände sig en dag eller annan ha försummat sigh, men till at se 

Hans M:tt hade han gått på slottet.
Gesällen affträdde och Sivert inkom. Honom förehöltz at gesällerne äre fritt 

folk, böra annorledes handteras. Sedan honom hafwa ingripet i Academiens rätt 
och jurisdiction, i det han honom således angifwit, honom icke tilstå honom så
ledes angifwa. S[i]wert swarade at hans gäster förnähme officerare honom så
ledes föreslagit; och honom ymkat, at han hade en laat gesäll.

Magnif. Rector: Elliest war gesällen i min arrest, man måste icke alt så noga 
med gesäller räkna, åt minston icke böra dem strax ingifwas i knechtehopen.

Sivert beklagade sigh wara stransatt effter han kunnat ha annat folk nu wara 
mästa arbetet. Begärte at fa behållan.

Consistorium tykte at så framt de icke kunde förlijkas, skulle detta gå till 
Consistorium majus, emedan det angick jurisdiction.

Sivert begärte at han nu skulle twingas at bli qwar affträdde sedan. Gesällen 
inkom och tillfrågades hwad han sökte? Swarade sigh begära at medh godo 
komma från honom.

Honom förehöltz hans försummelse. Han yrkade på at han hade begärt af
skedh. Swarades, men icke i rättan tijdh. Han sade sig på 8 dagars tijdh icke 
ha ätet hoos honom, wara betalt på 2 wekor en ännu restera. Honom förehöltz 
at hans sak icke så god war. Han beklagade at Sivert hade upbrutet kammaren 
om morgonen och medh officerarne honom anfallit. Capitein ha sagt at m. 
Sifwert honom för en lösdrifware hade angifwit.
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Honom förehöltz at han icke war uthan skuld, emädan han sin mästare hade 
förlåtit etc. Sedan affträdde åter gesällen och Sivert inkom, honom förehöltz 
at gesällen ingalunda wille blifwa qwar. Honom (Sivert) försedt sigh, i det han 
inbröt sigh etc.

Sifwertz beklagade sigh, sade doch, det hielper intet, lofwade och at betala 
honom för den resterande wekan. Slötz att man icke kan förhålla honom at 
reesa, om han så ändtlig will, effter han har sin frijhet.

Consistorium majus d. 15 Martii
pra?sentibus Rectore Magnifico h. Spole, Prof. Holm, h. Lund io, h. Arrhenio, 

h. Rudbeck, Norcopense, h. Columbo, h. Drossander, M. Micrandro, h. Bilberg, 
qui acta consignavit, h. Lagerlöf.

Doct. Benzelius disp. pro sdpend. Schütz har fatt 2 bodh, men ursächtat sig, 
Skunck och Gartman äre siuke.

I. Uplästes HoffRättens befallning till h. landzhöfdingen om execution i 
Behmers saak.

Rector frågade huru medh betalningen afgiöras måtte?
Lundius: Jagh tycker oförgripeligen at det afgår af publico till dess wij fa medh 

Drottzen conferera, om det skall ex communi cassa sedan eller privatorum står 
till betänkiande. Slötz at medh votis till ett plenius och ordinarius Consist:m 
uppehälles.

II. Nezelii förklaran uplästes. Slötz at ännu skrifwes till H. M:tz at man må 
weta antingen Nezelius eller Goeding eller och begge skole mista, och Con
sistorium förklarar sin oskyldighet effter den ena af Hans M:tt den andra af 
Kongl. Drottzen har fått sina fullmachter.

III. Rector proponerade om Ausii saak, hwar widh Prof. Rudbeck refererade 
om Ausii saak: Wadensten kom till migh och discurrerade om saken, hwilken 
iag wij ste Ausii memorials bref at beställa om sterbhuset, och sade at A:o 653 
derföre war alle Professorum löningar arresterade, och 1662 blef Ausii räkning 
liquid erkänd, men 1663, när han såg sig wara så mycket skyldigh, togh han och 
pantsatte egendomen för en summa. Då begärte Wadenstehn 1. at Acad:n wille 
liquidera, och frågade om Consistorium will taga hela egendomen och betala 
sigh? Res:o quod non. 2. sagt och at Ausii åkers wärdering war förre en årwäg 
100 rdr och 3. begärt uthslagh här i saken.

IV. Uplästes ett bref från consistro Gevaliensi om en [nämligen Olaus Oden- 
berg] som warit deponerat uthan testimonio, och Rector swarat sigh sielf hafwa 
tagit cautionister för honom nbl. mons. Cleuberg och Thegner som af honom så
lunda blifwit bedragne.

Consistorium majus d. 19. Martii 
pra?sentibus Rectore Magnifico, Doct. Benzelio, D. Drossander, h. Arrhenio, 

h. Norcopense, M. Columbo, h. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlöf 
qui acta notavit, och h. Qvaestore.

I. Uplästes Hans Excellxes Kongl. Drottzens bref till Consist:m dat. Stock
holm d. 13 Decembra Ihr 1683, hwar uthi innehålles en recommendation för 
studioso Dno Gustavo Prosperio at bekomma stipendium Regium här widh
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Academien in facultate philos. aldenstund bem:te studiosus gifwer gott hopp om 
sigh, och fadren sitter widh knappa medel, at han intet hinner försörja honom 
medh nödig kostnat till hans studiers forthielpande.

Res:des at han skall komma i skälig consideration när något rum widh sti
pendii distribuerande öpnar sigh, sedan dhe som tillförende äre recommen- 
derade och examinerade först äre hulpne.

II. Uplästes Jonae Tiliandri Wesmanni skrifft till Rect. Magnificum, hwar uthi 
han anhåller at blifwa befordrader till stipendium Regium för sin stora fattig
dom skull.

Resol. at han går den wägen, som wanlig är och constitutiones förmäla, sökian- 
des någon af faculteterne, då den rätta tijden kommer.

III. Uplästes BergzCollegii bref till Rectorem och Consist. daterat Stockholm 
d. 8 Martii 684 angående Consist. begäran at wara närmaste till at uptaga på 
prof och försökning det uppå Rasbokijl upfunne malmstreck, gifwandes hög- 
bem:te Collegium tilkänna at först behörig anstalt och undersökning skee måste, 
om de gamble wärkens tillstånd förr än något nybygge tillåtes; och altså för 
denne gången intet wist swar på ofwansagde begäran falla kan.

Discourerades om Consist. än medh någon widare underrättelse och ansök
ning äger at inkomma, och höltz för onödigt at sådant skeer nomine Consis
torii; allenast der h. Räntemästaren wille suo nomine widare skrifwa om malmens 
prof och ägones beskaffenhet, woro det wäl, sedan probet är skedt widh Öster
by, dijt 21 lass malm reda kiörde äro, och arendatoren Pells lofwat göra prob.

IV. Angofwes af h. Decano fac. philosoph. fölliande argumenta disputat, exer
citii causa. Olaus Berelius Holm. de veterum comoediarum lectione. Laurentius 
Molinus de clavibus. Ericus Melliin Calm. de vitiosis ratiociniis. Nicolaus Welt 
Suderm. de candidato.

V. Inkallades apothequarens Peter Gotfrieds son och bardberaren Peter Tre- 
cou klagandes mons. Gotfried at Threcou haar nyligen warit uthe på landet och 
applicerat clysterium på en trägårdzmestare, sampt gifwit honom slagwattn uthan 
föregången communication medh någon af de gode herrar medicis; och sålunda 
pra?judicerat icke allenast apothequaren uthi sin förtienst och ämbete, uthan och 
förgripet sig emot facultatem medicam. Till bewijs af detta framtedde bem:te 
Gotfried en attest af en bonde Nielss Ersson benemd uthi Wiggby och Dahlby 
sochn, hoos hwilken ofwansagde träggårdzmästare haar legat siuk.

Här till swarade Trecou at han sielf detta intet har giort, uthan hans gesäll, 
uthan någon sin befallning och wettenskap, som nu borto är. Gotfried påstodh 
at bonden sagt det Trecou sielf har warit och curerat trägårdzmestaren.

Trecou: det skall aldrig kunna bewijsas.
Parterne befaltes giöra affträde.
Rector berättade, at Trecou tilförende af honom och facultate medica woro 

warnader at han intet skulle understå sig gifwa praescriptioner heller sällia någre 
medicamenter.

Prof. Ol. Rudbeck sade at det är nu tredie gången. Tilstodh der hoos at bard
beraren för i wissa tillfällen hafwa i förrådh och bruka slagwattn, jämwäl och 
sättia clystre.

D. Drossander det samma, upwijsandes stadgan och förordningen der om.
Resol. at man för denne anldagan intet kan giöra Trecou något, 1. effter han
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sielf det intet förrättat uthan hans gesäll, 2. effter det är skedt på landet. Icke 
dess mindre warnades bådeTrecou och Gotfried alfwarligen, at ingenthera träder 
i den andras ämbete, så frampt dhe willia undwijka det straff som Kongl. för
ordningen påbiuder. Dher jempte förehöltz Gottfried, huru en och annan klagar, 
at hans apotheque intet är försedt medh nödigste och gemenaste medicamenter, 
medh åtwarning at han sådan brist här effter bootar och bättrar.

Rector Magnif. förehölt facult. med. ratione officii, at medh forderligeste en 
tillbörlig inquisition må skee på apothequet.

VI. Inkallades Buscaugrii [Buschagrii] och Salani sterbhus fullmechtige, och 
uplästes 1. mons. Uddlings fullmacht honom gifwen af Prof. Buscaugrii hustru,
2. uplästes des inlaga som widh aeterne finnas tillijka medh någre vidimerade 
attester och extraeter af bref.

Ven. Consist. såg sigh widare denne gången intet kunna giöra i denne saken, 
utha# önskade at en förlijkning måtte träffas emellan desse så när hwar andra 
förbundne parter; styrkiandes dem på båda sijdor der till.

Rector påminte Uddling här näst taga doubletter medh sigh af sina inlagor, 
på det at de må kunna tilbörl. communicerade warda åth wederparten.

[VII]. Rector Magnif. berättade, at stud. Joh. Nortman, som under näst före
gående Rectorat hade rest uthur arresten, woro nu i föllie af den publice anslagne 
citation hijtkommen; betygandes Hans Magnif. at han nu gierna skulle sökia att 
afgiöra m. Sifwertz bokbindares saak mot Skraggen och bem:te Nortman samt 
hans broor [Benjamin], dher icke denne sidste woro hemma hoos sine föräldrar 
illa behäfftader af siukdom, så at han intet kan inställa sigh.

I medier tijdh fan Consistorium gott, at fast man i denne saken intet kan 
komma till något ändtligit sluth, man lijkwäl afhörer den nu tilstädes warande 
Johan Nortman, hwadh han på mest. Sifwertz klagan haar at swara.

Föruth frågade Rector om icke den saken, som Nortman hafft medh h. Ränte- 
mästarens dräng wore förlijkt.

Qvaestor sade sig hafwa samptykt at han Nortman måtte fa förlijkas medh 
drängen.

M. Sifwert och Dn. Nortman inkallades, klagandes S[i]wert at han uthan 
någon gifwen orsak och tillfälle, haar gådt igenom en annars gård in uthi sin 
medh laddade pijstoler; pra?sumerandes dher uthaf at han har warit i föllie och 
förstånd medh de andre som samma natt föröfwade wåldsamhet på hans huus.

Johan Nortman nekade at han warit i föllje medh de andra, uthan då han i 
upsåth till at reesa bort, hade warit hoos en bekant och tagit pistoler till läns 
och druckit hoos honom en kanna ööl, ärnade han gå hem; men då han kom för 
m. Sifwertz port, råkade honom en annan, hwilken han sade sig intet känna, 
men sedt allena at han woro uthkommen uthur Swen skomakares gård, hafwan- 
des en lång stucade på sigh. Den samma talte honom till och sade at hans broor 
[Benjamin] woro uppe i Siwertz huus och blifwer der illa medfaren, hwarföre 
då han wille gåå der in och see efter sin broor, blef han mötter medh stenar 
och påkar, och dädan utkiörder.

Nortman stodh till at han haar gådt in på Siwertz gård medh stöflar och spor
rar, och gifwit sig an för ryttare; jämwäl skutit ett skott på gatan; men nekade 
at han någon hafft medh sigh, uthan allena dhen ofwanberörde, hwilken han 
påstodh sigh intet känna.
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Rector: det är sälsampt at han war af honom känder och intet kände dem andra 
igen.

Widare sade Nortman at sedan han mist sina pistoler och wärjan gick han 
heem och lade sigh.

Siwert berättade at hans wärja och pistoler äre ännu i behåll hoos honom.
Rector sporde Nortman om hans bror ännu är siuk? Han swarade ja.
Sifwert befaltes giöra affträde.
Rector sporde Nortman, hwarföre han woro rester uthur arresten.
Nortman swarade, at han intet war bortrester uthur arresten för den dheel han 

hade uthi Nerbelii och Kyronii saak, uthan för annat, nekade enständigt sigh 
hafwa warit medh uthi det buller, som widh samma tijdh föröfwades widh då 
warande Rectoris gård.

Rectoris förmante honom at han håller sigh stilla till thess hans saak blijr 
afgiord, och tilsade honom arrestum re et corpore.

VIII. Rector föredrog Dni Ausii.begäran at fåå af Ven. Consistorio en recom- 
mendation till Kongl. Drottzen, at hans sak måtte förfordras till ändskap. Res:o. 
Consistorium kan i denne saken intet recommendera honom, uthan han måste 
giöra sitt bästa der uthi sielf.

IX. Profess. Arrhen. begärte at Consistorium wille tillhålla och påminna 
Doctor Rudbeck, at han uthskaffar Reductions Commissions resolution om Ausii 
åker, och at tienden der af hörer kyrkioherden till.

X. Rector föredrog, at novus conversus [Lehman] sigh hoos honom beswärat, 
det han af h. Decano facult. theolog. är worden något hårdt handterader medh 
ord och afwijster, beklagandes sigh der hoos at det testimonium som facult. 
theolog. honom meddeelt så är stält at det mehra kan lända honom till dis- 
recommendation än till befordran, begärandes fördenskull att medh ett annat 
blifwa begunstigat.

Doctor Benzelius: Ehuruwäl Decano facult. höra till at swara här på, lijkwäl 
effter han intet är tillstädes, will iag intet underlåta at gifwa tilkänna facultatis 
mening och betänkiande om denne saken. Facultas theologica har intet welat 
wägra bemelite novo converso dess attestatum om hans conversions act, iemte 
en underdånig recommendation till Kongl. M:tt at blifwa ansedder medh någon 
lägenhet och uppehälle, doch har facultas intet funnit sigh anständigt at i detta 
fallet condescendera till de formulas som han sielf åstundar; aldenstund man 
nogsampt har sport, at han här till intet wijst sigh så ostraffeligh, och nychter 
i sitt lefwerne, at honom ett fult attestatum om hans vita kan gifwas; heller at 
facultas kan för honom interponera sin fidem och löffte, hwarföre man och till
lagt, at man om hans lefwerne ännu intet är så försäkrad, at icke det lärer be- 
höfwas en noga inspection på hans seder och företagande, uthi det rum dher 
han kan blifwa employerader.

Rector Magnif., h. Norcopensis och M. Columbus intercederade för honom at 
han måtte få ett sådant attestatum, hwarigenom han intet må finna sigh i någon 
måtto graverader. Effter man af utwärtes anseende ännu intet annat kunnat 
skiönja, än at han är redelig och ståndachtigh i sin giorde confession, fast någre 
swagheter kunde förelöpa uthi hans umgänge och lefwerne, hwilka doch intet äre 
så stoore at dhe böre förhindra honom hans wällfård och uppehälle.

Doctor Benzelius: fast han än får en ny recommendation, så måste lijkwäl
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den ställas medh dhet wilkor, at han ståår under en godh inspection, effter 
facultas intet kan interponera sin fidem för honom.

XI. Rector förfrågade sigh om Leitz borde ståå på Academiae mantalslängd? 
Swarades, at så länge han hörde under Colleg. Antiquitatum så sorterade han 
under Academien, men sedan han nu är der ifrån, lärer han intet kunna räkna 
sigh under Academiae jurisdiction.

Qvaestor: Man borde fråga effter om icke han har Hans Excellences Drottzens 
bref der på at han skall höra under Academien.

Rector lofwade at han strax wille kalla honom till sigh och förhöra hwadh 
fog han haar till att hålla sigh till Academien.

XII. Lästes upp ett bref nomine Consistorii till Kongl. HoffRätten, som h. 
Räntemästaren utkastat; hwaruthi ödmiukeligen begäres, att då uthäradzsynen 
lärer skee emellan Olunda [0: Olands] härad t och Rasboo allmenning, samma 
gång och måtte ransakas emillan Academiae hemmanetz Kulla enskylte ägor och 
bem:te allmenning.

Rector förfrågade om icke widh detta tillfället skulle nämbnas om den twist 
som är emellan Mag. Lars [Hontherus] i Alunda och nästbemite hemman.

Res. at det skeer allenast generali aliquo termino uthan till at nämpna besagde 
kyrkioherde.

XIII. Rector förfrågade huru han skulle betee sig medh en assignation af in- 
spectoren Veiland i Gäfle på 8 1/4 rdr at betala af sal. Unonii sterbhuus, som 
woro insatte i Consist. och sal. Prof. Celsius en part utlagt hade.

Res:o att man söker bättre underrättelse i saken, besynnerl. hoos Larss Olufs- 
son Unonius huru wida han det tillåter.

XIV. Uplästes Professoris Olai Rudbeckii skrifftelige förfrågan, om icke Con- 
sist:m angående sal. Grötens skuld, wille blifwa widh dhe resolutioner, som förr 
dher öfwer äre fattade, hwilka han och till den ända låtit extradera af actis och 
på samma papier upsättia.

Qvaestor: angående detta extract, så är det ofullkombligit, och beder iagh
V. Consistorium ingalunda gifwer honom något sådant swar som graverar migh, 
som och hwadh swar som faller, det icke må så extraderas, att det skrifwes 
på samma papper in under ett ofullkombligit extract. V. Consistorium märker 
wäl af detta, som hwadh han förr inlagt, hwadh han intenderar migh. Men iagh 
förr offta förklarat migh skriffteligh och mundtelig, och förklarar migh nu här 
medh, at om han finner sigh missnögd medh det giort är, må han lagligen söka 
mig derföre, så skall iag swara honom. Jag hoppas alt wara förswarligen giort. 
Ty iag haar gådt effter hans klara förskrifning, och det så mycket säkrare, som 
ingen Ven. Consistorii resolution honom ifrån samma förskrifning dispenserat 
eller befriat. Hwadh som ibland kan wara discourerat om denne saken, som synes 
favera honom, det är skedt widh sådane tillfällen, at Consistorium icke iust wettat 
eller påmint sigh saakens sammanhang, som ibland skeer, och kan iag wijsa det
V. Consist:m resolverat på osanning, hwij skulle det icke kunna skee, at det 
ibland utlåter sigh uthi det som icke så allom till sine omständigheter öfwerlagt 
och kunnigt är. Elliest och hwadh förledet åhr är passerat i denne saken, det haar 
hans egen mågh hållet protocoll öfwer, och det som sidst ofullkombligen extra
herat finnes få förklaring i näste protocoll der effter, som här icke är tillagt.
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Han hade tijdh nogh at skaffa sig resolution at slippa denne betalning om han 
kunnat, då förledet åhr heela tijden bort åth denne saken war före. Han wiste 
och at iagh elliest skulle gå på lönen. Ti longe i sommars då h. Micrander och 
iagh kommandes uthur Consistorio mötte honom nedre widh pörtet, och h. 
Micrander frågade honom det stannade medh kölnan wij der byggia skulle? 
Swarade h. Rudbeck, om iagh intet faår min löhn, så blifwer ingen bygnad af; 
men om så är, sågo iag gierna iag fingo qwitta något på hwart åhr eller termin. 
Dher till iagh swarade, för richtighet skull måste heela posten afföras på ett åhr, 
men iag will i dett stället hielpa h. Prof. något på fölljande åhrs löhn, at han ändå 
kan blifwa hulpen, hwilket alt h. Micrander kan påminna sig och wittna om.

Micrander bejakade detta.
Qvaestor: Om h. Rudbeck så fortfahr, så måste iag upsättia både detta och annat 

mehra och lefrera uthi Mayestetetz händer, iag beder och at det må noteras, 
at iagh flere gånger här publice upwijst hans original förskrifning men intet wun- 
nit det at ännu någon gång blifwit protocollerat.

Doct. Benzelius och Micrander påminte sigh, at man altijdh i Consistorio så 
talt om denna saken som ännu intet woro fult sluten och af alla samptykter.

Upwijste Qvaestor ett extract af Kongl. förordningen om stipendiis, att nembl. 
ingen böör excluderas ifrån bem:te beneficio för sin odygd skuld, förr än hans 
saak lagligen är ransakad och uthförd.

Hwar uppå resolverades att Nerbelii och Kyronii stipendia, som här till äro 
innehåldne wordne, skulle nu gifwas them löös; aldenstund den saken, som man 
praesumerat dhem hafft någon deel uthi, nbl. Skraggens och Nortmans, för denne 
sidstnämbdes siukdom skuld, så snart intet kan blifwa afgiord, uthan lärer draga 
något långt uth.

Doctor Benzelius och h. Norcopensis betygade, at dhe ingen deel hafft uthi 
det sluut, som tillförende i Consistorio är skedt, at om stipendii innehållande 
skulle gifwas något förslagh åth Hans Excellence Kongl. Drotzen. [Någon fort
sättning på denna dags protokoll ej inskriven på härför reserverad plats.]

Consistorium majus d. 9 Aprilis 
praesentibus Rectore h. Spole, Doct. Benzelio, M. Pet. Holm, h. Lundio, 

h. Ol. Rudbeck, D. Drossandro, M. Columbo, h. Wulff, h. Bilberg, h. Lagerlöf, 
h. Qvaestore och Secret. A. Goeding.

I. Inkom studiosus Salamis å sin moders Catharinae Simoniae wägnar emot 
Uddling, å Prof. Buscaugrii [Buschagrii] wägnar, insinuerandes Salanus en 
skrifft eller replique cum allegatis B. C. D. E. F. hwilka uplästes och communi- 
cerades medh wederparten, at der på skriffteligen swara. Hwar widh Rector dem 
påminte, att effter V. Consistorii sluth, sins emellan liquidera, om quanto som 
strijdes om, sampt på hwadh tijdh det blifwit lefrerat, och hwar ifrån interesset 
kan beräknas.

II. Uplästes cämbnärarens framled ne Isaac Ekeboms änkias h. Karin Kijl- 
ströms supplique, att V. Consist:m wille lindra prijset på den spannemål, som 
hennes sal. man förleden höst sigh påtog at öfirföra till Stockholm, efftersom 
afnämarne ey wille altsammans emottaga för dess slöghet skuld, och han altså
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nödgat at föran tilbaka, ey kom längre än till Sigtuna för winteren skuld, uthan 
måste fördenskuld sällia uth henne till andre emot owiss credit.

Qvaestor berättade samma spannemål icke blifwit öfwerförd af Ekebom, för
leden höst, uthan i höstas ett åhr sedan, sampt Ringium hafft här medh att 
beställa, och kunde han bäst här om berättelse giöra. Cursor skickades effter 
honom, men igenkommen sade sig icke kunnat igenfinna honom, hwarföre det 
ey blef denne gången på änkians supplique resolverat.

III. Proponerades af Magnif. Rectore om de återstående twistigheter medh 
sal. Ausii, Bringii och Gestrinii sterbhuus, begärandes V. Consistorii betänki- 
ande, om man dem ordinaria juris via utföra skall, hwarifrån den nys förelupne 
Behmers sak torde gifwa någon skräck, eller och skrifwa Acadåae Cancelerens 
HögGrefl. Excellence till, att Consist:m kunde blifwa ifrån dem dispenserat, och 
Mayestetet i nåder täktes förordna någon i synnerhet som dem antaga och till 
ända bringa måtte.

H. Lundius: Jag blir widh det som iagh förr sagt; för det öfrige, så är det så 
efter tillförende här om resolverat, at iag icke kan see, hwij man icke der widh 
må blifwa.

H. Rudbeck påminte, at om någon rächning Bringii sterbhuus extraderas, 
Consist:m wille grant achta sig, så at den blir enlig medh den som tillförende 
är dem worden meddelt, elliest torde dhe der af taga sigh tillfälle att querelera, 
som tillförende sked t i M. Boos saak.

Doct. Benzelius: om det är sådant periculum in mora medh desse saker, at 
de icke kunna anstå, till thess Acad:ae Cancelerens HögGrefl. Excellence kom
mer uth till Wennegarn, och tyktes wara rådligast att dröya här medh ännu 14 
dagar till thess man far see, om Hans HögGrefl. Excellence hijt till Vennegarn 
kommer, då Consistorium några deputatos afsända kan, som om desse sakers 
beskaffenhet, sampt swårigheter, som sig der widh yppa kunna och man hafwer 
at befahra behörig underrättelse gifwa.

Men skulle Hans HögGrefl. Excellrce äntå icke komma till Vennegarn, afgår 
till honom bref, der uthi fullkombl. utsätties, hwadh för fahra och skada Con
sistorio åthföllier widh slijke sakers utförande, allegerandes exemplet af 
Behmers saak, som fuller torde Hans HögGrefl. Excelkce till andra tankar 
bringa, så att Consistorium ifrån dem kunde blij ändtledigat.

IV. Insin. och uplästes Kongl. Drottzens och Acad. Cancellarii bref för stu
dioso Jacobo Ronquist [Rönquist] att effter Kongl. M:tz recommendation uppå 
bem:te Ronquist underdånigste supplique, som uplästes, fa på 2 åhr twenne 
simplicia stipendia emot det simplex han nyligen är inskrifwen till, emädan hans 
tijdh icke tillsäyer, at wara så länge widh Acad:n, at han kan wänta till simplex 
går uth, och han allegerar ett exempel af en lappone, som i slijkt måhl skall 
passerat.

Och emädan både Kongl. M:tz allernådigste, som och Hans HögGrefl. Excel- 
lences bref grunda sig på practicabiliteten, och så wida som det ingen praeju- 
dicerar, man ey eller nu wetta kan, om något rum mehra blir löst, altså blef 
denne gången intet definitive resolverat, kunnandes Dn. Rönquist afbijda den 
tijden, som inscriptio ad stipendia företages, då man skall tillsee om giörligit är 
at hielpa honom effter Kongl. M:ttz allernådigste bref.

V. Frågade Rector, huru execution skall skee af Consistorii domb uppå
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wachten, uthi Reftelii sak? Res:o. Effter den domen beträffar Acad:ae wacht 
allena, och icke stadsens, ty anställes execution på wachtmästaren, och wachten, 
såsom böterne i Consist:ii domb anteknade finnas.

VI. Berättade Rector, huru den afsatte bonden ifrån Acad. hemmanet Kip- 
pinge i Närtuna sochn Eskill [Eriksson], förhindrar sin styfsson [Per Persson], 
som det stedzlat hafwer, at det tillträda, hafwandes hotat honom till lijfwet och 
medh yxan förfölgt honom, så at han måst taga sin undflycht der ifrån och icke 
tör begifwa sig dijt, ståendes altså bemrte Acad. hemman så gott som öde. 
Res:o. Man söker assistence hoos högwälb. h. landzhöfdingen emot en sådan 
bondens wåldsamhet, anhållandes om ordres till häradzfogden å den orten, at 
han förmanar bonden emot wijte, at låta styfsson wara i fredh, och hemmanet 
behörigen bruka.

VII. Beklagade Rector, icke liten skada wara skedd, på Acad:s humblegårdar 
af floden, sampt humblestörarne wara långt stycke bortflutne, och liggia i sådan 
confusion, at ingen weet, hwar han må finna sine igen. Frågade om icke woro 
gott, at låta humblegårdzkarlarne sammanhämpta störarne, som sädan kunde ut
delas till hwar och en, effter som de kunna befinnas hafwa mist till. Resolutio. 
Jo.

VIII. Insin:des Kongl. M:tz remiss för Nicolao Enequist*, till Consist:m at 
determinera huru wida honom står at admittera till societatem academicam, eller 
ey; der på uplästes bem:te Enequists supplique at få komma under Acad:n igen. 
Res. Consistrm finner honom aldeles odugligh och incapabel att komma under 
Acad:n och studera igen, effter han der ifrån wordet in perpetuum relegerad, 
och sädan båtzman i månge åhr, elliest och icke widh sitt fulla förstånd.

IX. Uplästes h. Qvaestoris memorial af 4 puncter, som tillijka medh Consis
torii der på gifne resolut:n lyder som föllier:

I. Dhet upsatz som här bijfogas, på dhe medel, som aerarium uthgifwet för 
Bibliothequet uthom dess conto, täktes Eder Magnifice och V. Consist. låta exa
minera igenom wisse deputatos. Res:o. Rector Magn., h. Volf, h. Bilberg, M. 
Columbus och h. Qvaestor förordnas der till.

II. Emedan den fahra Acad:ns qwarn här i Upsala stått uthi under denne owan- 
lige store och häfftige floden, warit ganska stoor, at intet annat syntz, än som 
skulle hon medh dam och slyss aldeles gå sin koos, så har iagh tilsagt och lofwat 
Academiens timmerkarlar och wacht, som arbetat emot samme flodh och gräse- 
lige ijs, en tunna öhl, uthom dheras ordinarie daglön, der de flitigt upwachtade 
och arbetade; hwilket de och giort hafwa intet achtandes någon fahra, som dhem 
ibland öfwerhängt, gåendes och på sidstone under samma arbete uthi wattnet 
öfwer låren och stundom mitt på lijfwet. Hwarföre begäres tienstel. Eder Mag
nifice och V. C. täktes dhet samma bestå, och icke låta det komma migh till 
gravation, som dess uthan hafft här wid större beswär, än iag antingen will eller 
kan beskrifwa, hugnandes migh doch öfwer, att qwarnen blifwit wäl salverad, 
så wäl som slyssen och damen, den der allenast fått någon skada, som doch 
uthan någon serdeles stoor omkostnad kan repareras. Resolutio. Consistorium 
består det gierna, effter de det wäl förtient hafwa.

III. Tächtes Eder Magnifice och V. Consist:m låta besichtiga och laga hwadh

* Kallade sig Salström, då han 1672 relegerades.
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som kan feelas på damen, på det qwarnen icke må hindras och Academiens 
inkompst der af förminskas genom något drögzmåhl. "Resolutio. Det skall skee, 
så snart wattnet minskas, skolandes inspectores aerarii der om hafwa behörig för
sorg.

IV. I lijka måtto taktes E. Magnif. och V. Consist:m uthan drögzmål låta 
besichtiga huru effter denne ohörlige flodh tillstår medh Älfwa [Ulva], hwarest 
qwarnarne tagit af ijsen en stoor skada, och sedan låta der hwad nödigt ar för
färdiga, att Acad:n icke eller der må förlora sin tull, som ellies and tel. skee 
lärer hwilket och förstås om Ekeby, hwarest damarne torde lijdit. Res:o. Så 
snart som wägarne blij något godlijke, reser Magnif. Rector, inspectores aerarii 
och Qvaestor dijt.

X. Inlefrerades Secretarii författade expense räkning på dhe uthgiffter han 
giort uthi Academiens reser och ärender; hwilken remitterades till inspectores 
aerarii att igenomsee.

D. 16 Aprilis
Consist:m majus närwarande Rectore Magnifico, Doct. Skunck, h. Prof. 

Holm, h. Skyttz, h. Gartman, h. Lundius (sic), D. Drossander (sic), h. Nor- 
copense, h. Columbo, h. Volff, h. Micrander (sic), h. Bilberg, h. Peringer, h. 
Qvaestore, h. Lagerlöf holt protocollet i Secreterarens frånwaro.

I. Proponerades en tysk students, benemd Andr. Kempfers begäran at han 
måtte uthaf publico blifwa hulpen medh någon viatico till att fortsättia sin resa 
här i från till sin fädernes ort, sedan han ungefähr £ åhr har sigh här uppehållet, 
och informerat ungdomen uthi det tyska språket. Res:o. Slötz enhälleligen at han 
skulle få tijo daler sölf:nt af cassa studiosorum.

II. Dom[in]i Truillus Arvidi [Truls Arvidsson] och Zacharias Ståhl både Ost.- 
Gothi begära testimonia. Res:o att man först förfrågar sig hoos inspect. nationis 
om deras personer, effter af dhe närwarande ingen hade stoor kundskap om 
dhem.

III. Inkallades Prof. Buscaugrii [Buschagrii] och sal. Salani änkias fullmech- 
tige och insinuerades Prof. Buscagrii swar till wederpartens duplicam, som up- 
lästes.

Parterne befaltes giöra affträde.
Rector förmälte at parterne begära ännu en gång få wäxla dheras inlaga och 

swara, hwilket dhem och wardt af Consistorio tillåtet.
Prof. Lundius: Det woro mycket wäl, at desse wederparter kunde såsom 

syskon komma till förlijkning sin emellan.
Rector Magnif.: Jag haar här till arbetat dher uppå, at emellan dhem skulle 

först liquideras.
Prof. Lundius: Det är nödigt, ty uthan liquidation är dommaren intet skyldig 

at definitive döma i saken.
Åter inkallades parterne och tillsades, at dhe genom gode män skulle låta 

saken komma till liquidation, skilljandes capitalet ifrån interesset; sedan kungior- 
des dem ochså at Consistorium tillåtet, det de måtte ännu fa komma in medh 
dheras triplica, doch medh den åtwarning, at den intet skulle ställas widlyfftigt, 
uthan at der införes allenast hwadh som här till kan wara oomrördt, och hwadh 
som egänteligen hufwudsaken angår.
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Tillsades och Prof. Buscaugrii fullmechtigh at han communicerar wederpartens 
fullmechtige det brefwet, som han har beropat sigh uppå uthi sidste inlaga.

IV. Rector Magnif. förfrågade sigh hoos V. Consist:m huru han skulle bete 
sigh medh en student benemd Fohrboum*, hwilken är angifwen för lägersmåhl, 
och är worden frånwarande citerad hijt; warandes citation afsänder medh posten, 
men der emot ingen kundskap tillbaka kommen, om han Fohrbohm bemelte 
citation fad t eller ey. Res:o. Att man obligerar hans landzmän till att gifwa till
känna hwar han är; och at man i widrigt fall hootar till at affigera citation på 
intimations taflan.

V. I lijka måtto berättade Rect. Magnif. at han låtet afgå citation till Oden- 
berg, som förledne winter är worden admitterat till deposition under caution, 
föregifwandes at hans testimonium, som honom är wordet gifwet af gymnasio i 
Gäfle, woro borttappat, hwilket doch sedermehra genom ett ankommit bref 
ifrån Rectore widh bem:te gymnasium är förklarat för osanning. Såsom han nu 
sedan sådant är blefwet kunnigt haar hållit sigh undan på landet, så har Rector 
låtet gå citation till honom, och stämt honom hijt till närwarande datum, men 
ingen effterrättelse kunnat få om honom hwarken af cautionisterne eller elliest. 
Hwarföre Rector förfrågade sigh hoos V. Consist. hwadh nu stodo widare till 
att giöra.

Prof. Lundius: Det är illa för gymnas, i Gäfle at han är worden antagen uthan 
testimonio, och woro wärdt at man här effter brukar i sådant fall nogare cir- 
cumspection.

Rect. Magnif.: Jagh hade aldrig admitterat honom till deposition, om icke 
twenne wackra studenter, nbl. Dn. Cleuberg och Dn. Thegner, hade inter- 
ponerat för honom sin caution, at medh honom woro richtigt.

Prof. Micrander: Cautionisterne önska gärna, at medh denne saken icke måtte 
hastas, menandes dhe at han, Odenberg, intet ännu lärer hafwa bekommit dhen 
afgångne citation. Res:s at medh denne saken differeras ännu på tree wekors 
tijdh, och at ännu en citation afgår till honom, hwilken cautionisterne måste 
wara bekymbrade om, at den kommer honom richtigt tillhanda.

Inkallades Dn. Cleuberg och Dn. Thegner; men som dhe woro bortgångne 
tog Rector på sigh at låta dhem sådant weta hemma.

VI. Uplästes fechtmestarens mons. Grubbs skrifft till Consist:m hwar uthi han 
ödmiukl. begärar, at han måtte nu blifwa soulagerader medh 200 dr sölf:nt på 
den pretention som han effter bijfogad rächning förmenar sigh hafwa af aerario 
at fordra i föllie af Kongl. M:tz bref och Hans Excelkces Academiae Cancellarii 
resolution; beklagandes sitt närwarande slätta tilstånd, så mycket mehra, som han 
och nyligen genom sina creditorers strängiande är worden ansatter medh hans 
excellences landzhöfdingens executions-bref, och ändteligen säya«des, at dher 
han nu icke blifwer hulpen, nödgas han föredraga sin nödh på annat rixm.

Prof. Lundius: Man måste först öfwersee hans rächning och documenter, och 
der af inhämpta huru wijda hans fodran är lijkmätigh medh Kongl. M:tz bref. 
Sedan måste ma» fuller see till at han kan hielpas medh något, på det han icke 
faår orsak at gå något widare.

Doctor Skunck hölt före det samma.

* Felskrivning för Fogelbohm.
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Prof. Lundius: Det tyckes wäl honom wara skedd någon orätt, at beridaren 
Scheer så lång tijdh upburit löhn, och denne dher emot intet nutit, förklarandes 
der jempte, at han för sin person aldrig hade samptykt uthi Consisr.o dher till, 
at så skulle skee.

Res:o. Att h. Micrander, h. Qvaestor och flere, som tillförende äre deputerade 
wordne at öfwerse fåchtmestarens räkning och praetention, måtte medh foder- 
ligeste träda tillsamman och afgiöra detta ährendet.

Inkallades fåchtmästaren; hwilken munteligen föredrogh samma klagan som 
tillförende war af hans skrifft inhämptad.

Rector Magnif. förde honom till sinnes, att han woro först satt på en stat, 
till hwilkens afbetalning inge wisse medel woro anslagne.

Fåchtmästaren: Hwarföre har då Consistorium giort migh altijd förtröstan 
att fa niuta min löhn. Och beropade sig på h. Prof. Olai Rudbeckii ord och 
lofwen.

Rector Magnif.: för det andra fast han nu skulle så considereras, som de der 
stådt på ordinarie Staaten, så hade hele tijden warit månge och stoore balan- 
cer; förmedelst hwilken han, och borde komma till att kortas at altså han intet 
lärer kunna hafwa at wänta en så ren och full löningz summa för hwart åhr, 
som han i sin räkning upsatt.

Fächtmestaren sade at han gierna afståår hwadh som i proportion kan för- 
medelst balancen komma till at afkortas för honom.

Rector Magnif. befalte at fächtmestaren måtte inlefrera vidimerade copier af 
alle dhe documenter, som han hoos sigh hafwer angående denne hans preten
tion, hwar medh han giorde affträde.

Prof. Lund.: I denne saken måste man hafwa Hans Kongl. M:tz bref för 
ögonen, och praecice gåå der effter. Tykte och at han i medier tijdh måste 
soulageras medh 100 dr koppar.nt eller tu.

Prof. Norcopens.: Han lärer intet wara hulpen der medh.
Doct. Skunck: Hwar skall man tagat?
Qvaestor klagade öfwer aerarii närwarande medellösa.
Prof. Lundius: Secretarius måste befallas at han upsöker alla dhe acta och bref, 

som angå fechtmestarens pretention, och at han intet reser bort förr än han 
det har bestält.

Res:o. Slötz att Secretarius der till skulle obligeras, och att i medier tijdh 
fächtmestaren bekommer af aerario 200 daler kopp*r:nt till fyllnadt af dhe 200 
dr sölflnt på hwilka han reda tillförende hade upburit 400 daler kopparnt. 
Item slötz, at räkningarne medh forderligeste öfwersees, och att man gåår till 
liquidation medh honom.

VII. Föredrogz sal. Ekeboms änkias [Karin Kijlströms] begäran, an Con- 
sist:m afslår något af prijset på den spannemåhl, som sal. Ekebohm af befallningz- 
mannen Ringius haar emottagit, och försåldt, aldenstund han war slög och måste 
i Sigtuna bort-crediteras åth en och annan. Res:o att hon faår betala allenast 
5 daler kopjwr:nt tunnan.

VIII. Uplästes fogdarnes Ringii och Klintens supplique till V. Consist. 
hwaruthi dhe begära jempte något augment på löhnen ett hemman fritt hwar i 
sin befallning i dheras lijfzdjdh, medh deraf uthgående utlagor, aldenstund nu 
för dhem wankar att förrätta uthi en befallning än tillförende uthi tree; och dess
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uthan åthskillige extraordinarie expenser esomofftast på resor och syner af dhem 
måste giöras, som intet kunna upföras i räkningarne, jempte hwadh mehra dhe 
föredraga.

Doct. Skunck: Det lärer intet stå i wår macht att bewillia dhem något sådant.
Prof. Lund. tykte wara hårdt at dhe nu denne tijden sådant af Consist:o be

gära.
Micrander: Dhe lära fuller ansee dhet som är skedt medh Vinter, hwilken 

fuller utståd t mångadubbelt flehra beswär än desse.
Lundius: Dhet höres intet stoort om hwadh Klinten giör till saken, uthan 

hwart åhr kommer han medh en hoop restantier. Hwad Ringius angåhr, så har 
han fuller giort hwadh han har kunnat, men lijkwäl altijdh warit hindrader af 
egne processer.

Skunck tykte wara underligit, at dhe allegera huru stort beswär som kyrkio- 
tijenden haar medh sigh.

Holm: Dhet är frågan, om wij kunna ståå till swars dherföre, om wij skulle 
förordna bort någre hemman åth fogdarne.

Lundius: Det är en betänkelig saak, och som kan i längden hafwa answar medh 
sigh.

Schyttz frågade huru man haar kommit till att accommodera Winter medh 
något uthom löhnen.

Rector: Han har stådt uth många extraordinarie beswär och resor, jämwäl 
minskat balancen.

Qvaestor gaf förslagh, at man lofwar see till hwadh som giörligit är, så frampt 
dhet här effter befinnes att dhe på sin sijda göra dheras flijt at minska balan
cen.

Skunck mente at man skrifwer Hans ExcelLce Kongl. Drottzen till dher om; 
doch intet förr än man seer hwadh dhe på dheras sijda prsestera.

Rector: Man förhoppas att Hans Excellxe lärer snart wara widh Wennegarn, 
då man brede widh annat och kan föredraga här om.

IX. Schytz som aerarii inspector, förfrågade om icke till den expense räkning, 
som Secreteraren Goeding haar inlagt, på åthskillige sine reesor, hörde verifica- 
t toner.

Lundius: Dhe verifica/Zoner som der till behöfwes finnas in actis.
Schytz frågade än widare, om icke dess uthan borde wij sas attest ifrån wärldz- 

folket dher han har gästat.
Lundius: Consistorium består honom ett wist, nbl. så mycket som en Profes

sori plägar beståås.
Schytz frågade ännu, om altså inspectores aerarii kunna så kort skrifwa under 

samma räkning, så at dhe slippa alt answar framdeles.
Rector: Om inspectores aerarii tyckia något wara för högt upsatt, så böra dhe 

nu strax tala der uppå, och gifwa det consist:o tillkänna.
Lundius: Honom böör beståås alt hwadh medelmåtigt till hedren behöfwes.
X. Rector proponerade, om den åker, som Prof. Buscaugrius [Buschagrius] 

tillförende haar hafft, men nu häfdas af ingen, hwilket doch måste skee så wäl 
för afraden skuld som för gärdzgårdzens widmachthållande.

Skunck: Det är intet rätt at man så faår wällja som man will, och lembna 
dhet som uthwalt är åth en annan.

18 -7 4 4 2 6 3  Sallandtr
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Holm sade at han will taga bem:te åker an, när han först far see honom.
Rector: res non patitor moram, effter stängandet måste i desse dagar skee.
XI. Rector proponerade effter Räntemästarens påminnelse, att sal. Stigzelii 

åker är tillfallen Academien effter Kongl. M:tz nådige förordning.
Res:o att h. Qvaestor och h. Schytz gåå till borgmestaren och tala widh honom 

om be:te åker, förehållandes honom Kongl. M:tz förre giorde disposition der 
om. Item slötz att man och skulle fråga om sal. Loccenii åker.

XII. Uplästes Söderbergz bref till Räntemästaren, hwar uthi han begärar weta 
prijset på den slöga spannemåhlen.

Res:o. Att det blijr om 5 daler koppwr:nt tunnan.
XIII. Uplästes profess. Olai Rudbeckii skrifft till Consistorium, hwaruthi han 

tredie gången begärar swar på sin tilförende inlagde skrifft (förståendes dhet 
han inlagt om Academiens betalning för sal. Grötens skuld) antingen då V. 
Consistorium behagar blifwa widh sine förre resolutioner, som han wisserlig 
förmodar eller och om dhe effter h. Räntemästarens förslag wiilia ändteligen 
fatta ett annat sluth, allenast han kunde fa der på skrifteligh ändskap.

XIV. Uplästes Räntemestarens skrifft angående samma ährendet, hwilken 
han begärte måtte heelt komma till acta; det och så bewilliades och lyder som 
föllier:

Jagh kan nogsamt märkia dhet Professore» h. Ol. Rudbeck lärer satt sig i 
sinnet, at intet ännu återwända medh sine quaestioner, angående Grötens balance 
och dess betalning, och at sökia der öfwer något Eder Magnif:s och V. C. 
swar, hwar medh han sädan måtte migh på hwariehanda sätt incommodera, för 
det iag dhe medel, han sielf förskrifwit och anslagit till aerarii betalning och för- 
nöyelse, emottagit, effter som han immerfort sig undandragit, at migh derföre 
lagl. sökia och tiltala, om han gitter, sädan iag nu så månge gånger både muntel. 
och skriffteligen migh förklarat, att då wiilia honom lagligen swara, med tienst- 
lig begäran, Eder Magnif:ce och V. C. gunstigt täktes heelt och hållit lembna 
samma ährende, dher hän, uthan at dess innan sigh der om yttra i någon måtta; 
hwilket och migh alt här till gunstigt är wederfarit, det iag medh all tacksamhet 
erkänner och berömmer. Och såsom iag nu hädan effter, effter tijdsens och 
åhretz beskaffenhet, måste åter merendels wara här och dher på landet att up- 
wachta Acad:ns interesse, och icke lärer så offta kunna wara tillstädes in V. 
Con[si]st:o, der igenom wälbemrte h. Prof. torde giöras hopp at hädan effter 
kunna avancera i detta sitt upsåth, ty beder iag aldratienstligast, att Eder 
Magnifce och V. Con[si]st:o täktes än ytterligare bewijsa migh dhen godhet och 
rättsinnighet, att dhe icke tillåta h. Professoren widare få något till acta, denne 
sak på hwarjehanda sätt angående, det wäre sigh antingen mundteligen eller 
skrifftel. helst effter som iag och, seendes det han icke will lagligen här medh 
umgå medh migh, det iag offta tillbudit, lembnat, och än widare lärer lemna 
honom tillfälle, att på högre ort, effter han här det icke will giöra, lagligl. 
föredraga alt hwadh han tycker sigh hafwa emot migh, så wäl som att tilbörl. 
förnöya aerario uthi alt det iag på des wägnar, en och annan tijdh emot honom 
påmint hafwer, och än widare kan hafwa att påminna. Hwarföre iag och gierna 
seer och tienstel. begärar Eder Magnif. och V. C. täktes låta bero medh det 
han för detta insinuerat i denne saak, och icke något widare der öfwer emottaga 
eller protocollera låta, ey eller sigh sielf något effter hans begär der öfwer ut-
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låta. Och det så wäl för min skuld, som här widh tagit aerarii interesse i acht, 
som förnembligast för Eder och V. Consist:ii skull, som gierna lärer hafwa det 
berömmet, at i detta måhl icke resolvolveres något aerario till praejudice, eller 
emot Kongl. förordning till aerarii bijstånd. Emot denne och all etc.

Rector refererade at Prof. Ol. Rudbeck hade sagt mundteligen, det ingen ähr- 
lig karl skall kunna bewijsa, at hans extract uthur protocollen angående resolu- 
tionerne om Grötens skuld, som tillförende är ingifwit, är ofullkombligit.

Qvaestor: Sade at han dhet skall bewijsa som en ärligh karl.
Än widare sade Qvaestor, at om Consist:m will taga Grötens huus till sigh, 

så må det skee; men intet kan Academien heller aerarium antaga det till sigh.
Rector sade att Rudbeckius påståår at Consistorium har antagit reda huset i 

betalning, och låtit det besichtiga.
Skunck: Det är twenne distinctissima till at besichtiga huset och taga det i 

possessio«.
Qvaestor: Consistorium haar ännu aldrigh warit eense om dess antagande; 

uthan då det en dagh är wordet slutat at transporten skulle skee, så finnes der 
emot slutet en annan con[si]st:ii dagh, at man egendomen intet emottager, förr 
än man honom först besichtigar.

Lundius: Man böör see noga effter in actis huru det är slutit, och på hwadh 
grund det är slutat; och at man tager sedan en extraordinarie dagh till att in- 
hämpta rätta beskaffenheten af denne saken.

Rector: Jagh kan intet giöra sådant allena.
Lundius: Hans Magnificence kan adjungera sigh hwem han behagar af con

sistorio. Men iag för min person kan intet sittia i den saken.
Res:o att h. Räntemästaren faår protocollen, och att han extraherar alt hwadh 

som angår saken; hwilket sedan skall jämföras i Consistorio, lärandes uthan twif- 
wel det ena rummet uplysa det andra, jämwäl upsökias alt hwadh som på bägge 
sijdor, Rudbeckii nbl. och Räntemästarens skriffteligen i Consist:o är inkommit 
angående denna saken. Sidst slötz at i dagh otta dagar till skall denne saken 
företagas.

XV. Qvaestor mentionerade om den sandwreten som sal. Prof. Liungs sterb- 
huus har sagt ifrån sigh, af orsak at staden har fordrat mehra afradh der före, 
än tillförende der af är gånget. Hwarföre nu Consistrm borde säya före at någon 
den samma antager och häfdar för afradens och gärdzgårdens skuld.

Rector Magnif.: Medh den wreten är intet så stoor äfwentyr som medh 
Buscagrii åker, hwilken rätt nu omtaltes, efter samma wreet ligger längst uth 
widh skogen för sigh sielf uthom de andre åkrar.

XVI. Qvaestor berättade huruledes han lärer blifwa förorsakat at och så till
kommande höst innehålla Prof. Ol. Rudbeckii löhn, aldenstund bem:te Prof. 
haar taget en stoor post penningar till läns af studente cassan åth Bibliothequet, 
hwilken post doch intet finnes i Bibliothequetz räkningar wara uptagen, ey 
eller han elliest giordt för samma post någon redo.

D. 23. Aprilis
höltz Consist:m majus närwarande Rectore Magnifico, Doct. Benzelius (sic), 

h. Schytz, h. Gartman, h. Lundius (sic), Doct. Drossander (sic), h. Arrhenius
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(sic), h. Ol. Rudbeck, h. Norcopensis (sic), h. Columb., h. Micrander (sie), h. 
Lagerlöf, qvi acta notavit, h. Räntemästaren.

I. Uhrsächtades Prof. Bilbergs frånwahra för hans opasslighet skuld.
II. Rector berättade om den strijdighet, som är upwuxen emellan Prof. Neze- 

lius och Prof. Norrman om adjunctura philosophica, hwilken Prof. Nezeli/zr änd- 
teligen tilstår sigh böra affträda i följe af Hans May:tz bref, som Prof. Norr
man erhållit; hälst effter nu sedermera Secret:n Goeding har niutit Kongl. con- 
formation at faå behålla dhen adjuncturam philosophis som han här till brede 
widh seereterare tiensten besutit, men pr«tenderar lijkwäl, (Nezelius nbl.) at 
han får upbära löhnen för heela den förflutne termin, hwar af Norrman will 
tillägna sigh åthminstone ha[l]fparten, hwilket Prof. Nezelius hemställer V. 
Consistorii aequitet och gottfmnande, udåtandes sigh willia wara nögd medh dhet 
som Consist. i detta fallet finner skäligit.

Doct. Benzelius: Det tyckes militera för Nezelius, at termin war störste dhe- 
len förfluten, då Kongl. M:ttz bref för Norrman här wardt anpresterat.

Rector: i brefwet uttryckes lijkwäl klart att Norrman strax skall få stijga till 
adjuncturam.

Norcopens.: Ja ochså den förre om adjuneturerne giorde disposition aldeles 
casserat.

Drossand.: det woro wäl att Norrman blefwo tilfredz stälter, at han icke får 
tillfälle till at på nytt klaga sig å högre ort.

Doct. Benzelius: skall man rigidissime umgå dher medh, så löper på Norrman 
intet mehra än det som kan räknas af lönen på den lille tijden som stodh af 
terminen tilbaka då brefwet blef här upwijst.

Rector läste upp formulas som brukas uthi bemelte Kongl. bref för Norrman, 
nbl. at han strax skall blifwa accommoderad och uthan inwändning.

Prof. Arrhenius: det woro till at önska at dhe på både sijdor kunde ställas 
tilfredz.

Columbus det samma.
Norcopensis: det är en swår condition för Consist:o att Norrman skall lembnas 

at sökia än widare. I medier tijdh, som Consist. intet kan annat finna, än att 
Norrmans praetention på adjuneturens löhning, bör räknas ifrån den tijden som 
brefwet här är framwijst, och intet tilbaka, så bör inkomma klart i slutet, att 
aldenstund Kongl. M:tz expresse befallning påbiuder att immittera Norrman uthi 
adjuneturen, och Consist:m högbem:te befallning intet annorlunda kan förstå än 
att den tijden som der på föllier och intet den som förbijgången är, så under
står sigh Consist:m intet att heller giöra någon annan disposition der om.

Res:o att det skulle blifwa här widh som näst ofwanbemält är.
III. H. Decanus fac. phil. angaf fölljande argumenta disputandi exercitii gratia, 

som tilförende äre i faeulteten approberade wordne:
Christopherus Grund Werm. de gratitud. Laurent. Algerus Vexion. de frigore. 

Nicolaus Bolmerus Vexion. de voluptate animi. Johannes Zeppelius* Vexion. 
de poris corporum natoralium. Nicolaus Kyronius Suderm. de stratagematibus. 
Laurentius Dimbing Holm. de juramentis.

IV. Dn. Hemmingus Forelius Ost.Goth. begärar en recommendation af Con-

* Felskrivning för Zephyrinus.
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sistrm till Acad. Cancellarium, hwarigenom han förmodar komma till succession 
af depositions tiensten, hwilken snart lärer blifwa ledigh, aldenstund Mag. Aske- 
bohm reda har försäkring om en lägenhet der nedre i landet. Hwarföre han och 
hoos Rectorem haar utlåtet, at han är nögder der medh at Forelius nu söker 
succession. Dhenne Forelii begäran fans så mycket mehra legitima som har 
[0: han] tilförene sökt facultatis philosophicae approbation och wunnit af dhem 
alla ett serdeles god t wittnesbörd om sin person.

Doct. Benzelius: Har eliest ingen der emot allenast man är försäkrader att 
Mag. Aschebohm weet sig något annat wist att tillgå. Res:o att en recommenda- 
tion för Dno Forelio upställes in meliori forma.

V. Sal. Salani änkias fullmechtige emot Prof. Buscaugrium [Buschagrium] 
begär för denne gången dilation i saken, effter han hafwer nödigh någon under
rättelse ifrån principalen, hwilken han så snart intet haar kunnat bekomma, effter 
wägen är lång.

Res:o. Dhet kan honom intet wägras.
VI. Rector förfrågade huru han skulle bete sigh medh Skraggens och Nort- 

mans saak, hwilken här till så länge är upskuten för Nortmans siukdom skuld 
dhen och ännu continuerar. Sporde fördenskull om man skulle skrijda till dombs 
öfwer dhe interesserade som här närwarande äro; och sålunda ställa dhe kla
gande tillfredz.

Benzelius: Har man då wiss underrättelse at han Nortman är siuk.
Rector swarade ja, säyandes sigh hafwa nogsamt tillhållet cautionisterne at 

erkundiga sig der om.
Res:o. Att effter Nortmans närwarelse är nödigh, och saken intet kan slutas 

förr än man fåår af hans utsaga någon fulkombligare uplyssning dher uthi, på det 
at det icke må gifwas dhe närwarande tillfälle at skiuta skulden på dhen från- 
warande, hwilket ändteligen torde skee der ma« skulle skrijda till at afdöma 
dhem särskilt. Altså måste saken skiutas upp än länger, hälst emedan och ex
cusatio ob morbum är laglig.

VII. Uplästes Mag. Salenii supplique till Ven. Consist:m hwar uthi han be
gärer at få någon försäkran på ett stipendii rum ännu, antingen denne eller 
åthminstone följande termin, i krafft af Kongl. Drottzens nådige föreskrifft och 
förord[n]ing.

Benzelius: troor intet at det kan wäntas af facultate theolog. något rum, effter 
det och intet iärer wara giörligit, aldenstund för denne termin intet mehra än 
ett rum blijr löst, och facultas samma rum är bortskyldigh så wäl för denne 
som föliande termin och kanskee än längre at betala den skuld som den fre;»- 
mande novus conversus [Lehman] giordt här i staden uthi sitt gästhärbärge sub 
fide publica. Dhess uthan äre och månge recommendationer af högre hand, som 
äre äldre än dhen Salenius erhållit, och böra altså hafwa förträde.

Rector tykte wara billigt at facultas juridica och medica i detta fallet under- 
hielpa de andre faculteterne.

Gartman: det är orimligit, at en Mag. facult. philos. skall fa stipendium in 
facultate juridica.

Norcopensis: Ordinaria via kan det fuller intet skee, men extraordinaria wäl.
Benzelius tykte at det hörde till facultatem philosoph. at draga försorg om 

något rum för Salenius.
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Norcopensis: Facultas philos. har giort sitt till, och lärer i alt fall willia wara 
enskyllat.

Lundius: tykte minnas, at et interims sluut woro giort, at facult. philosoph. 
skulle hielpa Salenius medh ännu ett rum.

Rector: det lärer intet så wara.
Arrhenius: Isländaren [Gudmundus Olavius] bör och hafwa ett rum af facul

tate theolog. om något blifwer löst.
Res. Att nu intet något wist kan slutas för Salenius, uthan at man förtröstar 

honom der medh at man will see till framdeles hwadh som giörligit är.
VIII. Rector berättade att Adjunctus Wadensteen begärt Ven. Consist. måtte 

proponera på sal. Ausi i sterbhus wägnar
1. [Ej inskrivet på härför reserverad plats.]
2. att Consistorii arrest må blifwa uphäfwen, och at han må få frija händer till 

att agera medh sal. Ausii sterbhus interessenter och sökia sin betalning der ige
nom.

3. dher arresten intet skulle kunna uphäfwas, at han må faå en skrifftelig 
attest dher om, och att arresten revera är skedd.

Lundius: Jag hafwer tillförende låtet föra mina skiäl till protocolls, hwarföre 
iag intet kan befatta migh medh denne saken.

Ol. Rudbeckius berättade at Ausius warit hoos honom om samma saak, hwar 
uppå iag swarade at iag intet tager migh af den saken, uthan skiuter henne till 
Consistorium. Han har och begärt af migh en attest, hwar till iagh swarade, 
at iag will wittna medh honom det han har offta mant på saken. Widare har han 
begärt at fåå en ny wärdering, hwilket iag swarade intet kunna wägras honom.

Lundius: Saken måste först defereras till Hans Excelkce Drotzen, förr än något 
slut fattas der uthi.

Res:o att aldenstund Academiens store interesse verserar i denne saken, så 
kan man på h. Räntemästarens propositioner intet positive swara, förr än man 
wederbörligen alt communicerar medh Hans Excelkce Kongl. Drotzen.

IX. Rector förmante wachtmästaren at han noga tillseer att ingen, ehwem 
det är, tillåtes at ståå widh Consistorii döör och lysna. Befinnes här effter något 
såda«t, så skall dhet komma på hans answar.

X. Prof. Columbus och Prof. Micrander refererade om dheras wärf at tala 
widh borgmestaren om sal. Stigzelii åker, hwilken effter Hans M:tz nådige för
ordning nu woro fallen till Academien. Hwar på borgmestaren haar swarat, at 
han hade förmodat det Academien intet skulle tillägna sigh bemelte åker; icke 
dess mindre wille han conferera medh stadzmagistraten dher om, och låta så 
föllia wederbörligen swar dher på. Hafwandes borgmestaren lagt detta der till, 
att någon Kongl. resolut:n lärer wara senare än den Acad:n erhållit angående åk- 
ren. Item haar han och något rört om utsädes penningar.

Res:o. Att Qvaestor sätter up en skrifft till stadzmagistraten om denne åker, 
på dhet at man må få skriffteligit swar.

XI. Rector Magnif. berättade at twå af stadsens rådmän warit hoos honom, 
och frågat, om icke Acad:n wille förstå sig till att utläggia boskapz- och städzle- 
penningar för den åker, som är i Hans Kongl. M:tz omyndige åhr Academien 
förunt worden, begärandes at dhe på denne proposition strax skulle få swar.
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Rector sade sigh hafwa swarat dher i att dhen nådh som Hans May:tt i sine 
omyndige åhr haar giort Academien, är sedermera nådigst ratificerad worden. 
Angående dhe städzlepenningar, som fordras, så menar han att hwar och en af 
Academiens ledamöter som häfdar någon åker har dhen åhrligen uthgifwit. Men 
hwadh boskapzpenningarne widkommer, så kommer honom fremmande före att 
dhe gode herrar af stadzmagistraten wille inqietera Academien der uthi. Widare 
berättade Rector, at sedan dhe woro ifrån honom utgångne, kom en af dhem til- 
baka igen, och gaf före at hans meddeputerade intet rätt aldeles hade förd t ordet, 
uthan att man förståår uthsädespenningar i stället för städselpenningar.

Lundius: Man måste läsa up Kongl. donations brefwet, och noga förnimma 
hurulunda dher uthi en och annan omständigheet är rörder, förr än man något 
resolverar här uthi.

Rector berättade än widare att han privato nomine haar skrifwet h. cantzlie- 
rådet Lindskiöld till, medh ödmjuk begäran, at der kanske stadzmagistraten 
skulle hafwa i sinnet at giöra någon ansökning hoos Magistetet till Acad:ns för
fång i denne saken, först Acad:n sådant måtte communiceras, förr än någon reso
lution dher widh faller.

Res:o. Att man skaffar tillhanda alla documenter och acta som höra till denne 
saken, och har sådant i beredskap, i medier tijdh avbijdar man stadz- 
magis[tra]tens skrifftelige påminnelse om detta ährendet, hwar till man kunde 
föranlåta dhem uthi dhen skrifften, om hwilken rätt nu slötz, at sw[ar] till dem 
skulle afgå angående sal. Stigzelii åker.

XII. Prof. Schytz begärte at uthur actis måtte upläsas dhet sluut som en gång 
är fattat på Hans Excelkce Kongl. Drotzens förslag att Bibliothequet skall niuta 
till dess reparation halfparten af cassa studiosorum.

Res:o. Att Hans Excellences bref angående denne saken skall upsökias, och 
tillijka upkastas consistorii slut dher om, då man kan rätt fullkombligen see på 
hwadh grund det är stält.

XIII. Lästes upp en skriffteligh upsatz på dhen reparation som man har 
befunnit wara nödigh widh Ulfwa qwarn, hwilken och heel här till acta föres 
[ivilken dock ej inskrivits pä härför reserverade sidor i  protokollsboken].

XIV. Fechtmästaren [Grubb] begärar at bekomma fyra tunnor rog at afkortas 
på hans pra?tenderade restantier.

Res:o. Att han fechtmestaren bekommer af Qvaestore fyra tunnor rogh till 
afkortning på dess praetention. Dherjempte föres till acta at bem.te fechtmestare 
tillstådt hoos Rectorem Magnif. at hwadh han här till bekommit, lärer komma 
at afräknas på detta åhretz löhn.

XV. Uplästes dhen 4 puncten af Anders Vinters memorial daterat Upsala 
d. 5. Mardi 1684. hwaruthi han förmäler at en bonde benemd Jöns Erichsson 
i Åås har fogden och rättaren oåthspordt, gifwet en regementzhofslagare, Anders 
Tysk benemd, loff att byggia ett torp uppå bem:te byes ägor och skatdagt honom 
till sigh 8 dr kopptfrznt.

Res:o. Att bemelte torp blijr bestådt och effterlåtit; allenast att dagzwärken 
derföre utgiöras, och at fougden har noga inseende at ingen skadeligh conse- 
quence der af föllier, antingen på hemmanet eller Academiens interesse.

XVI. Qvaestor gaf tillkänna, at hans extract angående Grötens skuldz afbetal-
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ning är färdigt, effter nästföregående sluth. Men aldenstund protocollen af när- 
warande rectorat intet äre widh handen, uthi Secreterarens nu bortowarandes 
frånwaro, altså kunde saken d henne gången intet företagas.

XVII. Uplästes Qvaestoris memorial, hwaruthi han gifwer tilkänna, at den 
widlyftige skrifft, som han för halfftannat åhr sedan, på aerarii wägnar har inlagt 
angående Upsala qwarn och dhe bijwärk som Prof. Ol. Rudbeck der widh har 
upsatt, sampt dhe mundtelige påminnelser som han samma gång dher om giorde, 
finnas intet wara införde till acta, eller något ord der om rördt, oachtadt at V. 
Const. då resolverade at så denne som andre hans skriffter som Acadrns inte- 
resse angå skulle komma till acta, hwilken Consisr.ii res:n ey eller finnes in- 
protocollerader, begärandes derföre att det ännu måtte skee, och lembnades till 
wederbörandes answar i sinom tijdh att aerarii interesset således är wordet ansedt. 
Hemställandes ochså ännu i Consist:ii betänkiande om samma bijwärk, som nu 
taget skada af floden, skulle tillåtas att repareras och framgeent hafwa sin gång, 
och om Consist:m det finner anständigt och förswarligit.

Res:o. Att ofwanbem.te skrifft ännu skulle föras till acta widh slutet af då- 
warawde rectorat och inskrifwes ord ifrån ord tillijka medh dhen berörda resolu
tion som af Consistorio då wardt fattader angående samma skrifft, och andre 
som röra om aerarii interesse.

Micrander: dhen bör swara som en sådan skrifft utslutet uthur protocollet.
Benzelius håller medh det samma.
Prof. Schytz och Prof. Columbus som inspectores aerarii förbehöllo sigh at 

wara enskyllade, om ännu skulle tilstädias att ofwanbem:te bijwärk få komma på 
gång, och dher framdeles skulle befinnas at Academien tagit af dhem någon 
skada

D. 1 Maij
upkommo in Consistorium Rector Magnificus, h. Gartman, h. Lundius, Doct. 

Drossander, h. Norcopensis, M. Columbus, h. Volff, M. Micrander, h. Bilberg, 
h. Peringer, h. Lagerlöf och Secreteraren.

I. Förmälte Rector sigh blifwit förorsakat att sammankalla Consist:m, effter 
han förnummit Hans HögGrefl. Excellence Kongl. Drotzen wara ankommen till 
Wennegarn, hwilken woro nödigt både att upwachta, såsom och att effter Con
sistorii slut andraga det ährendet angående Ausii saak, och flere återstående 
Acadrns fordringar.

H. Lundius föll på Prof. Micrandrum och Secret:n, att dhe giöra Rectori 
föllie dijt uth. H. Micrander ursächtade sigh både derföre, att han sidst der war, 
har elliest mycket at giöra såsom och hans hustru är något siuk. Badh om ur- 
sächt effter han intet kommer åth.

Rector frågade om Norcopensis will föllia medh. H. Norcopensis: Eder 
Magnif. weet at det intet låter sig giöra, effter iag annorledes tillförende utlåtit 
migh om Acadrns skuldfordringer, hwar ifrån iag intet går.

H. Lundius uhrsächtade sigh, at intet kunna i desse ärender öfwerresa, effter 
han är i skyldskap medh Ausii sterbhuus, föll der på, at h. Micrander intet 
undrager sigh, effter der under verserar Acadrns interesse.

M. Micrander ursächtade sig alt fort.
H. Lagerlöf ursächtade sigh, at han intet kan resa för det han skall om löger- 

dagh praesidera. Men effter Consistorium remonstrerade at han till onssdagen
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kan upskiuta disputation, hwar om till Decanum sändes budh, at förnimma om 
någon då skall disputera, som igenkomb och berättade at Decanus sagt sigh 
ey wetta någon som då skall disputera fördenskull tog omsijder h. Lagerlöf på 
sigh at öfwerresa.

II. Uplästes Hans HögGrefl. Excellences Kongl. Drottzens och Academiae 
Cancellerens bref till Consistorium, der uthi Hans HögGl. Excell.e gifwer til- 
känna Kongl. May:ttz allernådigste willia och befallning angående Academiae 
Secreterarens And. Goedings desiderium, att resa utomlandz och hafwa i medler- 
tijdh en vicarium, hwilken högst bem:te Kongl. May:tz allernådigste willie Con
sistorium underdånigst effterlefwa bör cum nobis tantum obediendi gloria relicta 
sit, och för detta ey obrukeligit warit att Acad:ae Secretarii erhållit vicarios en 
rum tijdh, jämwäl at Professores fatt tillstånd at giöra det samma och på någre 
åhr perfectionera sine studier. För det öfrige lembnar Hans HögGl. Excellence 
Consistorium aldeles, at tilsee det en capabel vicarius antagas må. Där uppå up
lästes Kongl. May:tz allernådigste bref dat. Kongsöhr d. 31 Martii innewarande 
åhr, för bem:te Secret:n Goeding, at få giöra en resa uthomlandz, och till en 
lijsa och understödh af den omkostnad, som på fremmande orter requireras, 
låta honom den tijdh han frånwarande är och in till thess han hemkommer niuta 
och behålla både sin adjuncturam philosophicam och halfwa ordinarie löhnen 
för secretariatet. Men sädan niuter han för begge fult, till thess han far någon 
annan och bättre tienst och befordring, warandes han förplichtad att skaffa 
en godh man i sitt ställe widh den senare beställningen, som emot hälfften af 
ordinarie Secreterare löhnen förrättar det honom åligger at giöra, som alt medh 
mehra högstbem:te Kongl. M:tz allernådigste bref innehåller.

Sädan sade Secret:n Goeding, sig effter Hans Kongl. May:tz allernådigste 
willia och befallning warit omtänkter at skaffa en god vicarium, hafwandes nu 
att för V. Consistorio nembna Dn. Joannem Refteliu/0 juris studiosum, som 
lofwat at willia förträda vicariatet effter Kongl. M:tz allernådigste brefz lydelse. 
Och som samma Dn. Reftelius woro större delen af hh. Professorerne bekant 
för sin skickelighet och goda qualité, altså twiflade ey eller Secreteraren, det iu
V. Consistorium woro medh honom nögd. Något hwar af Consistorialibus gåfwo 
denne Reftelio ett gått wittnesbörd, i synnerhet de af facult. juridica, och at 
han till denne tiensten woro helt skickeligh.

Dn. Reftelius inkallad tilspordes om han medh full hog woro sinnader at på 
sigh taga Secretarii syslor och embete såsom vicarius uthi mons. Goedings från- 
waro, emot den lohn, som Kongl. May.tz nådige bref förmäler, nbl. helfften 
af secre ter ar elöh nen. Dn. Reftelius förklarade sigh, att allaredan hafwa låtit Sec
reteraren privatim förmärkia sitt samptycke der till, betyga«des ännu, att han 
gierna åstundar tiena V. Consistorio här uthi och lofwar willia wijsa all trohet 
och flijt der wid, sampt säyandes sigh wara nögd med den löhn, som Kongl. 
Mayrtz bref förmäler.

Consistorium förehölt honom dhen plicht och förrätning, som der widh woro; 
i tem at han wille wara förtänkt, at här wid en tijdh stadigt förblifwa och der på 
gifwa sin revers och försäkringz skrifft.

Dn. Reftelius sade sigh det gierna effterkomma willia.
Resolverades altså att Reftelius der till antages, skolandes han nästkommande 

Consistorii dagh inlefrera sin försäkringz skrifft, och der på admitteras till eedh.
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III. Begärte Secreteraren Goeding att det måtte föras till acta at han wijst 
warande pro-Decano dhet han för sin adjunctura giort tienst.

IV. Lagerlöf betygade at Secreteraren wijst honom depositioner som han ut- 
gifwit åth studenterne åhrligen at skrifwa exercitia styli effter, och at han dhem 
corrigerat.

Rector Magnif. sade och sig sedt at han läset Livium för några.
Prof. Lundius: Dhet är alt nog, hwar emot och ingen hade mehra att tahla.
V. Slötz och att Rector och hans meddeputerade nbl. Lagerlöf och Secre

teraren skulle föredraga Hans Excellice Kongl. Drottzens Consistorii skrifftelige 
ödmiuke förfrågan om betalning af dhe penningar som äre tillerkände h. asses
soren Behm[er] och att samma memorial föres till acta, blef och så slutat at 
Hans HögGl. Excellence dher om tillijka skulle tillskrifwas.

Consistim minus d. 7 Maij
för middagen pra?sentibus Rectore h. Spole, D. Skunck, D. Drossander, M. 

Columbo, h. Wolff och Secret. Goeding.
I. Inkomb wästgiöthen Anders Ersson emot stud. Olaus Broman, klagandes 

at han kallat hans hustru tiuf och kofsa, för det hon fordrat någre penningar af 
honom som han är dem skyldigh för kok och kammar. Nbl. 8 dr 20. Bro- 
ma[n] swarade sig sagt, at han kunde bewijsa henne tyfstycke, effter hon warit 
otrogen om hans matsaker, tilstodh sigh wara honom intet mehr skyldigh än 3 dr.

Rector påminte dem at då de woro hos honom och liquiderade sin emellan, 
hade Broman blifwit skyldigh 6 dr hwilket Anders Ersson och nu tillstodh, men 
sade att han hade bort betala dem till påsk.

B[r]oman lofwade omsijder betala honom bemite 6 dr. Hwilket och honom 
pålades att giöra till nästkommande söndagz aller sidst. Sädan insinuerade Bro
man en attest af Linzelio att hans hustru tagit ifrån honom en sölfsked owitter- 
ligen och henne bortsatt. Hustrun inkallad nekade här till, men tillstodh sigh 
länt henne och satt henne i pant.

Nok insin:de han 2 andre attester. Men effter Consistorio ey tillkom någon 
saak emot wässgiöthen uptaga eller ransaka om hans hustrus förhållande, hwar- 
före remitterades det till stadzrätten, hwarest Broman sine attester framhafwa 
kan, hafwandes sedan Anders Ersson effter hållit sluth widh stadzrätten, domb 
på bem:te Broman i Consistio at förwänta.

II. Studiosi Hemmingus Forelius och Jonas Lind[e]bohm inkommo, insinue- 
randes Lindebohm en supplique, der i han gifwer tilkänna, huru han för någre 
åhr af fisco nationis Ost.Gothicae länte 9. dr kopjwrint pantsättiandes der emot 
Calepini Dictionar. 8 ling. Men när han en tijdh der efter sin skuld richtigt 
betalt och boken igenbegärat, har han doch den ey igenbekomwa kunnat af 
curatoribus Dn. Aschebohm och Forelio. Hwarföre bemite Lindbohm begär 
Consist. wille wederbörandem anbefalla att henne igen restituera.

Forelius sade alt wara sant, men orsaken hwarföre hans bok blifwit qwarhållen, 
är det, at hans fader [Laurentius Lindebohm] äfwen för 32 åhr sedan widh pass 
och länt penningar, uthur cassan och satt boken i pant, hwilken sedan han uth- 
practicerat och såldt, och aldrig någre penningar derföre i cassan lefrerat.

Lindbohm replicerade att om de hafft något at fodra effter obligation af hans
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sal. fader så hade de bort lagl. det giöra, och intet sielfwe panta sigh och be
hålla hans book.

Forelius sade inspectorem nationis der af wettat och landskapet så slutit. 
Lindbohm mente det kommo äntå intet honom till att betala allena, det borde 
och de andre hans mederfwingar först citeras och medh den saken lagl. omgåås.

Dhe affträdde, och Consist:m delibererade här om, finnandes skäligt, att 
Lindbohm restitueras dess book igen, och pro quota betalar det, som hans fader 
af cassan länt hafwer, så mycket som på honom belöper. Hwilket dhem begge 
åter inkallade afsades.

Forelius påminte, om icke interesse der på betalas skall. Consist:m tykte at 
interesse derföre ey fodras må, ty att det emot praxin är, och för de penningar 
som af nationscassarne länes, aldrig något interesse gifwas plägar.

Lindbohm förbehölt sig at tiltala Dn. Forelium för det han beskylt sin sal. 
fader att hafwa utpracticerat sine i pant satte böcker uthur nation cassan, han 
torde kunna bewijsa huru der medh annorledes woro beskaffat. Forelius sade 
sigh ey annat der medh meent, än att böckren som i pant stodo blifwit uttagne 
uthur fisco, och penningar derföre aldrig inkommit.

III. Studiosus Jacobus Hof[f]ling inkomb emot stud. Joh. Mullenbrok [o: 
Möllenbruk], insinuerandes 1. ett bref ifrån Jona Molin* som begär han wille 
citera Mullenbrok till rätta, och hålla honom till att betala det som han för mons. 
Bering gått godh före. 2. uplästes Johannis Beriiigs obligation af d. 21 Sept. 
1682 der i han tillstår sig wara skyldigh mons. Molin 180 dr koppar:c in alles, 
lofwandes dem till d. 14 OctobnV richtigt betala. Dher under hade Mullenbrok 
cauverat för bem:te Bering, at om han till föresagder tijdh medh samma pen
ningar sig ey infinner, skall han för samma pe»»/ng:r stå och widh erligit parolle 
dem betala. Item dessutan betala 18 dr kopp*r:t som Molin för Mullenbrok er
lagt.

Mullenbroch exciperade, och sade sig fuller tillstå caution, men Bering säya 
sig intet fadt så månge penningar af Molin, och hafwa gifwit Molin obligation 
och sin caution förr än han fick penningarne, dhem han säyer sigh ey mehr än 
till hälfften fatt plåckewijs. Kunde han wijsa något quittence eller upsatz på huru 
månge penningar han fatt, så wille han dem genast betala.

Höfling replie erade obligation wara klar och Molin intet behöfft taga något 
quittence på lefwerancen, sädan han hade obliga//on. Beringer wara och så långt 
borta, att Mullenbroch menar sigh genom något slijkt föregifwande kunna gå 
från sigh sin caution eller åthminstone kunna draga saken på långbänken.

Parterne affträdde, hwar på sententierades sålunda: Aldenstund obligation är 
klar att Johannes Bering erkänner sigh skyldig till Pet. Molin 180 dr kop- 
p*r:nt och Johan Mullenbroch i så måtto för honom caverat, at der han till 
föresagdan tijdh ey inkommo medh samma penningar, skall han för dhem stå, 
och widh erligit parolle dem betala. Fördenskull finner Consistorium skäligt och 
lag lijkmätigt, att Mullenbroch till Petr. Molin ofwanbem:te 180 dr kopp*r:nt 
betalar, kunnandes han sökia sin refusion derföre igen wederbörl. hoos Joh. 
Bering. Item betalar Mullenbroch dhe 18 dr han sielf länt, och lofwat richtigt 
betala.

• Kallas nedan Petrus Molin.
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När domen war afsagd lofwade Mullenbroch medh det snaresta willia betala.
IV. Språkmästareänkian h. Karin Olofzdotter [de Courcelles] som hemma 

hoos Rectorem hade angifwit, huru stud. Lycosander kommit in till henne om 
nattetijdh, brötet dören upp, hafft uth wärjan och illa hoos henne tornerat, 
inkom sade sigh wara medh Lycosandro förlijkt; nekade honom tagit i sig en 
gång, än mindre budit till at wåltaga sigh. Men honom kommit in och sagt, 
at folk warit effter honom på gatan, för hwilka han lupit undan, och då hon 
kallat honom skälm och hunsswott, hade han tagit wärjan uth.

Hon affträdde, hwar på M. Columbus tykte denne sak måtte nämbnas för 
Consistio majori. H. D. Skunck tykte det samma, och förnimma om widh för- 
lijkningen må stå.

Lycosander inkallad tillspordes huru det tilkom at han så seent kom dijt in? 
Swarade att en hoop herretienare kommo effter honom så att han nödgades 
taga sin undflycht in hoos henne. Han frågades hwij han bröt up dören? S:de. 
Hon war så bräckelig at hon genast gick upp; bad elliest at få bli widh förlijk- 
ningen.

Rector: Förr än förlijkningen ratificeras kan, måtte saken i dagh effter midda
gen i majori Consistorio angifwas, då parterne kunna wara tillstädes.

V. Notificerade Rector en stud. bemdt Besser wara angifwen att hafwa pas- 
quillerat på någre jungfruer här i staden, jämwäl och undsagt Skraggen till 
lijfwet. Och emädan han håller sigh undan sökiande excipera forum, frågade 
Rector om han icke må incarcereras der han ertappas kan? S:de jo.

Consistorium majus samma dag
effter middagen, närwarande Rectore h. Spole, h. Doct. Skunck, h. Schytz, 

h. Gartman h. Lundio, h. D. Drossander (sic), h. Arrhenio, h. Norcopense, 
M. Columbo, h. Wolff, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlöf, h. 
Qvaestore och Secretio.

I. Uplästes Kongl. Drottzens och Acad. Cancellerens HögGl. Excellences re- 
commendation för stud. Bondo Hummero [Humero], att warda med stipendio 
Regio förhulpen, effter han mycket fattigh är, och elliest stoor lust till studier 
hafwer.

Consistorium önskade at kunna honom accomodera remitterandes honom 
medh flijt till facultatem philos. att medh första blifwa hulpen.

II. Uplästes högbemite Kongl. Drottzens bref för Hemmingo Forelio att suc- 
cedera Mag. Haraldo Aschbohm uthi Depositoris embetet, då han det affträ- 
der. Resolutio. Consistorium låter det wara sig till hörsam effterrättelse.

III. Proponerade Rector stud. Andream Seth Gothburg. begära testimonium 
willjandes till Acadin i Lundh. Effter ingen af närwarande Professoribus honom 
kände, ty slötz at man om hans förehållande närmare inquirerar hoos curatores 
i landskapet förr än testimonium honom bewillias kan; hwilket och skedde hoos 
Prof. Holm, och effter erhållit wittnesbörd bekom han det.

IV. H. Norcopensis berättade stud. Österman warit hoos sigh i dagh och ur- 
sächtat sigh för det han denne terminen mästedels warit borta. Rector och 
Gartman sade honom warit och så borta förre terminen och äfwen enskyllat 
sigh för det han hafft någon tienst i Kongl. Drottzens bibliothek såsom och 
warit opassligh.
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Consistorium tykte at effter han warit borta 2 terminer, och medh ingen gil- 
tigh ursächt sigh infunnit, han altså ey widare der widh conserveras kan, hälstt 
effter constitutionerne det förmå, så frampt han icke giltigare uhrsächt kunde 
framtee.

V. Oplästes Peter Bergmans skrifft, der i han frågar, om han något skall hafwa 
at wänta af det stipendio som Kongl. M:tt honom på 4 åhr allernådigst förundt, 
och han sädan för haat och förföllielse skuld twungen blef at ogierna quittera, 
och i widrigt fall, medh hwadh fogh och skiäl sådan Kongl. nådh honom af- 
skärs.

Resolutio. Skälen der till finnas wäl in actis hwar effter sees, och sädan resolu
tion för honom fattas.

VI. Påminte Rector om boskapz och uthsädespenningar, som staden begärer, 
hafwa«des dheras uthskickade skräddaren Palmberg warit åter nyligen hoos Rec
torem, och begärt ett cathegoriskt swar, om Acad:n dem erläggia will. Der till 
Rector swarat, at som Consistorium ännu intet fatt swar på sin skrifft, så kunde 
ey eller han sig nu utlåta, förr än dheras swar inkommo.

H. Lundius meente at sidst blef så resolve.t att man skulle begära dhe wille 
skrifftel. inkomma medh sine skiäl dher om.

Rector sade det angått allena den ena saken om åkren.
H. Lundius: Man skulle och i detta begära skriffteligh communication af dhem 

för större säkerhet skuld at och Consistorium skriffteligen kunde der på swara 
medh bättre efftertryck. Det bij föllo samptl. Consistoriales och slöt2 at så skee 
måtte medh det forderligeste; hwilket och sedan skedde.

VII. Proponerade Rector, Doct. Sidenii änkia begära änkeåcker. Item Hedraei 
änkia begära fyllnad på sin åker efter hon intet har bekommit mehr än 4 t:r. 
Qvaestor sade henne hafwa mehra, och förledet åhr sin fyllnad. Hwadh Sidenii 
änka anbelangar, så har henne tillförende åker blifwit tilbuden, men henne för- 
skutit densamma, och intet welat hafwan.

Rector sade, att nu är fuller annorledes medh henne beskaffat, sädan hon 
genom reduction mist sin andre åker som hon mäst bygt uppå. Res:o. Så snart 
någon blir löös skall hon der medh bli accommoderad.

VIII. Proponerade Rector Amanuensem Consistorii Ekström anhålla om sti
pendio, emädan han tänker quittera sin tienst, effter han intet hinner längre 
der medh, emot en så lijten löhn, och myckne tijdh han ifrån sine egne studier 
der till anwända måste.

Consistorium tykte wara gott om man kunde obligera honom att blifwa qwar 
effter han är snabber och dess uthan wäl inkommen i kundskapen om Con
sistorii actis. Res:s altså att han medh ett simplici stipendio till sin förre löhn 
försees, men om det icke nu denne terminen något rum blir löst så hielpes han 
i medier tijdh af mulcta och nästkommande termin till bem:te stipendium in
föres. Item begär och bem:te Ekström något åth dhem som förledet åhr hulpit 
honom effter Consistorii resolution skrifwa, och slötz at dhe af aerarii cassa skole 
betalas effter den opsatz som de ingifwa på det de skrifwit haf:a.

IX. Inföll och mention om stud. Rosing att han måtte betalas för det omak 
han hade i Samuel Arfvidsons saak och resol:s att han af cassa aerarii får 10 dr 
s:nt.

X. Notificerade Rector språkmästareänkian [Karin Olofsdotter de Cour-
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celles] angifwit en grof sak om Lycosandro, att han nattetijdh kommit in till 
henne och dragit uth wärjan och skrämt henne; men henne sädan hafwa för- 
lijktz medh honom och nu intet widare willia gifwa det an säyandes att han 
henne intet rört etc.

Rector begärte Consistorii betänkiande häruthinnan, om det måtte blij widh 
denne förlijkningen som de sin emellan giort hafwa. Consistorium utlät sigh at 
effter hon intet påstår sin klagan, och inga wittnen dher widh är, saken altså 
intet uptagas kunna uthan at förlijkningen må ståå.

XI. Oplästes h. Petter Gråås citation till Academien at bijwista lagmanssynen 
emellan Tierp och Tegelsmohra d. 16 Junii nästkommande. Samma citation 
recommenderades h. Qvaestori.

XII. Förmälte h. Decanus facult. philosoph. Matth. Dyrenium* Calmar. willia 
disputera de navigatione, så och Matthiam Eklund Ost.Goth. de bellici ducis 
authoritate.

XIII. Skulle den skriffteligen författade relation om det som taltz hoos Hans 
HögGl. Excell. på Wennegarn d. [3] huius, uplästes, men efter h. Lagerlöf på
minte något der i wara, som måtte jousteras, och Secret:n sade sigh ey medhint 
eller kunnat giöra, för en häftig feber, som honom i afftons ansatte och i natt 
twenne paroxismos hade; altså wardt der medh opskutit till thess samma rela/;on 
af de då warande deputatis behörigen jousterad blifwer.

XIV. Elliest hade Hans HögGl. Excell:ce öfwersänt genom Secretrn Kongl. 
Cammarens bref som Hans HögGl. Excell:ce effter Rectoris bortresa tillhanda 
kommit, medh begäran att Consistorium wille der på swara. Samma bref uplästes 
af innehåld at Kongl. Rådet och Drottzen wille tillhålla Consistorio at öfwer- 
sända original verificationerne till Bibliotheks räkningarne såsom och den som 
till Academiens räkningar requireras, emedan Collegium intet kan wara benögd 
medh det attestato som widh räkningen allegeras, och bekräfftar att verifica
tionerne, hwilka påberopas uthi räkningen skole finnas widh handen i Upsala 
och hafwa sin richtighet.

Consistorium swarar H:s Excelkce och wijser sine skäl hwarföre det här till 
dagz medh verificationerne till Acad:ae rächnipgarne ey inkommit och tykt at 
man der medh intet bort inkomma. Men skall det så skee, så är det swårt at 
spierna mot udden. Angående Bibliothequet, så refereras hwad som passerat är.

XV. Inkom Cursor berättandes wachten fatt igen den för pasquillerandet 
angifne studenten Besser, hwilken inkallad af Rectore frågades hwij han så und- 
sagt Skraggen och sagt wara så gott at komma under bödelshanden för hans skuld 
som för någon annan, han nekade aldeles här till. Frågades hwij han skrifwit 
sådan skamlöse skrifft på folk här i staden? Han teeg der till.

Res:o. Han föres så länge i arrest.
XVI. Insin:s och uplästes h. Qvaestoris skrifft emot Prof. h. Ol. Rudbeck, som 

Consistorium fant skäligt at intet låta extrahera hen«e äfwen som de andre, förr 
än hon blifwit communicerat medh wederparten och beswarat. Hwarföre Rector 
samme skrifft till sigh togh. Hwar uthi h. Räntemästaren först berättar huru han 
effter tijdsens lägenhet som hastigast igenomlupit någre protocoll at der af extra-

* Felskrivning för Gyrenium.
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hera dhe loca angående Grötens balance som han och nu der jempte inlef- 
rerade, widare är at se af sielf:a skrifften.

XVII. Rector sade Reftelium nu kunna adhiberas till eedh, der jempte till
känna gifwandes, att ehuruwäl en eller annan låtit sig förliuda som hade de något 
emot Reftelium så hafwa de doch ey medh någon protest inkommit, som ey 
eller nu då Secreteraren begärte Rector wille släppa Reftelium till edgång, ingen 
något då påmkte.

Reftelius inkallad insinuerade sin försäkringz skrifft och revers, att till thess 
Secret. Goeding af sin resa hemkommer willia stadigt förblifwa der widh, 
och effter sin yttersta förmågo till de affairers utförande som detta secretariatet 
angå, all giörlig flijt contribuera etc.

Der på aflade Dn. Joh. Reftelius rite Secretarii jurament, önskandes Consis
torium honom der till lycka och wälsignelse, och som han tillförende altijdh 
wijst sigh skickelig och redeligh så hade Consistorium det samme af honom här 
effter sig at försäkra om.

D. 9. Maij
kallades Secretarius till Rectorem, at ransaka om stud. Petri Bessers begångne 

grofheter effter begge anklagarnes enständiga begäran då 1. Sebastianus Brun- 
nerus angaf, be:te Besse hafwa uppå nya kongzträgårdzmuren skrifwit sin systers 
nampn, och brede widh en stud. Skreys, och effter han intet wist hans nampn 
hafwandes i stället för Eric Skrey skrifwit Didrich Skrey, ey eller någonsin känd t 
honom, altså me« te Brunnerus det lärer Besser detta icke giort, uthan der till 
af någon annan tubbader, derföre och Skrey sielf klagade.

Besser bekände sigh skrifwit allenast j. Catharina Brunners nampn, men intet 
mehr, nekade der till hårdeligen.

2. Klagade stud. Joh. Enberg uppå Prof:s Hed ra i änkias wägnar, det Besser 
hele tijden bortåth mycket förargat hennes dotter, i det han stält sigh i wägen 
för henne, då hon någorstädes gått uth, stundom medh ödmiuka stundom medh 
stålta affecter. Item i kyrkian medh andre hwiskat och ledt åth henne hafwandes 
och store bönedagen kastat en zedel i bänken till henne när hon gick uhr 
stolen, då hon hade sitt syskonbarn medh sigh, men i zedlen hade fuller intet 
mehr eller annat stådt, än allenast bönedagz texterne. Sädan har han och skam
ligen skrifwit om henne på nya kongzträgårdzmuren nbl. L H. natthoro etc. 
medh mehra som utstrukit war, och han Enberg icke kunnat läsa.

Besser sade sig intet stort hafwa at swara der till allenast nekandes sigh kastat 
någon zedel in till henne, uthan då han en gång rykt upp ärmklädet uthur böx- 
säcken, hade zedelen som bönedagz texterne stodo påskrefne oförwarandes fölgt 
medh och emot hans willia fullit neder och i hennes bänk.

Emädan Joh. Arrhusius war inne, bad Rector honom litet affträda, hwilkom, 
effter han så fäst frågade hwarföre han citerad blifwit, Rector wederbörl. före- 
hölt hans näswijshet och kynhet, lijka som Rectori icke integrum woro, att kalla 
eller citera en student till sigh, jo han torde låta sättia en sådan owettinger i 
proba« der hans brott så woro, ty att han och i går äfwen så wijst sig emot 
Rectorem i andras närwaro spåsk och ohöflig; förmantes altså alfwarligen, att 
bättre lära mores, och wetta höflighet, hwar med han och affträdde.

3. Klagade Gabriel Skragge, bemrte Besser ochså skrifwit hans nampn dijt, 
och jempte L. H. fitthora, natthora, Gabriel Skragges natthora.
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Besser frågades om han hafft någon orsak här till, och hwij han sålunda skrif- 
wit? Han swarade sig det skrifwit af ingen orsak, uthan allenast af eget owett, 
gret och badh.

Elliest förmälte Skraggen, det denne Besser hotat honom till lifwet, och sagt, 
at effter han wet sig en gång skola komma under bödelshanden, så woro så 
gott att han togo lijfwet af honom som någon annan, hwilket Nortman skolat 
hafwa refererat för Olenius [Holenius].

Dher till nekade Besser hårdeligen.
Laurent. Olenius [Holenius] inkallad, sade Nortman fuller sagt för sigh om 

det han skrifwit på trägårdzmuren, men intet om hotelsen, uthan Brunnerum 
hafwa det hört af Arrhusio, hwilket Brunnerus och bekände Arrhusium hafwa 
sagt för sigh.

Johannes Arrhusius inkallad nekade enständigt sig detta sagt för Brunnero 
ehuru och Brunnerus der om påminte honom.

Den yngre Arrhusius inkommen bekände sigh hördt Besser gå der uppe och 
uthanföre der som Skraggen gäster, men intet att han undsagt honom till lijf
wet.

4. Hade och Enberg på Hedraei änkias wägnar att beswära sigh öfwer Arr
husius att han warit i Compagnie medh Besser, då han i kyrkian ledt åth hennes 
dotter. Hwar till Arrhusius nekade.

Besser frågades hwem som war i föllie medh honom då han skref på trä
gårdzmuren? Swarade det warit Joh. Nortman och Betulinum. Brunner sade dem 
berätta det, huru dhe welat förhindra Besser skrifwa, men intet det förmått. 
Det nekade Besser.

Han frågades om någon mehr skrifwit der än han? Sw:de intet det han wiste.
Här medh togo de affträde, och Besser antwardades wachtknechten Får Mas

son att fliteligen förwaras till näste Consistorii dagh, och ingen skulle släppas 
till honom uthan hans lille broder. Och effter desse beklagade sigh intet ha at 
lefwa widh, fick Rector Pär Mattsson ett 12 örestycke, men Får Mattsson fick 
omsijder see dem ha dricka nogh.

Consist:m majus d. 10 Maij
pisentibus Rectore h. Spole, h. Gartman, h. Lund io, h. D. Drossandro, h. 

Arrhenio, h. Norcopense, M. Columbo, h. Wolff, M. Micrandro, h. Bilberg, 
h. Lagerlöf, h. Qvaestore, och Secret:o.

I. Proponerade Rector h. Anders Bocks styfsson Litorius begära någon hielp 
af cassan, effter han är extreme fattigh, frågades om han är eller warit siuk? 
Rector swarade ney. Hwarföre honom ey eller något kunde bewillias emot det 
sluth som tillförende fiillit igenom om slijke solicitationer.

II. Förmälte Rector Bergman warit hoos sigh, och uthi skamlige ord utfarit, 
warit ey allenast importun emot Rectorem, uthan och emot heela societeten, 
sagt, att de hålle honom för narr widh examen, men honom giort dem till nar
rar. Item, om han far någon resolution af actis, skulle de få skämmas för sine 
acter. Sädan uplästes acta angående bem:te Bergman, hwar på fölliande sluth 
fattat blef.

Till underdånigst föllie af Hans Kongl. M:tz allernådigste bref och befallning 
har Consistorium Bergma[n] accommoderat medh så mycket som kunde falla
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af det af Kongl. M:ttz honom allernådigste tillslagne stipendio nbl. 3 simplici
bus, fast han widh examen warit heelt swagh och intet nöye giort. Blef doch 
der widh conserverad så länge han här war och exercitierne någorlunda upwach- 
tade. Men sedan han aldeles dereliquerade studierne och insalutato Rectore bort
rest, hafwandes in på 3:die åhret icke frequenterat Acad:n, gaf sig och dess 
uthan i annat stånd och trädde igifftermåhl; altså kunde Consistorium i förmågo 
af Kongl. constitutionerne och förordningar om stipendiariis ey längre honom 
der widh bijbehålla.

III. Inkom h. Jacob Rhenhielm, förmälandes huru h. Prof. Wulff genom 
en klar obligation förplichtat sigh, at till missomaren A:o 1682 betala 3000 dr 
koppar: t der på han allenast 1 500 dr lefrerat pr« tender andes nu det resterande 
capitalet och interesset för samme penningar som ännu ey lefrerade äro.

H. Wulff swarade sigh lefrerat honom 1 550 dr och resten hafwa stådt till 
redz alt säda« för påsk, men h. Renhielm ey welat dem emottaga.

H. Rhenhielm frågade hwij han då icke sände honom budh? H. Wulff sw:de 
sigh det giort, och att han tillförende ey gifwit honom dem för det dhe hafft 
något sin emellan, hwar på han hade en contrarächning at upwijsa.

H. Renhielm nekade at hafwa fatt budh uthan kommit in för andra sina be- 
stälningar skuld, men sädan tillstodh han sig fått budh och derföre inkommit, 
men då han kommit till Professoren at hämpta penningar hade han ey welat 
lefrera dhem, uthan icke han finge general quittence på att alt woro dem emellan 
richtigt. H. Renhielm badh attenderas att Professoren sigh klart obligerat utha# 
exception at betala bem:te 3 000 dr kopp*r:nt. H. Wulff sade sigh skola behöri
gen swara, då han inkommer medh sin skrifftelige libell. Hwarföre och slötz 
at han der med till nästkommande Consisr.ii dag sig infinner. H. Qvaestor på 
aerarii wägnar påminte här widh, at 1664 åhrs book, så hos sal. Verelius uthan 
ringeste verification affört för aerario öfwer 1 200 dr sölf:nt, hwilket V. Consis
torio hemställes at wid detta tillfället sökia någon refusion af desse 1 450 dr 
kopparn t som innestå hoos Prof. Wulff. Resolutio. Inspectores aerarii tillijkamedh 
bokhållaren see der effter och refererar det Consistorio, skolandes erfwingarne 
sädan få part der af.

IV. Uplästes deputatorum Consistorii skrifteligen författade och jousterade 
relation nbl. Rect. Magn., Prof. Lagerlöf och Acad:s Secret. som föllier:

D. 2 Maij reste Consistorii deputati nbl. förenemde till Wennegarn at up- 
wachta Hans HögGl. Excelkce Kongl. Drottzen och Acad. Canceleren sampt 
någre Acad:ns angelägenheter i ödmiukhet at föredraga. Och effter erhållit audi- 
ence dagen effter d. 3 dito insinuerade Rector 1. Consistorii bref, angående dhe 
6000 dr koppwr:nt Consist:m blifwit dömbdt af dhen Kongl. HoffRätten att 
ehrläggia till assess. Behm[er], medh förfrågan om samme pennings antingen 
communi aerarii cassae eller Consistorialibus allenast, eller och dhem, som den 
tijden sutte Professores då contumaciae domen föll, påföras måge. Och när 
Hans HögGl. Excelkce igenomläset brefwet, tackade han för dess gode önskning 
och dhen hugnad Consistorium contesterar öfwer dess hälsos restitution och 
lyckelige ankomst till Wennegarn, dher jempte förklarandes sigh, angående 
Kongl. HoffRättens resolution, at hafwa tillförende dher om sitt sentimente 
communicerat medh Rectore skriffteligen, dher widh Hans HögGl. Excell.ce och 
nu blijr, nbl. att dhe 6 000 dr kopp«r:nt af communi aerarii betalas. Hwar och

1 9 -744263  SallanJer



290 1684: io maj

icke Consist:m är der medh nögd kan det sökia Kongl. M:tz nådigste resolu
tion.

Rector och h. Lagerlöf sade, dhem som aerarii interesse besynnerl. bewaka, 
såsom inspectores aerarii, Qvaestorem, item dhem som uthom Consistorium äro, 
andre Acad:ns betiente och stipendiarios, lära inkomma medh sine quereier dher 
öfwer. 111. Cancellarius: Dhe fa wäl gifwa sigh till fredz, och låta sigh nöya 
emedan såsom aerarium till goda åtniutet hwadh som af M. Boos och Behmers 
skuld är inkommit, hwar af dheras balance blifwet mindre. Rector mente dhem 
som senare tillkommit intet hafwa stort participerat af dhe inkomsterne.

111. Cancellarius: Om dhe inkomsterne intet hade förökt aerarium, så hade ey 
eller aerarium warit så capabelt at betala dhe efterkommande dheras löner, som 
skedt är, aldenstund balancen då blifwit större, elljest har ju och Acad:n nu 
godz af Behmers sterbhus, som åhrl. ochså ränta något, och kommer heela cas- 
san till goda.

Rector och h. Lagerlöf förmälte någras af Consistorio förslag och så warit at 
be:te penningar måtte betalas af aerario, men afdragas sedan på dheras balance, 
som dhen tijden woro Professores då contumaciae domen afsades.

111. Cancellarius: Så måtte då bewijsas, det warit något förseende hoos dhem.
H. Lagerlöf swarade, att effter som merita cawrae hafwa warit gode erkände, 

så måtte fuller dhen Kongl. HoffRätten blifwit förorsakat at fälla en sådan reso
lution för något förseende skull.

111. Cancell.: Om dhe hafwa någon at åtahla för dhen begångne försummelse 
och feelet, så måge dhe dhet lagl. giöra straxt, och icke fläta hattar medh någon.

II. Förmälte Rector Consistorii så höga åstundan som allerödmiukeste be
gäran wara, at endtledigas ifrån dhe actioner härflytande af dhe ännu återstående 
Acad:ns skuldfordringar, effter Consist:m både seer dhen öfwermåttan stoora 
swårheet, som dhe medh sigh hafwa, såsom och både i M. Boos och Behmers 
saker warit så olyckeliget, at dhet afskräckes widare sådane saker at utföra; 
ty att Acad:n syntz så lijten faveur i Behmers saak hafft. I synnerhet nembde 
Rector Ausii saak uthi hwilken infalla stoora och många beswärligheter, både 
af dhet, att en dheel af erfwingarne icke allenast excipera forum, uthan och neka 
till att dhen förmente sal. Ausii egendomb icke warit hans uthan swärmodrens, 
som sin dotter öfwerlefde och effter hwilken qwarlåtenskapen ey deelter war; 
såsom och at be:te egendomb är till Krookarne hypothicerat worden, hwilke 
altså föruthan att dhe icke alle erkänna Consist:m för competent domare, uthan 
dher emot på det krafftigste protestera, förmenandes Consistrm wara en part, 
och så högt disputera Acad:e pra?ference» som h. Wadenstens nyligen inlagde 
skrifft och så utwijsar.

Här uppå udät sigh Hans HögGl. Excelkce, att intet gå ifrån dhen mening 
här om, som han tillförende skrifftel. gifwit Consistio wid handen, förehållandes 
nu än widare dess deputatis, at sådane saker effter befallning, embetzplicht, 
edh och samwete uptaga och afdöma, uthan anseende till en eller annan, sampt 
rädhåga för sinistre judicier eller andre wederwärdigheter. Consistorium måtte 
wara Consistim och sökia på alt sätt maintinera och conservera Kongl. consti- 
tut., privilegierne så och sin egen myndighet och respect. Wore någon som icke 
wille giöra sitt embete tillfyllest, och af annan mening om dhesse sakers ut-
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förande, så kunde hans votum föras ad acta, och Consist:m icke deste mindre 
dher medh fortfara.

Rector: Dhet är större dhelen i dhen mening att dhesse saker icke måge 
uptagas i Consistio, hwadh skall iag då giöra, skulle iag kalla Consist:m så fruch- 
tar iagh ganska få läre upkomma i dhesse saker.

Cellciss. [d: Celsiss.] Cancellrus: Så kan då h. Rector gifwa sådant Kongl. 
HoffRätten eller Kongl. M:tt tillkänna, och öfwersända dheras vo ta, men iag är 
säker på, at dhet lärer lända dhem till föga heder. Jagh bör effter mitt embetes 
plicht Eder tillhålla att döma effter constitutiones, lagh och privilegier. Dhen 
som det intet giöra will, han stige upp och lägge sine penningar ifrån sigh, och 
låte en annan det giöra i sitt snille. Af exempel måtte wij intet låta oss för- 
skräckias i från wår skyldighet. Dhet wederfars flere än Eder sådane weder- 
wärdigheter, men fa därföre icke undraga sigh ifrån sin plicht. Jag har och sutet 
i några och 30 åhr domare, och försökt det samma och må dherföre icke up- 
gifwas.

Rector och h. Lagerlöf swarade, fuller ingen wara, som icke will giöra sitt 
embete, men Consistim wara bekymbrat om huru Acad:n bäst må komma till 
sin rätt. Torde och twifwelsmåhl infalla, om dhen egendomen kommer under 
Acad:ns jurisdiction, effter som dotteren war död förr än modren.

111. Cancellarius: Dhet far då Consist:m ransaka om, och är det intet wäl at 
dhe lagt handen der widh, om så befinnes. H. Rudbeck swarade, att effter sal. 
Ausii swärfader war dödh förr än han, så hade ju sal. Ausius medh sin hustru 
effter honom att ärfwa. Dher jempte läre Kongl. HoffRättens och rådstugu- 
domarne betyga, egendomen warit sal. Ausii.

III. Sidst frågade 111. Cancellarius huru wid Acad:n tillstår, och i synnerhet 
medh Bibliotheks bygnaden, och om Prof. Rudbeckii curatura. Hwar på bem:te 
Prof. betackade Hans HögGl. Excellxe som så nådigt skrifwit för honom till 
Mayestetet at blij sin curaturam qwitt beklaagandes dher hoos först huru Qvae- 
stor arresterat för honom heela hans åhrslöön Consistio owitterliget, warit allena 
både domare och executor, äfwen så rijfwit neder dhen qwarnen, som war till 
booktryckerijetz underhåld etc. Och sådant alt uthan communication medh Con
sistorio, eller att Professorerne det ringeste dher af wiste. Elliest hade somblige 
fatt lijtet uth på sin löhn, somblige mehr somblige mindre.

111. Cancellius badh Professoren både tanquam Curator och Professor wille 
här effter förnimma, och dher om giöra sigh behörigh rapport sampt effter 
Prof. öfwer Qvaestorem sigh beswärar, han då skrifftel. sitt ldagemåhl inläggia 
wille, badh dher hoos äntel. till acta föras, att Consistim kommer ihogh hwadh 
gamble Canceleren sal. gref. Oxenstierna sagt om Qvaestore och finnes i proto- 
collet. Sade och Hans HögGl. Excellxe det Qvaestor plägar sända upsattzen på 
aerarii inkomst och uthgifft, men i åhr det intet giort, hwarföre wille Consist:m 
honom dher tillhålla.

Rector och h. Lagerlöf swarade, att om Qvaestore hafwa inspectores aerarii, 
hwilka i synnerh?/ åligger om hans wäsende inquirera och Rector påmint at giöra 
sitt embete, ey medh något beswär om hans disposition af aerarii medel inkom
mit i Consistim.

H. Lagerlöf sade at ingen en gång hade glunkat om någre orätte disposi
tioner medh medlen.
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111. Cancellarius frågade hwilka äro nu inspectores aerarii? Swa[ra]des: Prof. 
Schytz och Prof. Columbus. 2. Har och h. Schytz uthi dhen saken angående 
Bibliothekz räkningarne, intet achtat Kongl. constitutionerne, Consistorium och 
andre wederbörande widh Academien, som han och något sådant i Consistorio 
sagt om H:s HögGl. Excellxe, att han går honom förbij för wisse orsaker skull, 
hwilket bem:te Prof. Rudbeck sade sig å embetz wägnar och såsom Curator 
notificera, effter som Hans Kongl. M:tt ännu ey i nåder welat endtlediga honom 
ifrån curatura. Provocerandes elliest här om till närwarande Rectoris och h. 
Lagerlöfs bewittnande. Klagade och at han nu intet far någon book till läns 
uhr Bibliotheket, och att h. Schytz sagt, (då honom en gång, widh dhess inlagde 
beswärspuncter, swarades, Profess. Rudbeck hafwa Hans HögGl. Excellxes bref 
at fa böckren uthur Bibliotheket) att dhen som gifwet brefwet, må dherföre 
swara.

111. Cancell.: Jag undrar, gode herrar, att Consistorium som borde lell wara 
ömt om sin förmans heder och respect, icke gifwit mig sådant behörigen till
känna, uthan tålt at han slijke ord fälla skulle, och therföre låta honom otil- 
talt. Om någon af dhem lijder något, då komma dhe till migh, och begära 
assistence, men om migh wederfares någon skempf ibland dhem, så tijga dhe 
dher till, och låta så warat.

Rector och h. Lagerlöf förmälte här emot Consistorii ursächt och oskyldighet 
här uthinnan, säyandes h. Lagerlöf, sigh ey hört något Hans HögGl. Excellxes 
förtahl i Consistorio icke eller dhe orden af h. Schytz fällas om Hans HögGl. 
Excellences bref, men då han sade sigh wilja gå Hans HögGl. Excellence förbij, 
war Consistorium der medh onögt, der på h. Schytz sade sigh det giöra för sine 
wisse orsaker skull. Widare berättade Prof. Rudbeck h. Schytz nu hafwa alde- 
les till sigh tagit Bibliotheks bygnaden, oachtat Hans HögGl. Excellxe sigh till- 
skrifwit att hafwa dher om omsorg, och Consistorium sielfft honom bedt dher 
om; hafwandes han h. Schytz tillijka medh Qvaestore kiöpt timber der till uthan 
at hafwa giort först förslag huru långt och stoort det skulle wara, äfwen och Con
sistorio owitterligen.

H. Lagerlöf: Jag menar det lärer liggia åthskillige Eder HögGl. Excellxes 
bref, om den nya Bibliotheks bygningen.

111. Cancellarius: Ja dhe äro skrefne intet till Schytz och Qvaestorem, uthan till 
Consistorium och Prof. Rudbeck, at han skulle om Bibliotheks bygnaden omsorg 
hafwa, som det förestår. Dhet är skam att så i Consistorio skall tillgå at en eller 
twå skall få giöra och tahla hwadh dhe willia och Consistorium skall tijga dher 
till. I mågen ju intet tänkia at iag sitter här som en hwijt käpp. Jag beder Eder 
h. Rector, at dhenne saak måtte uptagas uthi Consistorio, jag skall sända min 
fullmechtige dijt, och instituera en fiscal action emot h. Schytz, kan och hända 
at iag kommer dijt öfwer sielf, om kraffterne så tillsäya. Jagh kan för Gudh 
sådant intet längre tåhla. Råder och att Consistorium tager sin respect i acht, 
och om någon brukar slijkt inconvenience, I wille befalla dhen samme stijga 
upp, och sädan låta honom genast swara derföre. Berättade sig elliest talt medh 
Kongl. M:tt som frågat om Schytz skall blij Rector? Hwar på 111. Cancell. swa- 
rat sigh ey weta om på honom ordningen faller, Consistorium dher om hafwa 
frija vota. Men det säyer jag Eder som iag och tillförende sagt Hans Kongl.
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M:tt att om Schytz blijr Rector, så will iagh det semestre intet hafwa att giöra 
medh Academiens saker.

Om Qvaestoris caution taltes och, at han den ännu ey praes terat; hwar på Hans 
HögGl. Excellence sade, att om han ey skaffar sigh medh det forderligeste cau
tion, lärer Hans HögGl. Excellence sättia honom ifrån administration af Aca
demiens medel och räntor, dhet Hans HögGl. Excellice befalte skulle föras till 
acta, och att Consistorium kommer ihog, Kongl. M:tz nådige bref af åhr 1680, 
angående Qvaestoris embetet. Då Magnificus Rector, tillijka medh h. Lagerlöf 
togo afsked, berättade dhe huru Consistorium emottagit studiosum juris Dn. 
Joannem Reftelium till vicarium widh secretariatet, hwilket Hans HögGl. Ex- 
celkce i nåder agreerade.

Här uppå uplästes och så Hans HögGl. Excelkces RijkzDrottzens och Acad. 
Cancelerens bref till Rectorem af d. 26 Februarii 1684 som i den 1 puncten 
af rela//onen högb:te Hans HögGl. Excelhce sigh påberopat, som så lyder: Per 
decourtationem på löningarne det at tillwäga bringa, hafwer medh sigh stoor 
swårhet, och synes iniquum, at någon in privato det skulle umgälla, uthan dher 
det skee måste at Acad:n det af sina reditibus skulle betala, då dragés summan 
af heela inkomsten, och hwadh som brister derigenom detåhret, föres som förre 
åhren till balance pro quota.

V. Giorde Rector berättelse om Besser huru han hemma hoos sig igår praesen
te Secretario ransakat om bem:te Bessers begangne fauter, hwar på han blifwit 
insätter men wachtdrängen Pär Mattsson, som Rector alfwarl. förmant at intet 
låta någon komma in till honom, i afftons kl. inemot 10 intet bättre achtat 
honom än at han sluppit uth och der medh tagit till fotters och kommit undan, 
hwar om bem:te wachtdräng kan sielf berätta.

Per Mattsson inkallad berättade 2 st. gåssar kommit dijt medh en öhlkanna 
och begärt fa slippa in till honom, hwilket iag dem efterlät. Sädan frågade iag 
dem om dhe lagat något annat till åth honom, hwar till dhe nekade. Så kommo 
2 st. studenter som och begärt slippa in, den ena war praeceptor åth dhen ene 
gassen som hade ölkannan, dhen andre kände iag intet. Men Nortman kom en 
stundh effter dijt och sidst woro dhe öfwer 7 st. så stodh dören öpen, och rätt 
som iag ärnade stängia henne och ha dem bort lopp han uth och kom bort.

Fråg:des om de medh gewalt taget honom uth. Per Mattsson: det kan iag 
intet säya. Frågades hwij han intet gick till Rectorem straxt då han slapp uth 
och gaf det tillkänna? Får Mattsson: klockan war då allaredo 10. Frågad, om 
dören stodh öpen? Sw:de: Jag kan intet neka, at icke dören stodh öpen ifrå» 
8 och 10, ey eller at iag icke drucket en gm g eller 2 medh dhem, men intet 
wart iagh drucken. Fråg:d. om han intet fölgde effter honom? Swa[ra]d.: något 
lijtet, men iag wille ha dören igen och släckia uth liuset för halmen skuld som 
låg i fängelset.

Rector befalte honom at skaffa nampn på dhem som der inne woro. Pär Matts
son lofwade så giöra säyandes och at en herretienare warit der inne medh.

Nortman inkallad frågades huru det kom till at han hielpt uth Besser? Han 
swarade sigh intet hielpt uth honom, uthan gått der förbi j kommandes från 
Skragge medh Petter Hellman då han gått in och 2 st. Arrhusius warit der förr, 
nekandes sig folgt Besser uth.
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Nortman frågades hwarföre han hielpt be:te Besser skrifwa så skamblige ord 
på kongzträgårdzmuren? S:de iag hielpte honom intet, uthan wille förhindra 
honom der ifrån och strök det andra dagen effter uth.

Rector förehölt honom at han intet det giort, uthan Mag. Salenius.
Nortman: Jo, Arrhusius war och der hoos då, iag strök uth det som han om 

Carin Brunner skrifwit, men det andra om Hedraei dotter, hade Salenius ut- 
struket.

Frågades huru det står till medh hans broor [Benjamin]? Swarade honom wara 
siuk, hwar på han upwijste hans bref, at han för sin passion skuld intet läre 
kunna denne tijden komma till Upsala.

Elliest notificerade Rector Gabriel Skragge willia låta tryckia sin disputation, 
frågandes om honom det effterlåtas må, förr än han utfört sin sak medh Sif- 
wert? Consistorium tykte honom der uthinnan icke kunna hindras, effterlåtandes 
att han sin disputation tryckia må.

Arrhusius inkallad och tilfrågad hwij han icke comparerade i går då han war 
citerader? Swarade sigh då ey warit hemma uthan utgången i kyrkian, och elliest 
hade meent sig wara citerader till i dagh, nekade sig warit i föllie med Besser, 
eller wetta af hwadh Besser giort och skrifwit.

Sententia. 'Resolutio. Besser relegeras in perpetuum cum infamia.
VI. Rector lät föra till sin exculpation ad acta som föllier: Effter iag hafwer 

vidimerat någre extracter af protocollet, angående Grötens skuld, tå thet skedde 
war ingen tillstädes, uthan h. Prof. Rudbeck och iagh, han upläste af protocollet, 
och iagh hade extractet och såg medh flijt effter att thet som afcopierat war 
måtte komma öfwerens medh sielfwa protocollet, tå laas h. Prof. Rudbeck kop- 
par:m dher som stodh i protocollet sölf:nt medh gran stijel, som heela det 
protocollet är skrifwit medh, uthan twifwel icke bättre achtandes än det som 
märker sölf:nt skulle wara och bemärka koppar:nt och om iagh icke mehra hade 
attenderat till orden än till sensum, hade iag genast kunnat märka det skulle 
wara sölf:nt effter alle Acad:ns räkningar ställas på söifmt, kan och widh mitt 
samwete och sancte bejaka at h. Prof. läste kopparn t. Hwarföre sees at det 
ey är skedt af upsåth, effter i räkningen upföres 2000 dr. Qvaestor sade sig 
ey det tro, eller någonsin tänkt, at det skedt af upsåth.

VII. Rector förmålte at uppå det sluth som skedde i Consistorio uppå Kongl. 
Cammarens bref till Kongl. Drottzen, har Prof. medh hand och mun lofwat 
sielf öfwerföra boken till Kongl. Drottzen, frågandes derföre Rector om Con
sistorium är der medh nögt.

Res:o. Man kan skrifwa Kongl. Drottzen till, att man intet far boken af Prof. 
Rud[beck].

Sequentia notavit Dn. Lagerlöf.
VIII. Uplästes Prof. Schytz och h. Qvaestoris skrifft angående den författade 

relation om det som taltes på Wennegarn, hwar af dhe begära få part och com- 
munication.

Res:o. Att ofwanbemelte skrifft skall tagas i betänkiande till näst när Con
sistorium blijr frequentius.

IX. Uplästes h. Prof. Olai Rudbeckii skrifft till Consisr.m at fa Ven. Con
sistorii swar på sine suppliquer af d. 23 Septembr/j 1683, 10 Februarii, 6 Martii 
och 16 April 1684. Men skulle det V. Consistorio till altför stoort beswär falla.
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så hoppas han at V. Consist:m intet förtänker honom, om han hoos Acad. höga 
förman RijkzDrottzens HögGl. Excellence söker något utslagh.

Resol. att ochså denne skrifft intet kan beswaras dhenne gången effter man 
först måste igenomsee dhe extracter, som äro giorde öfwer Grötens saak så 
wäl af h. Rudbeck som Qvaestore, och altså måste skärskådas på en ordinarie 
dagh in frequentiori Consistorio.

X. Rector proponerade om godzens Visitation som bör effter constitut. skee 
hwart femte åhr; och slötz at den samme skall skee tilkommande höst.

D. 11. Maij
upkommo Rector och Professores i Consistorium då Rector proponerade om 

samptel. Professores skulle giöra någon anstalt at gå emot Hans Kongl. M:tt, 
effter som både h. landzhöfdingen och ProCancellarius utlåtet sigh, som skulle 
Kongl. M:tt sielf det intet hafwa willia, i synnerhet effter han intet longosedan 
warit här; och effter någon deliberation här om, fantz rådeligst at allenast Rector 
tillijka medh Doct. Skunck uppå Consistorii wägnar denne underdånigste up- 
wachtningen afläggia, och der jempte förmäla Consistorii uhrsächt, at det ey 
drijstar sigh at gå ut emot Hans M:tt effter det förnummit, sådant intet wara 
Hans M:tt så behageliget.

II. Förkunnade Rector sigh hafwa medh Consistorio at öfwerläggia om 
boskapz och utsädz penningarne, som staden fordrar af Acad:n. Och emedan 
Hans Högwyrdighet ProCancellarius gifwit Rectori det rådet at tala medh h. 
cantzlierådet Lindskiöldh och h. Bergenhielm här om, altså slötz at det nu och 
skeer genom Rectorem och Doct. Skunck som och förhöra i Cancelliet om ifrån 
staden någon skrifft eller supplique är inkommen.

III. Effter h. landzhöfdingen begärt Consistorii upsattz på dhem som till exer- 
citie mästare förordnas skole, till hwilkas underhåld äro 800 dr sölf:nt åhrligen 
afslagne, ty slötz at man der till föreslår 1. en dantzmestare, 2. en italiensk 
språkmästare, 3. en fåchtmästare. Item till trycketz underhåld 100 dr sölf:nt så 
och till Acad. träggårdzmästare 100 dr då dhe 100 dr som träggårdzmästaren 
af Acad:ie cassan hafwer, kunna indragas till aerarium.

Consistorium majus d. 14 Maij
närwarande Rectore Magnif. Dn. Andrea Spole, h. D. Skunck, h. Skyttz, 

h. Gartman, h. Lundio, h. Ol. Rudbeck, D. Drossandro, h. Arrhenio, h. Nor- 
copense, h. Columbo, h. Wulff, h. Micrandro, h. Bilberg, h. Lagerlöf, och h. 
Secret. Joan. Reftelius.

I. Föredrogh Rector dhet han confererat med borgmästarne att tillijka af 
Acad:n skulle deputeras någre att hålla wattnsyn i staden; hwar tili nu consente- 
rades, och uppå toge sigh detta Rector sielf, Prof. Lundius, men Prof. Micrander 
ärnades här tili, som nu icke war sielf tillstädes, men blef om honom ey wist 
slutet; uthan då han omsijder kom tillstädes recuserade han, och påtogh sigh 
dhet Prof. Wulff.

II. Föredrogh Rector dhet twenne studiosi kommit tili sal. Petraei änkia 
drukne, att willia slå en gosse som lopp in till henne och kastat åthskillige smäde 
ord på henne, hwilka, sedan dhe budit henne farwäl, igenkommit från ladu-
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gården. Sade och dhet dhe henne skrämdt at hon fallit nedh på gatan, befirå- 
gandes Rector om dhe skulle citeras, effter sakerne äre arresterade?

Resolverades at terminen, till den de skulle comparera, af Rectore förslogos 
som lägligast honom och Consistorio kunde falla nbl. d. 4 Junii. Bem:te stu
diosi woro Jonas Robeck Calmar. och Petrus Hammarvijk O-Gothus skole sig 
infinna.

III. H. Renhielm insinuerade en libel med 4. dess allegatis angående någon 
skuldfordran på den andel i gården h. Prof. Wolff af honom kiöpt nbl. sal. 
Verelii gård, hwar uppå något än resterar tillijka medh interesse som han 
pra?tenderar, medh hwadh mehra hans libel innehåller, såsom någre böcker som 
h. Prof. Volff skulle hafwa, expenser och mehr som in originali finnas. Samma
lunda insinuerade Prof. Wulff en skrifft emot det han i förra Consistorio hade 
angifwit.

Samma gång mentionerade h. Qvaestor dhet något kunde finnas uthi s. Verelii 
räkniqg angående cassan, att attendera, hwar igenom förmentes, det Prof. Wulff 
skulle betala någre pennings till h. Renhielm, förberörde förmeente observation 
skulle attenderas widh betalningen.

Uppå detta res:s at h. Prof. Vulff och h. Renhielm swara hwar annan skriffte- 
ligen på dhe differentier dhem äro emellan angående interesset, men sielfwa 
capitalet skulle Prof. Wulff betala till h. Renhielm, emot den försäkran att 
obligationen af h. Renhielm udefrerades. Angående sal. Verelii räkning, skulle 
om henne bättre ransakas en annor gång af bokhållaren, och der något fehl 
der finnes, skola alla interessenterne citeras.

IV. Dn. Andreas* Fogelbohm tillstodh det han förkränkt sin åkiärande Britta 
Olofzdotter som tillförende sig låtit besofwa, tillståendes hon det han henne för- 
lijkt. Och dubiterades om hon i Consistorio skulle dömmas, effter ey wistes 
hwar hon war i tienst när lönskelägret skedde, då hon befrågad swarade sigh 
tient hoos Acad. bokhållaren Rommel, när hon sigh besofwa lät; men när barnet 
föddes war hon hoos en borgare Anders Mattsson. Widare effter befrågan be
tygade han Fogelbohm henne wara lofwat 40 dr kopparn t i förlijkning, hwar 
medh hon och betygade sigh wara förnögd.

Res:o. Angående sielfwa lägersmålet resolverades att han böter 40 dr sölfint 
men hon konan 20 dr sölfint hwilka fördubblas för henne effter hon andre 
gången med lägersmåhl är beträdd. Föruthan detta relegeras och Fogelbohm på 
ett åhrs tijdh från Academien, doch förskones medh relegatione tacita. Men 
bägge remitteras till forum ecc/tf/Wticum der wederbörl. för det öfrige at plichta.

V. Erich Erichsson i Skuttunge sochn och Eke beklagar det Anders Erichsson 
i Hårsslätta i samma sochn instängt med giärzgård en hage som altijdh legat 
till Eke. Giärzgården haf:a alle grannarne som äro 7 st. i Eke icke nedhuggit, 
uthan allenast uphäfwit, hwarföre då grannarne i Eke härföre stämbdes till tinget, 
blifwit pålagda at plichta dherföre 40 mk sölfint hwar, hwilke böter Erich Erichs
son supplicerar att Rector och V. Consist. wille förswara honom före.

Res:o. Böterne kan intet Consist:m befrija honom före, men att ägorne måtte 
beskärmas till dhe twenne gårdar som Academien äger i Eke, det wille Con- 
sist:m genom fogden Ringen disponera om.

• Felskrivning för Jonas.
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VI. Rector föredrogh Ven. Consist. det han consulerat ödmiukel. H:s HögGl. 
Excelkce RijkzDrottzen och Acad. Cancellarium, om Ausii sak skulle insinueras 
hoos högl. Kongl. HoffRätten, och att Hans HögGrefl. Excelkce der till rådt 
och förmant, att V. Consist:m der skulle sigh rådfråga, förr än här uthinnan 
skrijdes till action. Detta sade Rector wara förgätet at införas i relationen.

Under denne deliberation fordrades af deputatis Consistorii exquisit eedh af 
Prof. Schyttz det något woro talt som intet woro i relationen, när som deputati 
woro hoos Kongl. Drottzen. Men deputati badh att det måtte bewijsas om något 
woro talat som angeläget war thet ey woro kommit i relatione«.

H. Qvaestor undandrog sig i detta fallet, det icke någon wille tillmäla honom 
att han häruthinnan woro interesserad, då han om denne saak begärte commu- 
nication.

Angående consultationen hoos Kongl. HoffRätten, upskiutes Consist:ii be- 
tänkiande här uthi till en annan gång.

VII. Crispinus Insulander begärar disputera exercitii ca/wa de <fnXoo[i]oQyia, 
som och Jonas Salanus de aureo seculo. Detta proponerade h. Decanus Arr- 
henius.

VIII. Androgh Rector det nu woro tijdh at wara ombetänkt om electione 
novi Rectoris, betackandes allom för det goda assistence de honom under recto- 
ratet giort, påminnandes och att hwar wille wara betänkt om hwadh consti
tutiones academicae här uthinnan förmå, såsom och det Kongl. Drottzen hade 
begärt af deputatis at föras till protocolls, som finnes i deputatorum relation.

Förr än Dn. Prof. kunde skrijda till att votera, befrågades effter den relation 
hoos HögGl. Excelkce RijkzDrottzen woro giord; då berättades att H:s HögGl. 
Excelkce detta låtet föra till protocoll, som och ad literam är expressum, att 
dher Prof. Schyttz skulle antaga sceptra academica, att han då medh Acad:n 
wille intet hafwa att beställa intra semestre rectoratus Prof. Schytz.

Här till swarade Prof. Schytz och begärade inprotocolleras: Munus Rectoris 
är wisserl. coniunctum medh det onere att man gierna skulle undgå det, der man 
icke borde effter H:s Ma[y]:ttz förordning i constitutionerne, då ordningen 
faller på en, taga det på sigh. Icke dess mindre när man dher ifrå« suspenderas, 
röres ens existimation och lärer ingen oskyldigh låta det jus, som man här till 
hafwer, sigh ifråntagas. Beklagar det at Hans HögGrefl. Excelkce för min skuld 
skulle welat draga sig från Academiens administration, hwilket iagh intet troor 
han lärer giöra, der man wederbörl. uthi all ödmiukhet för honom inkommer 
medh sin oskyldighet, emoth them som min ringa person så skriffteligen som 
muntel. på hwarjehanda sätt hafwa kunnat förolämpat. Önskar fördenskull intet 
högre än få dhem i liuset, som willia stå för en och annan relation emot migh 
giord. Imedler tijdh såsom iag intet är bunden genom ransakning och domb till 
någon last som migh skall owärdighgiöra dhen heder och rätt som Kongl. 
constitutionerne hwariom och enom i detta fall updrager, ty förmodar iagh att 
der någon emot migh något hafwer, intet lärer begära ab executione procedera 
för ohörd och oransakad saak. Hoppas altså constitutionerne nogsampt tahla 
för migh så wäl som för andra. Är och försäkrad att som iagh en redeligh in
tention haar till publicum, skall iag näst Gudz hielp dhet embetet effter min 
förmågo förswarligen utföra, att dher intet annat min oskyldighet utwijsa kunde, 
tror jagh att Hans HögGl. Excelkce der af nogsampt skulle afftaga huru omildt
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jagh måste wara angifwen i min frånwaro. Men ther ab executione emot migh 
skulle procederas uthi ora»sakad och odömd saak, och migh således någon wan- 
heder tillfogas, reserverar iag migh i alla måtto min rätt, skiutandes migh under 
Konungens nådige protection, warandes jagh beredwilligh lijka fult medh ett 
oförskräkt hierta stå dhem till swars som migh på min rygg angifwit hafwa, 
medh den försäkring att min oskyldighet skall komma i liuset, hälst iag af en 
skrifwelse part bekommit, angående swåre calumnier, dem jag som en Christen 
uthatf uthseende att hämnas öfwer min nästa lembnar Gudh och en opartisk 
dommare att skärskoda endast till sanningens och min heders Conservation.

Näst detta uplästes andra gången den relation som hoos Hans HögGl. Ex
cellice Rijkzdrottzen på Vennegarn war giord, och deputati jousterat, hwar emot 
h. Prof. Schytz än widare protesterade at han genom någras hwarjehanda angif- 
wande hoos H:s HögGl. Excellice woro förförd och traducerad, reserverandes 
sig sin rätt i längden att fa utföra. Och effter om honom voteras skulle, badh 
Rector honom taga affträde, det han och giorde.

H. Decanus Arrhenius, när detta skulle slutas, badh sigh fa förloff at taga 
affträde, aldenstund han woro beskickad at komma till h. landzhöfdingen. 2. Att 
han och stodo i swågerskap att förbindas medh Prof. Schytz innan 8 dagar; 
hwar emot Rector påminte honom, at han i så wichdgh saak wille wara tillstädes, 
som war electio rectoratus; men togh doch affträde.

Äntel. resolverades at häruthinnan skrijdes till vota, och äro dhe af detta inne
håld, nbl.:

Prof. Lagerlöf: Effter h. Prof. Schytz sielf tyckes låta sigh förmärkia at hafwa 
i sinnet, att wederbörl. inkomma hoos H:s HögGl. Excellrce Kongl. Drottzen 
och Acad. Cancelarium och förklara sin oskyldighet, så finner iag och detta för 
Consistio angeläget, nbl. att Prof. Schytz tillhålles at wederbörl. och i ödmiukhet 
inkomma hoos Hans Excellice och förklara sin oskyldighet som han sig påbero- 
par, och giöra Hans HögGl. Excellice satisfaction förr än han admitteras ad 
munus rectoratus, i medier tijdh blifwer iagh widh den tankan, som iag förr har 
utlåtit, jämwäl in för Hans HögGl. Excellice sielf nbl. att Prof. Schytz, der 
igenom att han gått Hans Excellice förbij, har förgrijpit sig emot den respect, 
som en så högh förman wij alle äre skyldige.

När h. Prof. Lagerlöf begynte votera gick h. Prof. Rudbeck uth.
H. Peringer absens.
H. Bilberg: Effter Hans HögGl. Excellice sin willja moth Prof. Schytz reda 

declarerat, och iagh elliest in eligendo Rectore effter den djden jagh suttit i 
Consistorio intet annat än ordinem folgt, är Hans Excellices willia mig en befall
ning; håller elliest gott hwadh Prof. Lagerlöf i sitt voto om h. Prof. Schyttz 
förklaring anmält.

Prof. Micrander: Jag bijfaller h. Lagerlöfs voto så mycket säkrare som iag är 
förwissad att så högh obligation oss åligger att wara ömme om wår höge formans 
heder och dlbörlige respect, altså kan iag och intet draga det ringeste twifwel 
at Kongl. Drottzens HögGl. Excellice warder nådrättwijsligen tillåtandes hwar 
och en uthi wederbörlig ödmiukhet at få förklara hwadh som tiena kan till hans 
oskuld, dher han gitter.

Prof. Wolff: Kongl. consdtut äro Consistorio ordinarie en regel in eligendo 
Rectore, så att ordningen föllies ifrån den ene till den andre; men som lijkwäl
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Consistio i wåld gifwes att deliberera och judicera om, när någon necessitet 
infaller, så finner jag ingen ringa nödighet denna gången, emädan Hans HögGl. 
Excellxe uthi sitt swar till deputatos academicae sigh således som acta uthwijsa, 
emot h. Schyt2 förklarat hafwer att uppehålla medh dess promotion till Recto- 
ratum, in till thess han sin påberopade oskyldighet hoos Hans Excellice ful- 
tygat hafwer, och gifwit tilbörligh satisfaction.

Prof Columbus: Jagh bijfaller h. collegae Volffs och de andras h. Prof. votis 
så mycket häller, som förmodel. synes att innan den tijden inkommer som wan- 
ligh är till muta/zonem rectoratus Hans HögGl. Excellxe kunde hafwa sin 
nöyachtige satisfaction, antingen på det sättet eller annat. Torde wäl och låta 
sigh giöra att mutatio rectoratus någon tijdh blefwo upskutin, att altsammans 
emedlertijdh så mycket bättre blefwo afgiort.

Prof. Norcop.: Jagh bijfaller dhe hög.de herrar mine collegis som hafwa för 
gott funnit att en förklaring och satisfaction hoos Kongl. Drottzetzin HögGl. 
Excellxe skeer af h. Prof. Sc[h]ytz innan han träder till detta rectoratet, och 
detta så mycket mehr, som iag alt städze en aversation burit hafwer till det 
förbijgående som wij alla hafwa hördt och nu jämwäl i sielfwa wärket rönt, 
hwar medh Kongl. Drotzens HögGl. Excellxe sigh missnögd befunnit hafwer, 
och tycker migh än så mycket mehra här om, som att sielfwa saken icke hafwer 
warit h. Prof. Sc[h]ytz enskylte, uthan aldeles en publique saak, hwilke egentel. 
hörer först Consistio att cognoscera, sedan Rev. ProCancellario och wår höge 
förman Cancelario, så att iag ingaledes uthan förklaring begrijpa kan huru till 
detta förbijgåendet kunna finnas skälige orsaker, der elliest Kongl. constitutiones 
skola bliwa effterfölgde.

Om h. Prof. Arrhenio finnes tillförene.
Doct. Drossander: Den som Gudh och Kongen hafwa satt till Academiae 

och min höga förman, honom och hans willia håller iag mig hörsambligest till.
Prof. Lundius: Såsom Kongl. Drottzens HögGl. Excellxe mycket missnögd 

befinnes öfwer dhen process som Prof. Schytz nu nyligen wijsat, och dhe gode 
män Consistorii deputati nogsampt sielfwe uppå heela Consistorii wägnar hoos 
Hans HögGl. Excellxe tillstått hela Consistorio warit misshagelig, förutha» 
andra consequentier som den samma i längden wisserl. medh sigh förandes war- 
der, ty kan iagh intet annat see, än min plicht och skyldighet i synnerhet 
så wäl som Consistorii i gemeen fordrar Hans HögGl. Excellices wår och hela 
Academiens högtmeriterade förmans heder och respect den deferencen att giöra 
att Prof. Schytz intet till munus rectoratus admitteras förr än H:s HögGl. Ex
cellxe han wederbörl. hafwer förnögt.

Nu kom Prof. Rudbeck in igen och voterade. Nbl. Jag kan intet see huru 
Bibliothe. Schytz skall kunna blifwa Rector, emedan han intet giort sitt munus 
assessoris tillfyllest, och altså mindre tienligh att förestå munus rectoratus som 
skall hela collegium repraesentera, förr än han infinner sigh särdeles hoos Hans 
HögGl. Excellxe att der deprecera det han hafwer Hans HögGl. Excellxe i sitt 
embetes skyldighet motbrutit, så och ProCancell., Rectorem, Consistim och dem 
som på Consistorii wägnar något uträttat; ty den som giör emot den som till 
något ämbete är fullmechtigat, han peccerar emot den som honom fullmechtigat 
hafir.

Prof. Gartman: Jagh bijfaller det som Dn. collegae gott funnit att emädan Prof.
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Schytz låtit förspörja sin benägenhet at tijdigt inkomma hoos Kongl. Drottzens 
HögGl. Excelkce medh en nöyachtigh förklaring och afböhn af det han i en eller 
annan måtto brutit Hans HögGl. Excelkce emoth, det och medh det aldraförsta 
wärkställes. I widrigt fall, der han sig icke der till beqwäma wille, håller jagh 
säkrast min mening och electione rectoratus Hans HögGl. Excelkces willia 
och behag underkasta, i diupesta underdånighet förmodandes sådant förswaras 
kunna der det ändtel. skulle konuwa in för Hans Kongl. M:tt.

H. D. Skunck: Jag håller onödigt at repetera dhet de gode herrar mäst alle 
i sine votis wäl hafwa infört, warandes jagh medh dhem häruthinnan ense, 
refererandes migh enkannerl. in på h. Prof. Lundii votum.

Prof. Holms: Oansedt jagh häruthinnan, som andre sådane stridige saker det 
Gudh weet ogierna förliuda låter mitt ringa omdöme, doch lijkwäl aldenstund 
jag af Ven. Consistorio påläggies det samma at giöra, will jag förmoda, der- 
uthinnan mehre mitt samwetes plicht, än andra omständigheter warda attende- 
rade. Hwadh Hans Högl. Excelkce emot h. Professoren Schytz uthi en eller 
annan måtto, kan hafwa at ressentera, ärkänner jagh medh alt som underdånigste 
devotion, wördnat och ödmiukhet, såsom denne Kongl. Academiens af Gudi 
och öfwerheten tillsatte Cancelario, boklige konsters öfwer hela christenheten, 
beröm/wlige befordrare och min i synnerhet wälfårdz, näst Gudh och Kongl. 
M:tt höga patron, och aldrigh tillfyllest berömmandes uphielpare. Men såsom 
Prof. Schytz til de tilmälen, han hoos Hans HögGl. Excellice angifwen, ännu 
lagl. ey öfwertygat är, och till äfwentyrs hoos Hans HögGl. Excelkces högt 
angeborne generosité winna kan deprecatio» och enskyllan, om kan wara uthaf 
honom något felat, som iag låter uthi sitt wärde och hans eget answar. Altså 
kan mitt samwet uppå oförhörd saak ey döma honom ifrån de rättigheter som 
Gudh och Kongl. M:tt honom uthi sine Kongl. constitutioner gifwit hafwer, 
uthan at han effter rang och förordning måtte träda till rectoratet. Domi meae, 
propter curam valetudinis in praesentia [/ marginalen:] Dn. Acad. Secretarii ad 
mandatum Consistorii, dictavi d. 24. Maj. 1684. P. Holm.

Doct. Benzelius: Effter såsom iagh oundwijkel. hindras af en förnäm frem- 
mande och sålunda intet kan wara tillstädes uthi dett ährende som anmält är at 
företagas, altså begärar iagh tienstel. om ursäkt, och weet uthi electione novi 
Rectoris intet annat at säya än at iag håller migh der uthi wedh constitutionerne 
Reg. och den ordning som der uthi anmäles understår migh intet at votera uthi 
det som klart och effter mitt tycke odisputabelt är, kunnandes iag wäl besinna 
hwadh answar som det hafwa lärer, om iag skulle uthan någon wichtig orsak eller 
till någons behagh gå dhem förbij som Kongl. constitutiones gifwa säker anled
ning på, och den som intet sin rätt är förlustigh worde» genom något redeligit 
angifwande och öfirtygande. Förblifwer Magnifico Rectori och Ven. Consistro 
till all etc.

Rector consentit cum consuit. Domino Prof. Lundio.
Resolutio. Prof. Schytz söker först Kongl. Drottzens HögGl. Excelkce i öd

miukhet at förnöya, förr än han admitteras till rectoratum. Blef och slutet at 
här af förskickas en rapport till Kongl. Drotzen, tillijka medh votis som med- 
föllia skole.

IX. Hans Magnif. Rector och Doct. Skunck, som woro deputerade at up- 
wachta Hans Kongl. May:tt när the i ödmiukeste devotion hade giort sin comple-
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ment, begärande the Hans May:tt ey wille illa uptaga dhet ey samptl. Consist. 
hoos Hans May:tt sig infunno i diupesta ödmiukhet, betygandes, det Hanss 
May:tt sigh wijst mycket nådigh, och swarade han wille nu wara hemma hoos 
oss, och altså ey behöfwes at alla komma upp; lät och hälsa Consistorium. 
2. Andra dagen talte deputati medh h. cantzlierådet Lindskiöld, rådfrågandes 
sigh nomine Consistorii om dhet icke woro rådel. att inkomma medh en suppli- 
que hoos Hans May:tt om boskapz och utsädespe##/ng:r som stadzmagistraten 
genom sina utsände hafwa begärt att Prof. och Acad. betiente willa utgifwa, 
elfter dhe hafwa fatt åcker effter Kongl. May:tz nådigste förordning. Blef och 
h. cantzlierådet refererat, huru Academien hade skrifftel. medh dem der om 
communicerat, tå sade h. cantzlierådet: Jagh hafwer fått Rectoris bref der om, 
och har stadzmagistraten än sigh ey infunnit hoos Hans May:tt finner doch rådel. 
Consist:m giör supplique till M:tt. Och om de skulle sökia, lofwade han tå willia 
Consistorii supplique först föredraga, temoignerade sigh och hafwa stoor nijt 
för Academiens wälstånd.

X. Dn. Bessers saak proponerades angående pasquiller som han skrifwit och 
tilförende sielf tillstådt och bekändt hemma hoos Rectorem uthi åklagarnes när- 
waro som sielfwa ransakningen som är widh acta bijfogad uthwijsar, jempte det 
han och medh wåld sprungit uhr fängelset tå dören uplåten blef och sålunda ex- 
caperad; hwar uppå resolverades att han in perpetuum från Academien rele
geras effter constitutionernes innehåld.

Consistorium majus d. 28 Maij
pra?sentibus Rect. h. Andrea Spole, Doct. Benzelio, h. Rudbeck, h. Gartman, 

h. Lund io, h. Norcopense, h. Columbo, Mag. Micrandro, h. Bilberg.
I. Rector giorde relation om Behmers saak, af innehåld att han beskickat 

Daniel Behmer att comparera på liquidation, som pastoris attest i Skuttunge 
utwijsar. 2. Har han och tillskickat assessoren Behmer ett bref honom tillhörigt 
medh flere originaler, der på är Jönkiöpingz påstmästarens attest. 3. Sammalunda 
och frun* sielf, och brefiet till Jönkiöping adresserat, men effter hon der intet 
war, skickades en copia af det originalet som öfwersänt war till Jönkiöping, till 
Ytternäs, här af h:r Samuel Stehn vidimeradt. 4. Der på inkom hennes man rytt- 
mästaren Carl Loudh [Lood i Småland] och talte medh Rectore at han wille 
comparera och sin skyldighet erläggia, men woro commenderad at resa på 
Konungens wägnar till sitt compagnie, sade sigh och hafwa sigh excuserat hoos 
h. landzhöfdingen; dherföre Rector honom tillrådt att han i sin sak skulle giöra 
någon fullmechtigh. 5. Majoren Jonas Behmer är och beskickad medh bref, 
men intet swar gifwit.

Dagen effter lijkwäll är han inkommen sielf tillijka medh Dn. Carl Loo[d] 
föregifwandes sigh inga documenter hafwa widh handen, sade sig doch willia 
giöra sin br. assess. Behmer fullmechtigh, den de nu wänta.

6. Rector refererade at Prof. Rudbeck sagt det advocaten Schefer hade en 
book hwar uthi skuldfordringarne angående Behmers saak woro författad. Men 
Prof. Lagerlöf woro tillskrifwen sade Rector, at han skulle hämta den boken til-

• Magdalena Lindegren, gift 1. med hovrädet Daniel Behmer, 2. med ryttmästaren Carl Gustaf Lood 
i Småland.
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bakars, som och andra saker som han hoos sigh hafwer. Hafwer och Rector dess- 
uthan befalt Secret. Goeding att skrifwa Schaefer till om samma book. Då om
talades att han Schaefer utgifwit någre pe»»/ng:r för Academiens fordringar som 
kan sig belöpa till 9 å 10 rdr, hwilka effter närmare inhämptad underrättelse 
honom skole betalas. Effter denna relation frågade Rector hwem som skulle 
bijwista denne liquidation emellan Behmer och Acad:n? S:s att Prof. Rudbeck 
har sagt sigh icke willia här uthinnan undraga sig men en socium skulle han der 
till hafwa, hwar till h. Prof. Bilberg sigh declarerade. Här jemte proponerade 
Rector hwadh stode till att giöra om interessenterne ad pra? fini tum liquidationis 
diem ey comparerade, om då execution skulle begäras?

[/ marginalen:] Upkom Prof. Ol. Rudbeck.
II. Refererade Rector att ett HoffRättzbref woro insinueradt, uthi hwilket 

gifwes Petter Grå commission att bijwista synen emellan Academiens gård Kulla 
i Morkarla sochn, sampt Ohlandz häradz å den ene sijdan allmenning, och på 
andre sijdan Sahlsta Norunda och Rasbo härader, hwilket war af dhet innehåld 
at han synen skulle förrätta när kom från Tegelsmohra, men dher på swarar 
han sigh genom sitt bref d. 26 huius ey till förelagdan tijdh kunna synen före
ställa, hwilket bref uplästes och bewilliades at å Academiens wägnar skulle den 
nemd uthnämpnas som synen bijwista skulle, och å dess wägnar bestås hwadh 
pro quota på Acad:n kan sigh belöpa effter Graus begäran.

III. Uplästes pastoris bref i Skäptuna de dato d. 24. April, det doch ey förr 
än för någre dagar sedan öfwerlefreradess, innehållandes, det Acad:n wille con- 
tribuera till tijondehärbärgz reparation i Skeptuna. Men resolverades att här- 
uthinnan intet kan wist slutas, förr än som Consistorium kan sigh om tijonde- 
härbärgetz desolation göra bättre informerad.

IV. Uplästes H:s HögGl. Excelkces Kongl. Drottzens bref de dato d. 26 Maij 
angående 1. hans swar om electione novi Rectoris. 2. om Bibliotheks räkning- 
arnes öfwersändande, föruthan 3. Hans HögGl. Excelkces begäran om citation 
på Prof. Schytz. Resolverades at på detta Hans HögGl. Excelkces bref swaras, 
förr än någon tijdh determineras ad comparendum, att Consistorium kan giöra 
sig informerat hoos Hans HögGl. Excelkce, hwadh tijdh och dag Hans HögGl. 
Excelkce till saksens moth h. Prof. Schytz utförande kan lägligast falla.

V. Uplästes Prof. Schytz bref till Rect. och Consistorium öfwer det som till- 
förende i förre Consistorio war passerat, det han begärte föras ad acta, hwilket 
och bewilliades, och war af detta innehåld som föllier.

Eder Magnif. och Venerand. Consist:m beder iag tienstel. dem behagade för
klara sin dom och låta migh wetta 1. huru Illust. Cancellarius effter Eder mening 
må förnöyas, 2. behagade upsättia puncta eller capita effter hwilka den förmeente 
förnöyelsen bör inrättas, 3. begärar iag ett fulkombligit extractum protocolli 
af alt hwadh denne saken angår, medh hwars och ens voto. I det öfriga såsom 
iagh seer migh dömas uthan föregående ransakning in causa publica, kan iagh 
intet annat giöra än inkomma in för Hans M:tt sielf, hwilkens interesse iag 
widh denne tiensten effter min yttersta förmågo bewakat, lembnandes under 
Hans M:tz rättwijse ompröfwande, om en action ab executione begynnas må? 
Och huru wida det will anstå att de samme sittia mine domare som uthi hela 
denne handelen hafwa giort sig till mine wederparter; the som medh weder- 
parten äro beswågrade, befallandes den taga sitt affträde som medh migh be-
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swågrat är; the som widh första mitt tilträde till Bibliotheks tiensten skrefwet 
emot migh ett swårt bref till att kullslå Konungens nödigste disposition, men 
huru det månde dem bekomma, i ty Hans May:tt togh migh såsom oskyldigt 
angrijpen i sitt nådiga beskydd, uthwijser Hans May:tz hälsosama corrections 
skrifft, den iag önskar må widh detta tilfållet å nyo upläsas och tiena till widare 
effterrättelse. Jag lembnar alt djden och den opartijske domaren, warandes i mitt 
samwete säker det iag endast min nådige Konung2 interesse och intet privat 
drifwit. etc.

Res:o. Angående det momentum att Prof. Schytz tillwijter Consistorio, det 
Consist:m befallat dem taga affträde som honom beswågrade äro, swarades at 
ingen war utwijst, uthan Consistorium budit dem sittia stilla som affträdde, och 
icke en gång allenast uthan flere, och det medh particul. formulis som förre 
protocollet uthwijsar; är altså osanfårdigh berättelse och beskyllning på Con
sistor. at någon war utwijst. Det att h. Qvaestor J. Arrhenius gick uth, giorde 
han obudin och sielfkrafd, besynnerl. och som han ey är assessor Consistorii. 
Beträffande de 2 förste af Prof. Schytz upförde puncter, finner Consistorium 
rådel., at han sielf sig förklarar, som han bäst äger och gitter effter han bäst 
och här om informerad är. Men Consistorium kan häruthinnan inge förslag 
gifwa. Det Prof. Schytz begärar extract af protocollet, angående denne handlen, 
kan Consistorium ey communicera, alt den stund det icke är practicabelt, att 
någom part allas vota meddelas, uthan det bör skee allenast in instantia superiori 
och in för högre domare.

Det Prof. Schytz nämpner i sitt bref om sigh i förre Consistorio wara domb 
gången, det ärkänner Consistorium icke under den titel, uthan allenast som ett 
wähl till munus rectoratus, aldenstund Consistorium då icke någon action sigh 
företaget at debattera, uthan allenast att i Rectoris electione wara occuperadt.

Rector begärade Consistorii rådh huru och om Prof. Schytz bref skulle com- 
municeras med Hans HögGl. Excellice Kongl. Drottzen, då föllo alla der på 
at det och skee måtte effter han begärt det föras ad acta. Hwarföre praesumeras 
at han det eo animo skrifwit som det och medh Hans HögGl. Excellrce kunde 
communiceras, och sade Prof. Rudbeck intet bör talas eller skrifwas som icke 
bör communiceras lijka som Kongl. Drottzen suto här.

VI. Rector sade att ett pacquett woro inkommit från Acad. befall:n Vinter 
medh couvert till sigh, men innelychte documenter till h. Räntemästaren, an
gående en bonde [Anders Nilsson] och chergiant [Jöran Mårtensson] i Näss- 
lesta. Rect. badh, fast Qvaestor, till hwilken documenterne woro stälte, icke war 
tillstädes, Consistorium wille dhem afhöra, effter dhe hijt förrest; hwar om 
Rector så refererade: I Nässleste dher Academien har en bonde, har en knecht, 
men nu sedermehra chergant blefwen, upbygt ett torp och det wäl excolerat 
nbl. på oskifft skogh, som doch enskylt Academiens hemman tilkommer, dher 
emot de andra skattebönderne så mycket proportionaliter och ändå mehra sigh 
inkrächtat, hwarföre han skulle gifwa först dagzwärken och sedan 8 dr till bon
den, det han presterat; men sedan nu på ett eller 2 åhr gifwit Räntemästare» 
10 dr begärandes cherganten torpet måtte skatdäggias, att de 10 dr måtte til- 
behållas till Acad:ns nytta, och det af tillfälle, att effter cherganten brukat skogh 
till kohlande spån etc. och bonden der öfwer klagat, wille cherganten häller 
låta det skatdäggias, än han till bonden någre uthskylder giöra skulle. Men bon-
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den och åboen säyer gården ey kunna bestå uthan det att torpet blifwer widh 
hemmanet behållen.

Prof. Rudbeck refererade det han talt medh andra här om, och de betygade 
att gården kan wäl wara behållen, emedan der är godh skogh och andre quali- 
teter till, fast än torpet från gården skattlagdes; det refererade och Rector. 
Lästes och så upp fogdens Winterens rawsakning om detta torpet, hwilket befans 
wara intaget af heela bysens oskiffta ägor, kallades och så in bonden och cher- 
ganten att referera, då bonden Anders Nielsson beklagade sigh skola hålla till 
knechthållet ett torp medh dhe andre bönderne och altså skulle falla honom för 
swårt hålla tu torp. Men befrågades om han woro förnögd at låta torpet der 
qwarblifwa, så frampt cherganten wille gifwa honom de förre wanlige 8 dr. 
Frågades och medh hwars loff cherganten nu huggit timber. Cherianten s:de: 
Jagh har intet nu i åhr huggit något timber, uthan war tilförende förledet åhr 
hugget att reparera ett fåähuus som kullfalla wille. Frågades och om cherganten 
af sitt torp wille gifwa någon deel till soldaten som på det hemmanet kan falla 
proportionaliter, och de wanlige utskylder till bonden? S:de: Hwadh som Con
sistorium sluter är jagh benögd medh.

Res:des att cherganten blifwer på torpet sittiandes, men gården icke till 
pr«iudice eller förfång till thess Consistorium kan giöra sigh nogare informerad 
om hela gårdens beskaffenhet, att Consist:m kan fa tijdh genom någon utskic
kad här om ransaka. Men det timbret nedhuggit är, far cherganten till torpetz 
reparation anwända, effter det elliest kunde förskämmas, aldenstund thet nu i 
2 somrar legat nedhuggit, men blef af Rectore strängeligen förbuden giöra någon 
åwärkan i skogh eller mark widare än han reda inhächtat.

VII. Rector frågade huru man Rigelium som war insatt 8 dagars tijdh för detta 
antagne rectoratet och i arrest hållen blef till Prof. Schytz i caution för honom 
gick, handtera skulle, hwilken medh intet annat war beträdd än att han tagit 
facklan af wachten och påtänt tobakzpipa, och hafft medh sigh 2 andra; men 
effter ransakning så privatim hoos Rectorem som publice i Consistio sagt sig 
ingalunda kunna betyga hwilka de 2 woro, fast man wille slå hufwudet af honom.

Resio. Aldenstund han intet är beträdd medh någon annan last, än att han från 
wachten tagit faklorne och tändt på tobakzpipan, och han elliest beflnnes sigh så 
tilburit såsom han woro något afwettande och icke aldeles klook, derföre blif
wer han medh intet widare poen belagd.

VIII. Proponerades huru man sigh moth Skraggen och Nortman skulle com- 
portera, aldenstund Skraggen och then ene brodre« af Nortmennerne ligger 
stilla här i staden och will afwachta sluth, men then andra ligger siuk? Resides 
att det differeres till den andra Nortman kommer sig före och kan comparera. 
Men hans br. Nortman som beflnnes åthskillige fauter begått, och än icke synes 
willia sigh corrigera skall alfwarl. af Rectore förmanas, och ändtelin i från socie- 
teten afstängias der han framhärdar.

IX. Förfrågades om i Bessers relegation utföras skulle af hwadh nation han 
woro, men resolverades att aldenstund han sig icke wist hållit till någon nation 
som förmenes synes och landskapen neesligit och odieust der exprimeras skulle 
altijdh landzskapz nampn, derföre mentioneres i hans ey något af hwadh land
skap han warit, uthan relegeres effter constitutionum tenorem.

X. Wachtknechten Pär Mattsson som släpt uth Besser sade Rector sigh åt-
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warnat at han ingen admittera skulle in till honom i fängelset, då han incar- 
cererad war, uthan allenast hans lille broder, hwilket han och tillstodh. Fråg:ds: 
Hwarföre han lätt dören upp? Sw:de: det war måltijdztijden, altderföre borde 
man låta upp; men Rector sade att ma« äntå intet bör låta upp dören, uthan fa 
maten genom dören eller galdrorne. Frågrds huru många woro inne? Sw:de: 
Jagh kan det intet minnas; men någre af Consistorialibus mente det 6 warit der 
inne, ibland hwilka han effter tillfrågande sade sigh intet känna någon mehr än 
Nortman; och då han inkom förmärkte iagh, sade han, att studenterne begynte 
tahla medh Besser, och hwiska medh hwar annan, då sedan 2 studiosi gingo uth 
at kasta watten fölgde Besser dem effter hård t widh ryggen och stötte mig 
medh dören i ryggen, så att iag skötz in i proban, men han stack sig strax un
dan, att iag ey kunde fa honom igen.

Res:o. Aldenstund han sua incuria oförsichtighet och förseende utsläpt Besser 
och emot Rectoris befallning studenterne insläpt, derföre incarcereras han 2 
dygn i bondeproban och effter han tillkommande natt skall hålla wacht, insätties 
han i morgon, medh åthwarning af Rectore hädan effter sigh bättre taga till 
wahra.

XI. Rector proponerade om HoffRätten skall consuleras om Ausii saak förr 
än saken tages före såsom Hans HögGl. Excelkce der till rådt hafwer. Res:o. 
HoffRätten consuleras effter arfwingarne intet har comparerat, doch skrifftel. 
inwändt at åkren så wäl dem som Canuto Ausio tillhörigh är, der doch Ausius 
altijdh förebär dem sin arflott i Stockholm bekommit, men han intet effter 
sin mormoder, hwilket utförligen skall den Högl. Kongl. HoffRätten föredragas.

Consistorium majus d. 4 Junii
närwarande Rectore h. Andrea Spole, h. Gartman, h. Lundius (sie), h. Rud- 

beck, h. Norcopensis (sic), M. Columbus (sic), h. Wolff, M. Micrander (sie), 
h. Bilbergh och Secret. Joannes Reftelius (sie).

I. Rector föredrogh att Per Pårsson wachtknecht reest till Peter Gråå medh 
HoffRättens bref, och sedan när återbodh kom, att Gråån ey skulle förrätta 
synen, gick Lars wachtdräng till honom, hwilka nu begära någon wedergällning 
dher före. Och bewilliades dhem 2 dr kopptfrint hwar för dheras hafda omak.

II. Uplästes Wattrangens supplique till HoffRätten, dher uthi han jäfwar 
Gråån, och gifwer förslagh, på häradzhöfdingen Furobohm eller Forsell, att 
han synen emellan Kulla i Morkarla sochn Acad:ns hemman och Rasbo härader 
wärkställer, hwar till och Consistorium consenterade och war med Furobohm 
förnögd, gick och der på bref till HoffRätten.

III. En dräng Erich Mattsson som tient hoos Celsii änkia beskylles att han 
besofwit en kohna, som och tient hoos samma änkia den nu tienar för amma i 
Stockholm hoos M. Måns Melandrum, och förfrågade sigh Rector om och huru 
snart hon skulle citeras. Resokdes att någon wiss termin skall föreläggias till 
hwilken hon bör comparera.

IV. H. Decanus Claudius Arrhenius begärar genom Rectorem proponeras om 
icke fölliande weekor kunna deputeras till disputa/zones, effter reda så månge 
disputationer äre trykte; och proponerade i synnerhet om Calcenius [Kalsenius] 
ey för d. 10 huius sin disputa/zon framhafwa. Det bewilljades både Calcenio 
terminen, och fölliande weekor till dhe andra disputa/zoner.

20—744263 Sallander
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V. Joh. Rivelius Bothniensis begärer disputera de conscientia, det och be- 
williades.

VI. Anneka Johansdotter beskyller Andream Hell Calmar. det han henne 
besufwit. Hellen swarar det han intet medh henne har att beställa på sådant 
sätt, beklagandes det at han oskyldigt anklagas. Kohnans moder säyer att han 
reste derföre åth Stockholm bort när han wiste at hon skulle föda. Men han 
sade sigh rest bort för annan orsak skull, beropandes sigh der på, at då cominis- 
ter h. Olof Tellman barnet christnade, hade hon beskylt på någon annan. Men 
hon nekade sigh då beskylt någon annan.

Consistorium förehölt honom, det han på sitt samwet wille bekänna om han 
det giort. Modren angaf det hon funnit dhem åthskillige gånger tillhopa, och i 
synnerhet i badstugun, hwilket och han ey eller nekade, men sade att han låtit 
twätta sigh dher.

H. Olof Tellman inkallad frågades om hon kohnan bekände widh barnetz 
christendom hwillken war barnfadren? Han swarade att hon då nembde Mol- 
stadius. Det samma sade och cominister att modren bekändt på honom till- 
förende. Men samma dagh kom Hellen effter christendomen till comwinistrum 
och frågade hwilken hon bekänt på, då comminister sade at hon intet nembdt 
Hellen.

Hellen blef tillfrågad af Prof. Lundio, om han lijkwäl henne icke häfdat, 
aldenstund han i begynnelsen nekade till barnet, doch sådane ord framfört att 
han medh henne hafft beställa, men ey på sådant sätt. Men kunde icke undan
draga sigh att han henne häfdat. Consistorium kunde intet uthslagh här uthin- 
nan giöra, aldenstund hon tillförende bekänt på Molstadius. Hwarföre diffe- 
reredes detta till dess Molstadius kan citeras och blifwa examinerad, men emed- 
lertijdh blifwer Hellen i arrest så wäl som Molstadius.

VII. Uplästes H:s HögGrefl. Excellxes Kongl. Drottzens bref af d. 31 Maij 
1684, angående Prof. Schytz otijdighe skrifft så emot sigh, som Consistorium, 
medh åthwarning, Consist. wille sin tilbörlige rättigheet i acht taga. Consist:m 
resolverade att detta bref beswares.

VIII. Rector proponerade, hwadh woro att föredraga för Kongl. Drottzet, 
när han hijtkommer som förmodas; och mentionerade det uthi räkningarne en 
gammal balance finnes som bönderne skyldige äro. Frågades hwadh här uthi 
stodo att giöra, aldenstund dhe bökerne om dhe skulle komma till Cammaren, 
skulle kasta det afseende af sigh som så stora penningar skulle wara i förrådh.

Resokdes att detta communiceras medh H:s HögGl. Excellxe och consulteres 
här om, och att bookhållaren dhenne balan[c]en skall uhr räkningarne uträkna 
och utdraga.

IX. Carmens supplique inlefrerades att blifwa förnögd för det han anwändt 
omkostnadt till gäs tgifwarehäst och förtäring då han till Koppar bärget reest A:o 
1684 in Majo att der afhämpta general quittence, och specificerar han sielf 40 
dr 4 öre. 'Resolutio. Dhe skola giöras honom gode, aldenstund Consistorium nu 
måste förr komma in medh räkningarne i Cammaren, än tilförende want är, 
nbl. mårmässatijden, hwarföre är nödigt at någon måste giöra denne resan som 
quittencerne colligerar och medh kiöpmännen darerar.

X. Acad:ns rättare Erich Andersson i Bragby* hafwer inkallat Behmers bön- 
• Felskrivning för Dragby.
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der och under den förrättningen blefwet slagen. Hwarföre honom af Consistorio 
blef bewilljat 12 dr koppar:nt och frågades hwar af dhe skulle tagas. Resol. 
af expensepenningarne.

XI. Rector giorde åtwarning at Carmen upkrafier restantierne, som han och 
tilföre»de woro tiltalt om, och consulerade Consistorium om den länsmannen 
som träder i förre länsmans [Werfwings] i Bållnäs ställe, skall hafwa dhe 2. t:r 
spannemåhl som dhen förre hafft hafwer, och resolverades att hädan effter 
intet bestås dhen som tilträder, dher han ey benägnare är Consistio handen 
räckia när så behöfwes, än den förre warit.

XII. Carmen beklagade sig att han inlefrerat till Acad:n en obligation på 9 
t:r spannemåhl som för honom woro förkommen. Res:s att det skall efftersees 
i protocollet hwadh tillförende här om slutit är, aldenstund här om förr woro 
resolverat.

XIII. Daniel Danielsson boendes på Academiens hemman Nederwij och 
Ullhärad sochn inkom medh sin supplique, beklagandes dhet rättaren Erich 
Erichsson i Opbåla [Oppgårda] afsagt honom från torpet på Nederwijs ägor, 
som hans fader upbygt af egne medel och omkostnad, och han sedan med sin 
moder brukat. Sammalunda klagade han öfwer förbe:te rättare, at han huggit 
oloffwandes på hans skogh. Item at någre ägor från gården Nederwij woro 
borthäfdade, begärandes att dhe till gården måtte revoceras och åtherkallas.

Qvaestor refererade att Daniel Danielsson bodde på torpet effter sin fader, 
och en annan städzlat torpet, då Daniel Danielsson taget bort bästa stugun på 
torpet, derföre den andra öfwergaf torpet, men sedan wille landzsecreteraren 
Klinten i Wästeråhs det torpet hafwa för sin ryttare, effter han ingen rådh för 
ryttare» hade, men blef honom icke uplåtit, at icke der igenom skulle andra 
willia inträngia sigh att åboo Acadins hemmans torp, uthan medh dhenne cautel 
att inspectores aerarii skulle detta conferera medh Consistorio. Men han Daniel 
Danielsson säyer och bewijsar sig och sin fader torpet upbygt medh sine medel, 
derföre och han ey eller dhet wille mista från gården, uthan will flyttia husen 
dädan som han medh sine medel upbygt, der landzsecreteraren torpet skulle få. 
Consistorium resolverade at secret. Klinten intet torpet kan uplåtas, aldenstund 
denne Danielz fader dhet upbygt medh egne medel, och hans nu qwarlåtne änkia 
intet hafwer annat att sittia på. Men secret.n skall tillskrifwas här om, och dhe 
skälige excuser förständigas, att Consistorium honom elliest gierna will wara 
till willjes, men här uthinnan kan hans begäran ey willfaras.

På Daniel Danielssons beklagande att Erich Erichzson i Opbåle Acad. rättaren 
har på gårdens Nederwijs ägor hugget skogh olofl. beslötz att fogden skall hafwa 
bref här om och ransaka här effter, som och skall fogden ransaka dher någre 
ägor äre afhände, som Daniel Danielsson föregifwer. Skall och till alla fogdarne 
afgå bref, att dhe ey tillåta någon åwärkan i skogh, äng, åker skee, ey eller någre 
äger från dhe hemmane» borthäfdas, som Acad:n jordägande är till och Acadrn 
tillhöra, uthan skola grannel. här effter ransaka.

XIV. Mag. Joh. Salenii confirmation på adjuncturen in facultate philosophica. 
uplästes.

XV. Uplästes Hans HögGrefl. Excelkces 111. Cancell. bref af d. 31 Maij 684. 
för Dn. Ausio, att honom, effter han af alle lijfzmedel woro destituerad, under
håll subministrer as skäll till sine nödige tarfwor, och resolverade Consistorium
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att förbemite Dn. Ausius skall åthniuta och få, af dhe arrende pe»»/ng:r som 
wäxa af den åker hans sal. fader i sin lijfztijdh hafft, så mycket som hans nödige 
tarfwer fordra och kräfia.

Prof. Micrander håller ey säkert wara honom medel föreslå af arrendet, alden- 
stund det är ey wist hwilken i framtijden detta arfwet tillkommer, som nu bort 
arrenderat är, och torde altså man här igenom kasta sig i action, uthan woro 
rådeligare taga af cassan.

XVI. Prof. Rudbeck begärar Consist:m will resolvera om han skall betala för 
Gröten eller ey, säyandes dhet han åthskillige argumenter hafwer dher till att 
han intet bör betahla först, uthan execution bör öfwer Gröten gå, och Grötens 
medel så länge han in bonis något hafwer först deduceras. Resolverades att 
tiliförende woro slutet, det en extraordinarie dagh här till skulle deputeras och 
förordnas, hwar widh och Consist:m nu förblif:r då denne saak afgiöras skall.

XVII. Bonden i Onsahla [lucka for namnet] har hafft frijhet på sin gård i 
någre åhr begärer och att Consistorium wille gifwa honom frijhet på crono- 
tijenden; men Consistorium kunde honom för cronotijenden ingalunda frijkalla, 
emädan sådant är emot Kongl. ordres och praxin.

XVIII. Uplästes h. Prof. Norcopensis continuation på det swar han tili
förende inlefrerat emoth h. Arrhenium, medh begäran Consistorium wille 
skynda medh dhenne saksens afgiörande.

XIX. Rector refererade at ryttmästaren Carl Loo[d] woro inkommen och 
sedan majoren Jonas Behmer, men sagdt sigh inge documenter medh sigh hafwa 
till liquidationen, och effter dhe bortrest, at dhe wille giöra assessoren Axel 
Behmer fullmechtigh för sigh, hwilken skolat tillskrifwet landzhöfdingen at han 
wille protrahera terminen af executionen. Hwar på Consistorium sigh betänkte 
att landzhöfdingen skulle tillskrifwas, att han executionen wille wärkställa, effter 
samptel. interessenterne sigh icke infunnit, dhet och skedde att breff affgick.

Consistorium minus d. 4. Junii
närwarande Rectore h. Andrea Spole, M. Micrander (sic) i D. Skunks ställe, 

h. Wolff, M. Columbo.
I. Prof. Lundius klagade öfwer sin amma Karin Jönsdotter, som för 3 åhr 

sedan war hoos Prof. Lund. ifrån den ena påsken till den andra, och på det 
andra åhret war hon i sin ammetienst till pingst, begärandes då afsked, men 
Prof. Lundius bad henne wara qwar i sin tienst, effter det war olaga tijdh, och 
Prof. intet kunde då få någon annan amma. Men hon löper sedan olofl. från h. 
Prof:ns tienst till Stokholm, begärandes nu Lundius det hon lagl. plichta må för 
det hon lupet uhr tiensten. Hon swarade att hon begärt afskied widh sitt tienste- 
åhrs förlopp, men doch effter egen bekännelse ey förr än effter 8 dagars förlopp 
effter sitt åhr, tilståendes altså hon sigh ey tiensten upsagt i rättan tijdh.

Prof. Lundius beklagade derföre dhet han då medh så stoor möda och swår- 
het kunde förskaffa amma igen till sitt barn, aldenstund det då war olaga tijdh, 
och han då intet wiste någon som han sitt barn kunde förtroo. Hon sade och 
beklagade sigh intet fått uth all sin löhn.

Resolutio. Aldenstund Karin Jönsdotter icke upsagt sin tienst uthi rättan 
tijdh, uthan lupit olofl. och h. Prof. Lundio oåthsport bort, ty plichtar hon effter 
dhen 6:te puneten och 4:de 1644. åhrs stadga om leyohion. Men der något af
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hennes löhn skulle innestå, afkortas det och afräknas på hennes böter. Prof. 
Lundius förbehöllt doch lijkwäl sigh om han henne tillgifft will förunna, dher hon 
wederbörl. medh ödmiuk böön sigh hoos honom inställer.

II. Lars Amundsson klagar öfwer glasmest. Jordan Nielsson att han kommit 
till sigh och öfwerfallit hans hustru medh onde ord, me» i förstone, sade hustrun, 
talte han migh wänl. till, och hälsade migh, då iag och swarade, men sedan sade 
han: Hin håle fare i din siäl, och kallade migh ächtenskapzdiefwull, der effter 
gick han bort, men kom igen d. 1 April, då han i min och min mans frånwaru 
sade för barnen, att han skall slå migh och min man. Andra dagen kom han igen, 
bidiandes sadelmakaren gesällen komma in medh sigh i min stugu, att han skulle 
höra hwad iag skulle swara honom. Sadelmakaregesällen förwägrade sig först, 
men sedan fölgde han medh, och då dhe dijt kommo, frågade han migh hwar 
hans glasfierding war? Jagh swarade, han står i stugun, men hwar är glasen? 
Han swarade: Du din tomma racka har dem såldt. Dher på gick glasmestaren 
bort, och gick i andre stugun; då han dijtkom och slogh på dören att han skulle 
slippa in, och hade min man medh sigh, stötte han migh och sparkade migh 
2 gånger, slog och min man i hufwudet och togh honom i håret, då dhe sedan 
togo ihop, och remsnidaren Jacob Wendelbergh kom in och togh dhem åthskil- 
da, då iag sedan gick uth.

Jordan Nielsson swarade att han gått till Larss Anderssons hustru, men att 
han henne intet öfwerfallit medh sådane ord, som hon sagt; (hwar på Lars 
Amundzssons hustru sade sigh lijkwäl kunna det medh en hustrus wittnesbörd 
öfwertyga honom). Och effter parterne beropade sigh på wittne» och dhe nu 
icke woro tillstädes, derföre differeras detta till en annan dagh.

Consistorium majus d. 10 Junii,
hwilken dagh medh Consist:ii samptycke war deputerad till att afhielpa twis

ten angående Grötens skuld som Prof. Olaus Rudbeck cautionerat före. När- 
warande Rectore h. And. Spole, D. Skunck, h. Gartman, [h. Rudbeck], D. 
Drossander (sic), h. Norcopensis (sic), M. Columb., h. Wolff, h. Bilbergh, h. 
Peringer, [Qvaestore och Secret.].

I. Rector lät upläsa Prof. Rudbecks skrifft angående det Consist. skulle sig 
märkia låta om Consist. wille blifwa widh sine förrige resolutioner eller ey. 
Men h. Qvaestor sade wara nödigt att Prof. Rudbeck kommer sielf up, hwarföre 
och skickades budh effter honom, då han och kom. Och delibererades i för
stone hwar af saksens examen skulle begynnas, och fans rådeligest henne föllia 
ifrån första begynnelsen effter protocollen.

Skickades effter Prof. Holm, och han war i Börge. Prof. Benzelius har gått 
uth. Prof. Lagerlöf war nyss hemkommen frå» Stockholm att han intet förmåtte 
komma upp.

Doctor Skunck påminte att cita//on skulle föregått dhenne actionen, effter 
citatio är fundamentum actionis; men Rector betygade att han Iåtet citera både 
Prof. Rudbeck och h. Qvaestorem, men Prof. Rudbeck sade sigh ingen citation 
fordrat, effter han ingen action intenderat, uthan allenast en pur quaestion pro- 
ponerat, om icke Consist:m blijr widh sine förre resolutioner eller ey. När om 
Grötens balance disputerades, uplästes Prof. Rudbecks föreskrifning, dher han 
på sigh taget dhess afbetalningh, hwadh Grötens medel ey tillhinte, de dato
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d. 9 Apr. 1675 war dhenne h. Rudbecks föreskrifning, som h. Qvaestor sade, 
men Consistrm har intet wist af dhen samma förr än lång tijdh dher effter.

H. Qvaestor begärte at h. Secret. Goeding måtte taga affträde, och då gick 
h. Prof OI. Rudbeck och Secret: n uth.

H. Qvaestor påminte widh räkningens upläsande angående förbe:de balance 
och Prof. Rudbecks debet och credit, som Qvaestor förmenar honom böra häffta 
före, för dhen caution han för Gröten giordt, att dher woro interes se honom på- 
fördt på 1 åhr mehr än dhet böhr honom häffta före.

Discourerades i dhenne saak, och sade Rector att Prof. Rudbeckens f«ncU- 
m*»t är, att Acad:n lagt handen widh detta wärket, och altså att han för sigh 
ey woro immitterad. Men sw:des att Acad:n då intet wist af Prof. Rudbecks för- 
skrifning, och woro nu störste delen af Professorerne, som sade sig intet warit i 
Consistorio när de förste resolutionerne woro fallne, och altså ey kunna dömma 
om dhem, uthan hwar och en wille wara förtänkt att förswara sin.

Påmintes antingen man skall grijpa till steenhuset eller hålla sigh widh Pro
fessorens föreskrifning? S:des at dhe förra resolutioner gifwa anledning till 
steenhuset, men förskrifningen på Professore«.

Effter documenternes så å Prof. Rudbecks som Qvaestoris sijda upläsande och 
Consistorii noga ompröfwande tykte Consist:m mycket betänkeliget wara gifwa 
swar på Prof. Rudbecks giorde fråga, förr än som saken iudicialiter anställes, 
och som lagh säyer, att citation bör föregå. Dhessuthan woro ey heller alle 
Consistoriales tillstädes som tillförende i denne saak suttit och resolverat hafwa, 
blef altså intet widare tillgiordt.

Consistorium majus d. 11 Junii
närwarande Rectore Dn. Andrea Spole, D. Benzelio, D. Skunck, M. Holm, 

D. Drossander (sic), h. Gartman, h. Lundio, h. Arrhenio, h. Norcopense, M. 
Columbo, M. Wolff, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlöf, och Secret. Joannes 
Reftelius (sic).

I. Uplästes h. cantzlierådetz Bergenhielms bref af d. 6 Junii A:o 1684 medh 
tacksäyelse för lyckönskan till successionen i Höghusens ställe.

II. Uplästes Dn. Elingii Kongl. confirmation af d. 31. Maij 684. tili extra
ordinariam professionem i philosophia och bewilliades honom d. 19 Junii att 
introduceras effter solennia som wanliget är.

III. Daniel Lindelius medicinae stud. begärer testimonium, hwilket honom 
bewilliades för sin lärdom och skickelighet skull. Dltet samma begär och Johan 
Esbergius, det och bewilliades.

IV. Erich Erichsson som tilförende warit antagen till Acad. humblegårdz 
dräng upwijste sitt afskedzpass från sin förre husbonde Johan Sifwertz, och blef 
derföre wid sin antagne tienst behållen.

V. Rector berättade det han medh Micra«der och Räntemestaren öfwersedt 
dhen praetension fåchtmestaren [Grubb] giör uppå sin löhn, och att Rector be- 
fallat bokhållaren Rommel giöra uträkning, hwad honom fåchtmestaren feelar, 
och effter han det ey giort, skall han det nu giöra.

VI. Erich Michelsson i Stierna och Gambia Upsala sochn bewijste medh attes
ter, att han af Acad:ns afrad kiördt neder för sigh 3 tunnor korn, då han effter 
befalning skulle kiöra afraden till Alstedt. "Resolutio. Efter mentionerades, att
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något skulle förr här om wara resolverat, derföre skall eftersees i protocollet, 
och han der effter tillgifft niuta.

VII. Mårten Mattsson i Lunda och Waxala sochn upwijste sin supplique at 
blifwa förskont, och någon tillgifft åtniuta på dhen skuld han satt sigh uthi hoos 
Acadrn aldenstund han förste åhren, då han på gården kom, stoor misswäxt 
fick, och dess uthan nu woro från hemmanet afsatt. Men h. Qvaestor betygade 
att han i rättan tijdh warit afsagd. Res:o. Här om skall ransakas tå ransakning 
skeer kring heela Acad:ns godz, och der bonden fins något bygt eller förbättrat 
hemmanet, skall han niuta någon dlgifft.

VIII. Uplästes Kongl. Drottzens recommendation af d. 29 Maij 684 för 
Abraham Salmonius at åtniuta Prolongation af sitt stipendio. D. Benzelius refe
rerade att Bergman i förre terminen widh Thomae tijdh war satt till halfdelen 
i Salmonii ställe, och nu altså är berättigad till heela rummet, dhen och dher 
till hade Kongl. Drottzens recommendation, och nu sitter i wärkelig possession 
af stipendio. Res:s att effter Bergman nu sitter wärkel. i possession af sti
pendio, och Salmonius det wiste, när han sökte Kongl. Drottzens recommenda
tion, altderföre remonstreres detta ödmiukel. Hans HögGrefl. Excelkce att Hans 
HögGrefl. Excellxe här om än yttermehra sigh yttrar, och emedlerdjdh kan 
Consist. här wid intet göra.

IX. Uplästes Nicolai Cleubergii från Kongl. Drottzen gifne bref af d. 15 
Martii 684. om continuation af stipendio i 2 åhr här effter. Resol. Cleubergius 
åtniuter continuation på förberide termin, effter och ännu ey är expirerat hans 
stipendium.

X. Uplästes Kongl. Drottzens recommendation af d. 29 Maij 684 för M. 
Salenio Adjuncto att i Mag. Lemans ställe här effter åthniuta duplex stipendium.

Doctor Benzelius refererade att han Leeman åthniutet ett rum in facult. theol. 
och förmente wara resolverat, att han ett skulle fa i facult. philosophica, men 
dhet ey nått, uthan fördiupat sigh i skuld, måste dher emot facultas philosophica 
accommodera Salenium. Dher emot sade Rector att Salenius reda fatt et rum 
in facult. philosophica, och nu woro intet rum för Salenio, emedan dher ey 
warit mehr än ett rum ledigt, och dhessuthan woro ey Leman bewilliat något 
rum i facult. philosophica, altderföre borde ey Salenius påträngias facultati phil. 
till begge rummen. D. Benzelius sade att Salenius skall hafwa sin rum i facult. 
philosophica, effter han fatt förslagh till facult. philosophicam; men dher emot 
reponerades att han ey fått dhet förslaget till facult. phil.

Angående Leemans rum och Salenii succession, begärte D. Skunck att detta 
differeres till protocollet far genomsees, att man der af far see huru för Leeman 
warit resolverat, om han uthi begge faculteterne så theolog. som philosophica 
skulle åthniuta stipendium, dhet Doctoren påstodh under hans rectorat wara 
slutat.

XI. Om Carlheim mentionerades att han och skulle fa ett stipendium till, 
föruthan det han tillförene fatt in facult. philosophica; men twistades till hwilken 
facultet han tillskrifwas skulle, och resolverades att om honom så wäl som flere 
skulle delibereras tillkommande Consistorii dagh.

XII. Dhen slöga spannemålen som blifwit i Rosslagen A:o 1683 betales till 
det ringeste för 4 dr t:n och detta är förståendes om dhe böndren som nämbnes 
i dhen 3:die puncten af dheras beswär.
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XIII. Swen Erichsson i Ekeby och Märchen sochn niuter hemmanet åhrl. 
för 11 t:er och 35 dr kopp^rnt.

XIV. Erich Olofsson i Ekelunda och Gryt sochn*, effter han beskrifwes wara 
huusarm, utgammal och siukligh, dherföre niuter han tillgifft på dhen skuld han 
effter befal. Ringii upsatz till Acad:n är debiterad före; han blifwer och sittiandes 
på dhet torp han nu åboer.

XV. Jacob Andersson [Hambraeus] fogden beswärar sigh öfwer trägårdz- 
mestareänkian att hon är balancerad för 30 dr men far intet af henne mehr än 
26 dr och säyer hon sig ey mehr wara skyldigh, hwarföre skall efftersees hwad 
hon skyldig är.

Inspectorum aerarii memorial, som ord från ord här införes medh följande 
Consist:ii resolutioner.

1. Uplästes Erich Perssons supplique i Ultuna och Skiefftuna sochn, dher i 
han begärer niuta dhen förmedling som hans antecessor niutet hafwer. Detta 
efftersågz i räkningarne och fans att desse 2 hemman äre tillhopalagde och för
medlade till ett mantahl i owist, så och A:o 1677 d. 31 Januarij förmedlat på 
behagelig tijdh 1 i  t:a spannemål sampt 10 dr koppar:nt hwilka förmedlingar än 
beståås.

Consist:m resolverade, att effter Acad:n skall i höst ransaka om alle godzen, 
så skall och detta hemmanetz beskaffenhet besichtigas.

2. Dito uplästes Olof Pehrssons supplique i Slåsta och Odensahla sochn, dher 
i han begärer det bemälte Slåsta må blifwa förmedlat till 2 tunners afgifft åhr- 
ligen (räntar medh gierden 15 i  t:na spannemåhl om åhret) och detta i anseende 
till hemmanetz ringa lägenhet som och det stora beswär han utståår af rättare- 
tiensten. Detta upskiötz till widare ransakning efter detta altijdh tillförende kun
nat bära sigh, då man far see om sådant kan effterlåtas. 'Resolutio. Detta bewillia- 
des.

3. Uplästes Långhundra häradz tingz attest af d. 28 Februarii A:o 1684 om 
Acad. bönders tillstånd i Ubby, Kippinge, Häradzhambra, Ingel sta, Öfwer- och 
Nederlunda, Lilla Åby, Tarf, Bälinge, Lilla Åkerby, Första* och Hageby, att 
desse A:o 1674 knafft fått sitt utsäde igen, som och at kornet stått uthe långt 
in på hösten och af snöö och slagg förderfwat blifwit. Item A:o 1683 att kornet 
måst blifwit förskämt af frost, så at lijtet dugeliget blifwit.

Resolutio. Inspectores och h. Räntemästaren tykte skiäligt att dhe faå tillgifft 
på £ åhrs utlagor.

Resolutio. Pro A:o 1683 betales afraden medh 4 dr t:n. Pro 674 ransakas om 
dhess beskaffenheet när de andre godzen besees.

4. Erich Markusson i Kielberga och Alunda sochn, hoos hwilken Räntemäs
taren i förleden winter lät upskrifwa och arrestera alt hwadh der fans till Acadrns 
betalning effter han är mycket skyldigh. Men V. Consistrm sedan gifwit honom 
löst arresten, då hans hustru warit inne, är nu sedermehra bortrymd medh samma 
egendomb, som war ett gammalt stoo, 1 gl. häst, 1 koo, 1 soo, 5 faår, 2 grijser, 
1 gl. åkerharf, en gaml. jerndrull, 1 gl. wagn, 1 par gle kielkar och ett bukook.

• Sannolikt felskrivning för Erik Olofsson i Eke i  Skuttunge.
• Felskrivning för Hästa.
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som rättarens bijfogade lijsta wijsar. Res:o. Inspectores medh h. Räntemästaren 
lembna detta till V. Consistorii widare betänkiande hwadh här medh giöras skall. 
Res:o. Bref afgår till Flemmingen, att bonden föres på gården tilbakars.

Befal. Ringii befallning.
1. Uplästes hustru Britas i Kumbla supplication, hwar uthi hon begärer att 

få behålla ett facreatur, emedan execution är henne öfwergången. "Resolutio. 
Effter Consist:m widh sådane tillfällen pläga bewijsa barmhärtighet på sådant 
folk, så tykte inspectores att hon bör det åthniuta. Resolutio. Henne bewilliades 
en koo.

2. Uplästes pastoris i Ballingsta attest at han länt henne af kyrkiones kijsta 
1676 och 77 18 dr kopptfr:nt och begärer at han må få betalning åth kyrkian 
af hennes egendom.

Inspectores funno skäligt at kyrkian får sin betalning. Re$:o. Kyrkian bör sökia 
sine män, aldenstund dhe utlänt uthan pant.

3. Hustru Margreta Andersdotters suppi, at fåå lönen åth sin son som 2 åhr 
tient h. Brijta i Kumbla, och hon derföre lofwat honom 5 halfsp. sädh. In- 
spectores aerarii finna skiäligt att drängen bekommer sin löhn, doch icke mehr än 
1 t:na effter som hustru Brijta säyer sigh intet mehra honom lofwat. Res:o. 
Det bewilliades.

4. Uplästes domarens i Wehla [Wåla] härad ransakning om dhen olaga in
trång som hade åboerne i Håsunda [Årsunda] s:n tillfogat Norbo åbor i Nohra 
sochn. Inspectores och h. Räntemestaren höllo nödigt att dhen ransakning som 
Mag. Rector h. Spole der hållit och inlefrit, och Räntemästaren offta begärt 
uth, men intet fått, bör extraderas och brukas till Acad:ns nytta. Resolutio. Fiat.

[Anders Winters befallning.]
Uthi Winterens befallning framhades bönderne Lars Johansson och Johan 

Hindersson i Åhl som föruthan annat dheras föredragande sades hafwa 683 
fått mycket swagt korn, så at det intet kunnat föras till kiöpmännen, uthan fogden 
lembnat dhem att sällia dhet bäst som dhe kunna, hwilket dhe och giort, och 
lefrrt till Räntemest. för 18 t:r spanl. tillhopa å 7 dr tun. Inspectores tycka det 
böra blifwa ratificerat, och att bönderne intet mehra graveras effter dhe intet 
mehr fått. Res:o. Detta ratificeras.

Jacob Anderssons [Hambraei] befallning.
1. Uplästes mölnarens Bengt Erssons supplique i Wattholmen, der i han be

gärer få af Acad. ett paar qwarnstenar så för det beswär och omkostnat han på 
nya qwarnhuset dher giort af sitt eget, som och derföre at han ingen mäld eller 
tull den tijden qwarnhuset bygdes bekommit. Räntmästaren berättade sig mehr 
än för 2 åhr sedan betalt 1 par qwarnstenar som Bengt Ersson tingat och be
kommit, medh 120 dr kopp*zr:nt effter Bengt Ersson när stenarne hijtkommo 
ingen medel hade att betala medh och Räntemästaren icke wille at qwarnhuset 
skulle blifwa ödhe, hwilka 120 dr än intet betalte äre, ehuruwäl Räntemästaren 
sade sigh offta dher om påmint och Bengt E[r]sson dhem antingen betala skulle 
eller skaffa V. Consistorii sluth at han dhem får behålla.
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Inspectores tykte honom böra efftergifwas af dhe 120 dr nbl. 70 dr kopptfrnt 
så mycket som lupet.i proportion på tullen dhen tijden qwarnhuset nedertogz 
och åther å nyo opbygdes, och dher V. Consist:m skulle behaga i anseende till 
dhen möda och arbete han hafft medh qwarnens upbyggiande, dhet öfrige af 
dhee 120 dr, hålla inspectores dhet intet oskäliget. "Resolutio. Honom bewillias 
120 dr.

2. Uplästes befal. Jacob Anderssons [Hambraei] bref till h. Räntemästaren, 
dher i han begärer fa arrendera Ursebo äng för ett wist arrende om åhret. 
H. Räntemäst. berättade befal:n Jacob Andersson budit härföre 100 dr kop- 
par.nt om åhret, och at Acad:n nu knafft får så mycket i 2 eller 3 åhr sedan 
all omkostnat som der på giörs, afdrages.

Inspectores och h. Räntemästaren tykte bäst at Urssbo ängen uplåtes befalm 
Jacob Anderson för 100 dr koppzrmt om åhret, doch så, at der han för sigh 
sielf icke alt behöfwer, då uplåtes det öfrige till Acad:ns bönder så wijda dhe 
det begära. Resolutio. Här om skall ransakas, förr än något contract kan giöras, 
emedler tijdh skall hägn hållas som förr.

XVI. Fogdarne skole tillskrifwas, att dhe hålla syn på gårdarne, när någon 
hemmanen affträder, aldeles effter husesyns ordningen, och här inlefrera för
fattningar, huru gårdarne äro häfdade till huus, åker, äng och skogh.

XVII. Rector proponerade effter åthskilliges påminnelse att h. Qvaestor gif- 
wer in förslagh på medlen, huru mycket är inkommit och huru mycket uthgifwet 
på detta åhret, och det i förmågo af constitutionerne. Qvaestor Arrhenius sw:de: 
Constitutionerne påläggia Qvaestori åhrl. giöra reda och räkenskap för sigh, och 
det har iag giort, och skall med Gudz hielp här effter giöra, dher icke siukdom 
dhet förhindrar at dhet ey kan skee i rättan tijdh. 2. Har iag och åhrl. öfwer- 
skickat till H:s HögGl. Excellxe R. Drottzen wederbörl. berättelse och upsatz 
om aerarii inkomst och uthgifft, dhet iag ey eller skall försumma hädan effter 
när tijden kommer at det kan sigh låta giöra. Men hwad dhe beswär widkommer 
som h. Prof. Rudbeck giordt på mig hoos H:s HögGl. Excellxe och Hans 
HögGl. Excellxe åstundar att hafwa upsatz på detta åhrs medel, så har iag reda 
infunnit migh hoos H:s HögGl. Excellxe och lofwat wedh första lägligh tijdh 
från andra sysslor att inkomma medh min förklaring der öfwer, som och wedh 
dhen tijden wanlig är, och det skee kan, gifwa richtig upsattz på alla Acade- 
miens inkomster och utgiffter för detta åhr. Och som det än ey kan skee förr 
än räkningarne blifwa slutne medh fogdarne, så har iagh lijkwist inkommit hoos 
H:s HögGl. Excellxe medh upsatz, på hwad här till är utgifwit på detta åhr.

XVIII. Fogdarne skole och sluta böndernes räkningar medh snaresta till wan- 
ligh tijdh, at dhe äro reene och klare, när tilkommande höst syn hålles öfwer 
Acadms godz.

XIX. D. 16 Junii som är om måndagh kommer Rector h. And. Spole, D. 
Drossander, och M. Micrander tillstädes att öfwerse Acadms cancellie, då h. 
Secret. Goeding från sigh det lefrerar.

Consistorium minus d. 11 Junii
effter middagen, närwarande, Rectore h. And. Spole, D. Skunck, D. Drossan

der {sic), M. Columbo, h. Wolff.
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I. Effter twisten emellan Jordan [Nilsson] glasmestare och Lars Amundsson 
i förre Consistro upskiötz propter absentiam testium, dherföre inkallades nu dhe 
wittnen som tillstädes woro nbl. Lars Andersson som effter aflagd edh berättade, 
att m. Jordan kom till sig i Leymans änkias kiök, och frågade Lars Amundzson, 
hwar hafwer I giordt af mine fierdingar som stått i förstugun? S:de Lars Amunds
son: dhen ene fierdingen ligger på gården och dhen andra står i förstugun. 
Och ingen träta war då dhem emellan. Mehr weet iag intet at berätta.

Effter aflagd eedh berättade m. Mårten* Wendelberg remsnidare så: I Ley
mans förstugu hörde iagh at m. Jordan talte medh Larss Amundsson, bidiandes 
honom gå up med sigh och under wägen hörde iagh dhem trätta. Sedan stodh 
iag på gården, och då kom Lars Amundssons hustru ropandes, att iag skulle 
komma upp, elliest slår han hennes man så illa. Och när iag kom upp, höllo 
dhe hwar andra i håret, och då iag dhem åthskilt, gick Larss Amundsson uth, 
och mehr weet iag intet at berätta.

Mon:r Pilou inkallades at wittna, men effter m. Jordan betygade honom wara 
sin afwundz man, sade sigh och af honom wara utledd, kunde han intet tillåtas 
att wittna.

Effter tilfrågan tillstodh m. Jordan at han hårdrogz medh Larss Amundsson, 
det m. Jacob Wendelberg wittnade, och sade då m. Jordan, att dhe begge woro 
lijka goda. Resolutio. Effter såsom medh eedh är bewittnatt, och m. Jordan sielf 
tilstådt at han och Lars Amundsson begge hafwa hårdragitz, derföre böter m. 
Jordan glasmästare 6 mk sölf:nt effter det 12 cap. Sl:b Sårb. medh willia, och 
söker Lars Amundsson wederbörl. i dhess foro. Hwadh den andra Lars Anders
sons och hans hustrus klagan widkommer, upskiutes der medh till wittnen fram
dragas, som det eedel. bewijsa kunna.

Lars Amundssons hustru begärte hon skulle fa sadelmakaregesällens attest 
igen, då kallade m. Jordan glasmestare dhen attesten en liugare och lögne- 
skrifft.

II. Lars Nilsson** Tillman inkom klagandes öfwer m:r Jordan glasmestare så
lunda, att då iagh skulle gå hem ifrån Pilou, sitter m. Jordan i Leymans änkias 
fönster och skäller migh för skälm och hunssphott. Sedan gick iag hem, och togh 
mitt mästerbref medh migh att bewijsa migh wara en ährlig karl, då stodh han 
i försåth för migh på gården och slogh migh en örefijhl och togh migh i råcken 
och sade: iag skall basa digh medh rijs.

Sw:de m. Jordan: Jag war hoos Leymans änkia att giöra fönster färdige, då 
ropade han migh du hunsphott och frijsittiare, då sade iag: håll mun på tigh, 
iagh går rätt nu uth och basar digh för din mun. Och när iagh kom uth att 
tällja migh en stock till blyt, stod han för migh på gården kallandes migh frij
sittiare, och då slogh iag honom en öhrfijhl.

M:r Jacob Wendelberg effter aflagd eedh berättade: M:r Lars Tillman sågh 
iagh komma uhr Pilous huus, men iag gick då in. Emedler tijdh taltes dhe widh, 
men straxt efter kom m. Jordan springandes medh uhr huuset och fick då m. 
Lars i brystet och stötte honow i wäggen widh Pilous huus, och dher effter 
sågh iagh Pilou häfwa m. Jordan uth. Een stund der effter hörde iag att det 
åther war slagzmåhl, och när iag sågh uth, låg m. Lars på gården, men intet

• Felskrivning för Jakob.
** Felskrivning för Lars Svensson Tillman.
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syntes blodigh. Sedan stegh m. Lars upp och lijtet dher effter språng m. Jordan 
på m. Lars och sade: en hunsphott hörer en örfijhl på, dher på han och slogh 
honow en örfijhl, och dher widh begynte han blöda, och sedan gick m. Jordan 
från honom.

M:r Jordan beropade sigh och på wittnen, och effter dhe ey woro tillstädes, 
upskiutes detta till en annan gång.

Consistorium majus d. 18 Junii
närwarande Rectore h. Andrea Spole, D. Skunck, D. Drossander (sie), h. 

Gartman, h. Arrhenio, h. Lundio, h. Norcopense, M. Columbo, M. Micrander 
(sic), h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlöf, och Secret. Joan. Reftelius (sie).

I. Insinuerades en supplique som är Buskagrii hustrus, Christine Simoniae, 
angående dhen sak hon hafwer medh Salani änkia, att här medh så länge diffe- 
reras, till dhess hon far förskaffa en förklaring af sin moder, som dhenne saken 
uplysa skulle. Emedler djdh refererade Rector at dhenne skuldfordran, dhem 
emellan är, är till största dhelen liquiderad, nbl. Salani änkias sohn låtet sigh 
beqwäma at wara förnögd medh 900 dr kopp*r:nt och dher emot biuder Bus- 
cagrii hustru 800 dr.

Nu kom Prof. Gartman, Micrander, Bilberg och Lagerlöf in.
II. Molstadius som war i förre Consist. anklagat att han skulle bekränkt 

Anneka Johansdotter inkallades och tillfrågades dher om. Dher till swarade han, 
att han reste här ifrån d. 21 Maij 683, och kom igen Michelssmessa affton, 
och will altså medh tijden bewijsa sigh wara oskyldigh. Hon tilfrågades hwij 
hon då honom beskylt? S:de dhet war han som min ähra först kränkte, hwilket 
skedde S. Andreas natt A:o 1683. Frågrdes när hon fick barnet? S:de d. 2 Maij 
sidsdedne. Han frågades om han henne aldrigh besufwit? S:de dhet må hon på 
sitt samweet säya, och dher på will jagh underkasta migh domare. Frag.: Hafwen I 
Molstadius henne häfdat förr än I reste bort? S:de ney aldrigh på oährligit sätt. 
Modren frågades, och hon bekände dhet hon offta funnit dhem i kammaren till
hopa.

Fråg:des om han ey tillstår att han häfdat henne S. Andreae natt. Han swa
rade ney. Men då tillhöltz han alfwarligen att han skulle säya sanningen här- 
uthinnan. Då sade han sig wetta sig i sitt samwet sig någorlunda frij. Molsta
dius frågade henne hwar de då woro begge S. Andreae natt. Hon sade: han 
war hoos migh i kiöket, dher till han lijkwäl nekade, men hon påstodh det 
doch. Fråg:des hwadh dag war det han hade förste gången att giöra medh 
henne. S:des dhet kan iag intet weta, urgerandes han det, att effter hon nembt 
sigh wara barnefader och dher uthinnan lugit på honom, så beskyller hon och 
honom oskyldigt i detta.

Lundius sade: I hålles intet suspect derföre att I ären barnefader, men kunnen 
i neka till att I aldrig henne häfdat? S:de Ja, det iag och in för Gudh bekänner. 
Fråg.: Huru kunnen I conciliera dhetta, att I nu neken, men tilförende hafft 
sådane formulair, som Eder binda? S:de: Jag wet intet hwadh iag der till skall 
säya uthan hon må det säya på sitt samwete, ty iag tror henne wara så uprich- 
tig att hon ey bekänner annat än sant är. Hon frågades då när och huru många 
gånger han legat hoos henne? S. förste gången war det S. Andreae natt, andra 
gången war strax der effter, tilläde och att hennes fader sågh emellan kl. 2 och 3
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om morgonen en gång då han gick från henne. Han frågades huru han på sådan 
hennes bekännelse, dhen han sigh underkastat, kan neka. Han swarade doch 
att han intet hafft beställa medh henne at han giort något oährligit, me» att 
han wäret i kiöket, kunde han intet neka.

Prof. Arrhenius refererade att Molstadii pra?ceptorer honom åthskillige gånger 
åthwarnat.

Dn. Häll inkallades och tillfrågades huru han kan bewijsa Molstadio lägers- 
måhlet, aldenstund han bortrest d. 21 Maij A:o 683 och kom igen Michels 
messedagh. Dn. Häll swarade att han Molstadius war här Larsmässetijden, men 
då betygade hon och Molstadius samhälligt, att hon Annika Johansdotter legat 
hoos Molstadii moder, som då fölgde Molstadium hijt, och han då andra dagen 
fölgde sin moder tilbakars hem igen. Ytterligare påstodh Hällen att Molstadius 
måtte blifwa öfwertygad, effter hon först bekänt på honom, men sedan sade 
han: Jag kan hwarken tilläggia honom Molstadio eller frija honom, uthan effter 
comministri [Telmans] bekännelse.

Parterne utwijstes, men Molstadius inkallades ensam och tillhölz, att han nu 
wille rätt bekänna, emädan han först brukat särdeles formulair som honom binda, 
hwarföre och protocollet för honom uplästes. Han swarade: Jag har aldrig medh 
henne att beställa. Fråg:s: Huru kunne I förstå dhesse orden: I säyer I hafwer 
henne häfdat, men ey på oährliget sätt? S:de: Jagh förstår de orden så, att iag 
fuller legat i säng medh henne, men intet mehr. Fråg:s huru han will sig befrija, 
effter han kastat sigh under hennes bekännelse? S:de: Jag har tänkt hon skulle 
warit så uprichtigh och ey bekänna annat än sanningen, men honom remonstre- 
rades att han underkastat sigh hennes samwete, sedan hon giort bekännelse på 
honom, och att hwar och en som seer så wäl hennes bekännelse som hans egen, 
kan omöyeligen göra honom frij, föruthan det att barnet war christnat honcw» 
tilhanda, och hon på honom bekändt i sin födzlenödh. S:de Molstadius: hon har 
altijdh warit en lättfärdig menniskia, och legat medh många i säng, men jagh 
har aldrig [hafft] att beställa medh henne på sådant sätt och wilkår. Fråg:s: 
Hwadh är det för wilkor I beropar Eder på. Dher till swarade han intet, men 
honom remonstrerades, att han wille hålla widh sanningen och icke uthi osan
ningen continuera, och att detta skulle falla honom swårare, dher han genom 
detta nekande underkastar sigh edgång, hwar ifrån han effter egen bekännelse 
intet kan libereras. S:de: Jagh beder att det straff iag förtient Eder Magnif. 
och Consist. wille öfwerskyla, och seer migh wara swårt att skaffa migh edgiärdz 
män. Han tillhöltz widare at han reent uth wille bekänna factum, och ey så 
oblique dher hän stöta. Sw:de: Jag bekänner jag har fallit i den olyckan, men 
önskar från migh Gudz wälsignelse, om iag medh henne hafft beställa på 
oährligit sätt. Fråg:s hwadh olycka han fallit uthi? Han swarade att iag hafft 
umgänge medh henne. Fråg. om icke kiötzliget? Dher till han swarade ja. Han 
frågades än wijdare om han är frij för konan som honom beskyller, och swarade 
der till ney.

Dn. Häll inkallad frågades om han lofwat henne ächtenskap, då sade kohnan 
att Hällen badh Gudh straffa sigh om han wille bedraga ährlig mans barn, 
hwilket skedde uthi barnkammaren, men Hällen nekade der till. Då sade modren 
att han Hällen sagt i Börkeby: Jag hafwer lijkwäl ett ährligit hierta uthi migh, 
men han nekade alt fort, och att han henne aldrig lofwade ächtenskapztroo.
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Molstadius inkallades åcher och frågades hwadh tijdh han förste gången medh 
henne hade att giöra, eller om det skedde Larsmessetijden, när hans moder här 
war. Han swarade: nu i förleden höst war det förste gången.

Dn. Häll inkallad påmintes att han förr bekänt sigh henne häfdat, men nekade 
till barnet, frågades om han står widh dhen bekännelsen som han giordt, dhen 
och nu ex protocollo uplästes, eller om han neekar till altsammans? S:de: Jag 
blifwer wid det som för migh upläst är.

Molstadius tillfrågades, att effter han bekänt det han henne häfdat, hwadh 
tijdh det då skedde, hwar på swarade han, at han hijtkom Michelssmessa affton 
och 5 wekor der effter skedde det.

Anneka tillfrågades hwilken är barnefadren? S:de det är Hällen, men Molsta
dius ey, och Hällen begynte migh häfda 8 dagar för Oloffsmässa, men Mol
stadius effter Michelsmässa tijden nu förledet åhr, doch kränkte migh förste 
gång om Anders mässo 1682.

Dn. Häll frågades när han henne först häfdade om det war något för Olofz- 
mässa förledet åhr som hon bekänner? Han swarade: iag war här heela dhen 
sommaren, men kan intet så grant minnas. Doch straxt när Profess. Skunck 
frågade honom, wille han neka.

Kohnan frågades om barnet lefwer? S:de: Ja. Men hon frågades hwadh hon 
nu begärer aff honom Hällen? S:de att han må försörja barnet och sälla sig i 
kyrkian.

Res:o. Effter Dn. Andreas Häll befinnes besufwitt och medh barn rådt Anneka 
Johanssdotter så böter han 40 mk sölf:nt och religeras tacite på ett åhrs tijdh, 
dher jempte obligeras han att hielpa henne i kyrkian och gifwa till barnetz 
uppehälle 40 dr kopptfrnt och stå kyrkioplicht. Sammalunda böter och Erich 
Molstadius 40 mk sölfint för legersmål, religeras tacite på 1 åhr och stånde kyr
kioplicht. Dhe förmantes begge att dhe med snaresta böterne erläggia.

III. Rector upläste h. Decani Prof. Schytz skrifft att Dn. Nicol. Sc[h]ultiin 
har fått in facult. theol. duplex stipendium i Wenmans ställe, som och Ste
phanus Grissel* simplex. Då påminte Prof. Arrhenius på Collegii Antiquitatis 
wägnar, att han får åthniuta effter Kongl. Mayitz förordning ett rum in facult. 
theologica åthminstone tillkommande jule termin.

Consist:m tykte underl. wara Prof. Schytz nämbner dhessa ofwanskrefne fått 
stipendia, effter sådant bör in praesentia totius Consistorii skee.

IV. Prof. Lundius påminte om Carlheim att honom woro lofwat ett stipendiat 
rum till, och han derföre nu skulle fa, men sade att in facult. juridica intet woro 
något rum ledigt effter Uddling niuter Prolongation. Då sade Norcop. at i facult. 
philosophica woro och proloqgationer, derföre han ey kunde accommoderas 
dher.

V. Decanus Arrhenius proponerade att och Paul Eckerman woro försäkrad 
om stipendio för någon tijdh sedan i Consistorio.

VI. D. Skunck badh han skulle för sin swaga hälsa skuld fa taga affträde, 
och i synnerhet begärte han nya officiarii skulle tillsättias, det och de andra 
officiarii påstodo, refererandes sigh der på att i protocollen skulle finnas att 
fast rectoratet icke omwäxlades, att lijkwäl dhe andre officiarii omskifftades,

Felaktigt namn i st. f. Giesler. Kallas i stipendiatlistorna Gesler eller Gisler.
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hwar på skall finnas i protocollen resolutioner. fKesolutio. Detta skall efftersees 
och Hans Högl. Excel] :c e remonstreras.

VI [bis]. Uplästes Kongl. Drottzens bref af d. 15 Junii 684 för Mons. 
Ud[d]ling att fa åtniuta continuation aff stipendio det och bejakades. Sedan sade 
åter Prof. Lundius: Effter Dn. Luths stipendium ännu ey exspirerar, uthan han 
det får dhenne terminen behålla, som och Rosingen, dherföre är in facult. 
juridica nu intet ledigt att någon dher kan accommoderas, som man gierna 
lijkwäl sedt och i synnerhet at deferera Carlheim effter h. canzlierådetz Lind- 
skiölds recommendation, förmodandes altså till föllie af den resolution som 
skedde för juhl att M. Carlheim blir i en annan facultet accommoderad, effter 
då slutet blef at han widh förste vacance uthan restriction till någon facultet 
skulle blifwa accommoderad.

VII. I facult. medica begärer Daniel Lindelius i dhenne terminen få åthniuta 
stipendium, effter han will resa uth, dhet honom bewilliades.

Laurentius Brun åthniuter continuation effter Kongl. Drottzens recommenda
tion.

Dn. Ericus* Klinte niuter och continuation effter Kongl. Drottzens bref af 
d. 15 Junii 684 på 2 åhrs tijdh in facult. philosophica.

Uthi musicantens Thurelii ställe kommer Melander in facult. philosophier 
musicus.

I Bartholdi Kuses ställe kommer Collegii Antiquitatum Amanuensis Andreas 
Lindvall O. Gothus.

Magister Biörn niuter för denne terminen halfft rum, det andra halfwa niuter 
Paul Eckerman effter resolution som tilförende longe giord är.

I Höks ställe kommer mons. Wallwijk.
Carlheim som effter Consist. eenhälige för juletijden fattade resolution berät

tigad är att widh första vacance åthniuta stipendium recommenderades till facult. 
theolog. nomine facultatum ow«ium, dher at accommoderas medh det rum som 
Stephano Gezel [Giesler] ärnat woro, aldenstund i facult. juridica som Prof. 
Lundius betygade intet rum woro ledigt, det och sammalunda Prof. Norcopensis 
giorde i philosophier och D. Drossander i medica.

VIII. Rector proponerade att Kongl. Drottzen tillskrifwes at han wille fatta 
förslagh om officio rectoratus, om det icke kunde förandras. Prof. Norcop. 
förmenar man här medh uppehåller, aldenstund Kongl. Drotzen sigh tillförende 
här om yttradt, och sade Rector att han nomine suo anhållit ödmiukel. hoos 
Hans HögGl. Excellice att detta munus honom skulle afbördas, men erhållit 
till swar, at han wille snart komma hijt, imedler tijdh skulle blifwa widh hans 
förre bref, dhet och hela Consistrm bijföll, men Prof. Bilberg begärte föras till 
protocolls att Kongl. Drottzen tillskrifwes.

IX. Rector frågade om icke bonden Erich Michelsson i Stierna får tillgifft 
på dhen afrad han kiörde neder för sigh A:o 1683 d. 11 Jan., när han reste 
till Stockholm, nbl. 3 tunnor korn, hwilket han medh 2:nes attester bewijst 
sant wara. Res:o. Dhet bewillies honom. Rector sade att h. fåchtmestarens 
[Grubbs] löhn och berijdarens [Scherers] woro confereradt, och att fächt- 
mästaren icke hade så mycket at klaga som för honom brister. Och woro löhnen

* Felaktigt förnamn i st. f. Johannes.
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honom beräknad från A:o [lucka] hemmanen unda«tagne, men räkningen woro 
ey wist sluten, dherföre skulle balancen af rächningen utföras, och det i parter- 
nes närwaro föredragas. Angående språkmästarelöhnen tillstår fåchtmestaren at 
han ey dhen praetenderar af berij daren, och altså dhen ey bör beräknas i räk
ningen.

Fachtmästaren Grubb begärte för sitt trångmåhl skull nu få 100 dr sölf:nt 
effter han ey kunde töfwa till resolutionen faller. Res:o. Han får 200 dr kop
par: nt.

X. Proponerades om icke Amanuensis E[k]ström effter honom woro lofwat 
stipendium och han det nu ey kan få, åtniuter dhe böter som falla af stipen
diariorum absentia. Resolutio. Han åtniuter af alla faeulteterne, undantagandes 
af dhem som Collegio Antiquitatum äro tillskrefne, och musicanterne.

XI. Decanus fac. phil. proponerade det Palmroth Vesm. begärar disputera 
de fato linguae hebraicae, som bewilliades.

Prof. Lundius: Dahlman accommoderas medh stipendio widh näste vacance 
i faeult. jurid. när Stickman och Skragge hafwa fått.

Mons:r Petraeus får af cassa studiosorum 10 dr sölfint effter dess moders in
sinuerade supplique.

Johan Nortman dhen här warit, har rymbt uhr arresten först i D. Skuncks 
tijdh, sedan nu, men fadrens [Andreae Nortmans] bref ankommit till Mag. 
Ullijn at han skulle ställa honom hijt tilbakars at studera, der före frågades hwadh 
man här widh skulle giöra.

Res:o. Dhet uppehälles medh hans domb (ehuruwäl han förtient effter consti- 
tutionerne poenam relegationis för det han rymbt uthur arresten) till sluth blifwer 
för dem som i samma saker medh honom interesserade äro.

XII. Om apothekarens huus berättade Rector att taket dher woro förskämdt, 
och altså röstet förderfwas. Frågades huru det skulle botas. Resol. Dhet skall 
efftersees i protocollet hwilken är skyldig att hålla taket, antingen Acad:n eller 
apothekaren. Sammalunda skulle och apothekaren intaget en dheel af gården 
medh sin kryddegård, dhet borgmestaren klagar öfwer och resolverades att borg- 
mestaren kommer wederbörligen in i Consist:m så will Consistrm förklara sigh 
här uthi.

XII [bis]. Slötz att Secret. Joannes Reftelius behåller dhen rang, rum och 
frij heter som dess antecessor hafft och nutit.

Consist. minus samma dagh,
närwarande Rectore h. And. Spole, D. Drossander (sic), M. Columbo, M. 

Micrander (sie) och Secret. J. Reftelius (sie).
I. Erich Påhlsson klagade at And. Fegraeus kallat hans dotter tiuf, men dher 

till nekade Fegraeor aldeles, och war han Erich Pålsson dher medh aldeles för- 
nögd, och klagar nu på honom intet mehr, effter Fegraeus nekade.

II. Mest. Jordan [Nilsson] glasmestare och m. Lars [Svensson] sadelmakare 
inkommo, och frågades effter dheras wittne dhe beropade sig på i förre Con
sistorio, men intet producerades, men m. Jordan tillstodh att han slagit sadel- 
makaren 2 örfijhlar, dhet han och frijwilligt bekände. Res:o. Effter m. Jordans 
glasmästares egen bekännelse, och wittnetz edeliga afläggande att han slagit m. 
Lars sadelmakare twenne kinpustar, böter han 6 mk sölf:nt för hwar dhera effter
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det 12 cap. Stl. Sår.b. medh willia. För det öfrige tillhålles m. Jordan här medh 
alfwarl. at han afstår medh hwarjehanda injurier m. Lars sadelmakare at föro
lämpa, doch skall honom här medh hans rätt icke förtagen wara att lagligen m. 
Lars sökia in foro competenti, dher han honom skäligen något hafwer att til- 
tala.

Consist:m majus d. 23 Junii
praesentibus h. Rectore And. Spole, h. Schytz, h. Gartman, h. Lundio, D. 

Drossandro, h. Arrhenio, h. Norcopense, h. Wolff, M. Columbo, M. Micrandro, 
h. Bilberg, h. Lagerlöf och Secret. Joan. Reftelius (sie).

I. Betackar Rector Consist:m at dhet kommit tillhopa på en extraord. dag 
effter hans begäran, hwar till han sade sigh förorsakad wara af ankombne Kongl. 
M:tz nådigste bref af dato d. 20 Junii 684. som nu uplästes och war af innehåld 
att h:r Prof. Schytz tillträder rectoratet, hwar till önskades lycka.

Rector frågade Consist.m om Kongl. M:tz bref skulle insinueras hoos Hans 
HögGl. ExcelLce Kongl. Drottzen, effter Consisr.m icke wiste, om Kongl. Drott- 
zen fatt communication här af, och resolverades at det skulle skee, tillijka medh 
dhen supplique Prof. Schytz inlagt hoos Hans M:tt.

H . Prof. Schytz begärte , att d h e  d o cu m en ter , so m  i K on g l. M ay:tz b r e f  
näm pnas, m åtte  in praesentia upläsas, hwar till sw arades, d h e t  skall sk e e  när 
a c tio n en  företages, e ller  när Prof. Schytz  begärar com m u n ica tion  d er af, o ch  
w o ro  d h e  d h esse , nbl. K on g l. M :tz b r e f  a f  d. 2 0  Ju n ., K on gl. D r o ttz e n s  su p p li
q u e  N .  1, h. Prof. Schytz  su p p liq u e  till M :tet N .  2 , cop ia  a f  C on sistorii b r e f  
till K on gl. D ro ttzen  a f  d. 17 M aij N . 3 , C on sistorii v o ta  so m  sam m a dagh  
m ed fö lg d e  N . 4 , K ongl. D ro ttzen s  b r e f  till h. can tzlieråd et L indsk iö ld  N .  6 , 
C op ia  a f h. Prof. Schytz till R ecto rem  o ch  C onsist:m  a f  d. 16 M aji N . 7 , 
C op ia  a f  C on sistor ii b re f a f d. 2 9  Maij till K on gl. D r o ttz e n  N . 8 .

H. Prof. Schytz begärte sedan allenast något tala och låta föra till protocolls, 
tå sade Rector: Är det något som angår dhenne saken, som nu omtahles, må 
dher medh innehållas, till saken företages, men är thet något annat, må thet skee. 
H. Prof. Schytz: Dhet är allenast dhetta: Jagh tackar min Gudh som genom sin 
försyn styrdt ändtel. sanningen i liuset, och förmodar wisserl. att dhen rättfärdige 
Guden som stygges wid osanning, lärer en rättfärdig saak styrkia. Hans Kongl. 
M:tt wår allernådigste Konung hembär iagh en underdånigh tacksäyelse för sitt 
nådige beskydd. Gudh som Konungens hierta i sin hand hafwer, styrke honom. 
Jag är och skall blif:a genom Gudz hielp, min allernådigste Konungz trogne 
undersåte, och effter hans nådige behagh, så uthi detta som alt annat, i all 
underdånighet migh hörsambi. skickar, i det öfriga hugnar jag migh af Gudz 
ord, och särdeles widh detta tillfället af Pauli ord: Min berömmelse är mitt 
samwetz wittnesbörd. Eder Magnif:ce och V. Consist:m beder iagh tienstel. 
dhem behagade i fall, dher Hans M:tz nådigste bref och medh fölgde documen
ter intet kunna nu strax medh migh communiceras, att dhe och må här in loco 
blifwa förwarade, och ey heller till någon annan extraderade. Tackar och Eder 
Magnif. och V. Consist:m för dheras önskan att rectoratet som jag nu effter 
Konungens allernådigste befallning antager, må winna sin lyckelige utgång, dhet 
jag af ett redeliget upsåth att tiena min Gudh, min Konung och min nästa medh 
hwar redelig man af Gudh ödmiukel. beder.

21 — 744263 Satlander
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Rector frågade hwadh tijdh skulle deputeras till rectoratets mutat, och hem- 
skiöt det V. Consistio och Prof. Schytz.

Prof. Schytz sade rådeligen wara att dhet skyndes här medh, och effter discours 
slötz, at dhet skeer om morgon 8 dagar till som är d. 1 Julii.

II. Rector proponerade om Ausii supplique kunde upläsas, hwar widh han 
dess contenta refererade, och slöth Consistim at Ausius söker dhem som åkren 
arrenderat, effter Kongl. Drottzens gifne ordres, att han af arrendet så mycket 
upbär, att han kan sin förtäring betala, och sig nu uppehålla.

III. Rector frågade, att effter han woro sinnad taga afsked, om något imedler- 
tijdh hastigt föreföllo som medh Consistio borde communiceras, om Consistim 
wille komma ihoop. Resp. Dhet bewilliades.

IV. Prof. Norcopensis begärte att decanatet måtte omskifftas, hwar till han 
producerade dhet skähl, at sådant woro skedt in simili casu nbl. officiarii woro 
omskifftade fast muta//o rectoratus warit suspenderad.

Prof. Lundius meente att dhetta omskifftes medh rectoratet, hwilket och Rec
tor sade sigh efftersedt in actis att wara skedt widh sal. Aurivillii tillträde till 
rectoratet.

Prof. Norcopensis anmälte att uthi detta måtte skee hwadh constitutionibus 
lijkmätigt är. Constitutiones uplästes anmälandes, det officiarii medh rectoratu 
ombytas.

Norcop.i Jagh begärar att nu måtte ny Decanus constitueras, dher till jagh 
hafwer mine skiähl, exciperandes emot Consistim att en extraordinarie casus nu 
woro, altderföre kan man icke hålla sigh widh constitutiones effter dhe anmäla 
ordinarie tijden.

Consistim confererade här om, och tykte här medh kunde fördrögas till muta- 
tio rectoratus skeer. Norcop.i Jagh undrar hwij Consistorium bijfaller detta at 
här medh icke skeer omwäxling. Arrhenius: Jag kan intet nu på stunden giöra 
räkningarne färdige, men skall lijkwäl skee innan några dagar. Norcop.i Jagh 
håller migh widh det sluth som förr är giordt, och att dherföre futurus Rector 
lärer detta uptaga, och man då får confrontera här om.

Rector togh afsked och betackade Consistim att dhet honom giort assistence 
uthi det han Consistim tillijtet, begärandes at dher han något feelat, dhe det 
icke wille honom tillräkna, önskandes alla måtte wäl må och widh godt tillstånd 
finnas, och besynnerl. att dhe effter förlupne ferias kunde medh hälsa och lycke- 
liget tillstånd komma tillsammans at yrkia sine studier. Gudi till ähra, Kongl. 
Mitt till behag, ungdomen till underwijsning, och sigh sielfwe till beröm och 
heder.

Prof. Schytz tackade Rectori för möda och arbete och beswär uthi sitt em- 
betes förrättande önskandes Gudh wille och bewara Hans Magnif. publico och 
sina till heder och fromma, detta contesterade alla samptel.

D. 24.
trädde effter högmässan närwarande Profess, tillsammans i kyrkian, Rector 

h. And. Spole, h. Gartman, h. Lundius, h. Rudbeck, h. Arrhenius, h. Norco
pensis, M. Columb/w, h. Wolff, M. Micrander, h. Lagerlöf.

Då kungiorde Rector att till dhetta warande Secret. And. Goeding fått Hans 
Kongl. Mayittz allernådigste vocation at blifwa Prof. extraord. eloquentiae, be-
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gärandes han någon wiss dagh att hålla sin introductoriam, kunnandes han ey 
länge dröya efter han woro nu sinnad at resa, och bewilljades honom d. 27 
Junii, då hans fullmacht i Consistio uplästes, och han der på aflade sitt juramen
tum praesentibus Rectore h. And. Spole, h. Gartman, h. Lundio, h. Rudbeck, 
D. Drossandro, h. Norcopense, h. Wolff, h. Bilberg, h. Lagerlöf.

Inventarium uppå Academiae Upsalensis cancellie, som det befans d. \datum 
ej utsatt] A:o 1684.

I.
Privilegier, constitutioner, resolutioner, acter, missiver etc.
1. En hwijt pergamentz book in folio lit. A, der uthi dhe förnembste eller 

angelägneste Kongl. bref och resolutioner sammanbundne äro, aldeles såsom 
det sidste inventariumet innehåller.

2. En bok in folio uthi grått paff lit. B. hwar uthi äre inhäfftade de öfrige 
Kongl. brefwen som bemite inventarium specificerar.

3. Dhe 144. Kongl. bref och documenters copier, som Qvaestor Arrhenius 
lofwat inskaffa och inlefrera uthi cantzliet, äre ännu aldrig inkombne, uthan läre 
finnas hoos honom.

4. Privilegia & constitutiones academicae veteres & novae in reg. folio in
bundne uthi swart cardewan medh förgylte blad.

5. Acadins original privilegier på pergament, A:o 1 4 7 7 ,  hwilka äro inlagde i 
archivet op i kyrkian.

6. Copiebok dher uthi Kongl. bref och resolutioner angående Academiens 
stat. Item illustrium virorum testamenta etc. in fol. reg. medh gröna bladh.

7. Een gammal copiebook in folio, der uthi constitutiones och någre bref 
etc. medh en indice Professorum Upsalensium fremst.

8. Acta publica, seu protocollum utriusq#e Consistorii academici a die 11. 
Novembrri A:o 1624. ad diem 11. Maij A:o 1684. volumina viginti septem.

9. Copiebook in folio i hwit pergament, der uthi äro Professorum Kongl. 
fullmachter.

10. Cancellariorum original bref ifrån 1629. tili Aug. 1672 ihophäfftade.
11. Dito ifrån 1672 tili pingstetijden 1684 löse uthi en låda, föruthan dhe 

resolutioner och förordningar, som angå stipendia och Acadins stat, som liggia 
i sine särskilte lådor.

12. Copiebook in folio uthi hwitt pergament, der uthi äre afcopierade någre
111. Cancellim bref.

13. Twenne copieböcker in folio uthi hwitt pergament hwarest äre inskrefne 
Acadins bref och suppliquer tili Kongl. Mitt och 111. Cancell. ifrån 1660 tili 
1684. inclusive.

14. 6 st. copieböcker in folio uthi hwitt pergament, der uthi äro inskrefne 
Acadins missiver till åthskillige på samma tijdh.

15. Academiens missiver 24. st. under M. Andre® Tolstadii notariat Aiis 638.,
39. 40. 41. ihophäfftade uthan band.

16. Copia indicis Bibliothec® superioris in folio uthi hwitt pergament lef- 
rerat tili Bibliothecarien Schytz.



324 1684: (25 juni)

17. Album studiosorum ab Anno 1595. ad annum 1669. inclusive in folio, 
uthi hwitt pergament och medh gröna band.

18. Album studiosorum på de fölliande Ihren in folio uthi swart cardewan 
med förgylte bladh som Rectores hoos sig hafwa.

19. Liber examinum publicorum ab A:o 1629. ad annum 1653 inclusive in 
fol. uthi hwitt pergament.

20. Album stipendiariorum ab Anno 1622. ad An. 653 in fol. i hwitt perga
ment.

21. Twenne libri praelectionum publicarum uthi fol. i hwitt pergament.
22. Store lagboken in folio som tryktes 1668.* uthi grönt förgylt band, V:do 

Consistorio donerad af h. Olao Rudbeck.
23. Landz- och Stadzlagen in i2:mo trykt 1667. uthi swart cardewan medh 

förgylte bladh, donerad af h. Olao Rudbeck.
24. Stadzlagen trykt 1677 in fol. i hwitt pergament.
25. En stoor swart låda fyrkantigh, der uthi 78 charter på Academiens godz, 

af hwilka somblige äro dubble h. e. ett hemman afrijtat på hwar sijda, och der 
ibland en liten angående humblegårdarne. Item 21 löse, dito, desse lefreras h. 
Qvaestori.

26. En book num. 18. inbundne i paff eller papper, der uthi åthskillige slagz 
documenter ab A:o 1626 ad An. 1633 inclusive numererade tili 227 på bladen.

27. Dito num. 19 ihophäfftade i munkepärma, der uthi gambla documenter 
och skriffter 32 st. mäst angående M. Erici Balingstadii räkenskaper.

28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50. Detta befinnes alt effter det senaste inventarium lijka, 
allenast num 39 äre twenne libri mulctarum ifrån åhr 1626 till 1684. d. [datum 
ej utsatt] Maij och num. 44 äre ey flere än 4 exemplar igen af den trykte stad
gan om hägn och ohägn, ty de andre togos uth för 2 åhr sedan af h. Olavo 
Rudbeck.

51. Trettiofyra bunter, der uthi dhe documenter äro sammanlagde som höra 
till näst förflutne 17 åhrs rectorater, nbl. hwars rectorats documenter för sigh.

52. Uthi gröna skåpet äre 12 lådor i den första liggia (a) Kongl. brefwen 
och documenterne uthi twenne böcker som förr upförde äro num. 1. 2. (ß ) 
12 st. Kongl. bref löse in originali ifrån d. 29. Januarij 1682 till d. [datum ej 
utsatt] Martii 1684. NB originalet angående Professorum frijkallelse för bak
ugns och mantalspenningar lärer wara hoos M. P. Holm, som den tijden war 
Rector då det ankom och i min frånwaro det upläsa lät, hafwandes ey sedan 
lefrerat det ad acta. (y) 22 st. copier in till d. 15 Jan. 1684, hwilka och liggia 
lösa. (8) Kongl. original resolutionen och förklaring på Academiens andragne 
ährender d. 27. Novembr/j 1680. (e) Kongl. domb uthi M. Boos sak d. 23 
Sept. 1680. (£) Extract uth ur protocollo senatus Regni d. 18 Februarii 1681 
angående samma domb. (77) Extract af Kongl. M:tz resolution öfwer Upsala 
stadz widh rijkzdagen insinuerade beswärs puncter 10 Decembm 1680. (d) 
Kongl. resolution i Behmers sak af d. 13 Martii 1683. (t) dito af d. 21 eius
dem. (k) Kongl. resolution för Mag. And. Rhodiin af d. 7 Januarii 1682. Original 
resolutrn i Behmers sak af d. 8 Decembrå 1683.
* Felaktigt årtal i st. f. 1666. Bandets färg är snarare bruqgrönt. Avbildat på plansch i vol. XIII 
(1971) av den tryckta editionen av konsistorieprotokollen.
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I den andra lådan äre Kongl. Collegiorum bref. I den 3:die 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. i i . 12. lådan, alt som senaste inventarium det specificerar. NB. Dhe 
domwar som sal. Verelius till sigh tagit at inbinda och registrera, äro sedan ey 
inkombne. Men R. Cantzlerens original bytesbref på Skäggesta hemmanet är in
lagt i skrinet up i kyrkian.

53. Uthi hwijta skåpet äro 27 små afdelte rum och der uthi documenter som 
alt bem:te senaste inventarium förmäler, allenast ett är Lohrmans original kiöpe- 
bref, dädan transporterat upp i skrinet i kyrkian. Och documenterne angående 
åkerwäsendet, har h. Qvaestor Arrhenius tagit till sigh.

54. En liten rund ask, der uthi några reverser, contracter etc. ibland andre 
h. Joel Hörners revers angående det hemman han emottagit, h. Olai Rudbeckii 
attest at han emottaget af h. Vallerio musicaliske instrumenterne och böckerne 
och sal. M. Olai Stenii obligation af d. 1 Sept. 1632 på 172 rdr till v. consist:m 
ecclesiasticum.

55. Sweriges rijkes ständers besluth på rijkzdagen 678. Kongl. beskärmelse- 
bref för accis och tullbetienterne d. 12 Maij 1658. Placat angående Reductions 
wärket och dess execution 1678.

56. Geometrisk delineation öfwer Upsala stadh.
57. Constitutiones academicae novae renskrifne, hwilka skole inbindas.
38. Academiae gambla sigill mitt i tu klyfwet, hwar af skall giöras spännen till 

bandet på dhe renskrefne constitutionibus.
59. Twenne st. jordböcker på Acadrae godz och hemman som Qvaestor Arr

henius inlefrerat till Cancelliet, men åter dem uttaget, och länt till Profess. Arr- 
henium, som dem utlänt till h. Hadorph.

[II.]
Kläder conterfayer och annat innandöme.

1. Swenske konungarnes ifrån Gustavo I. till Carolum XI. inclusive 8 st. 
conterfay donerade af R. och Acad. Canceler gref Magni Gabrielis de la Gardies 
HögGl. Excell:ce medh förgylte ramar hängiande i Consistorio. Item Drottning 
Christinae ett.

2. Rödh plyshimmel öfwer bordet medh silkesfrantzare. 3. Rödh plyshyende 
för Rectore. 4. Rödt kläde på bordet. 5. Rödt kläde på bänkarne af h. Olavo 
Rudbeck tillskaffat under dess rectorat. 6. 5 al. rödt plys af dubbel bredd medh 
bruna silkesfrantzar omkring. 7. 4 al:r dito. 8. 3 i  al:r gyllenduk bredden 1 5/8 
al:r. 9. 3 1/4 al. blått ruggat plys af dubbel bredd. 10. 2. st. tappeter. 13 al:r 
den andre 2 \  al:r. 11. 16 3/4 al. rödt kläde. 12. 15 3/4 dito. 13. 5 3/4 dito. 
14. 4 i  dito. 15. 2 skåp, ett grönt och ett hwitt medh tillhörige rum, lådor och 
afdeelningar. 16. En lijten ekekijsta eller fiscus Consistorii. 17. Ett fyrkantigt 
tunt skrijn, der uthi charterne på Academiens godz liggia, och öfwerlefreras till 
h. Arrhenium Qvaestorem.

18. Tu bord, det ene medh låda under men intet låås under.
19. 5. st. stolar, der af 2 förmenes höra v. facultati theolog. till.
20. Twenne liusestakar af teen medh leyon fötter under och skålar uppe uthi.
21. Twenne liusenäpor. 22. Twenne bardisaner ståendes i förstugun. 23. En 

eldgaffel. 24. Spiäll, dörar, luckor, nycklar och haspar, alle behåldne. 25. En 
stoor pappers sax gifwen af Doct. Petro Rudbeckio.
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26. En urna cum calculis 20 nigris & 21. albis. 27. Sex förseglade buntar, 
der uthi sal. Verelii scripc emot h. Schefferum, i hwar bunt äro 50 exempl. 
men uthi en bunt 59. doch en uthan wiss numer.

III.
Panter som böra antingen igenlösas eller försällias och penningar ne komma 

till Consist:ii cassa.
1. En söl[f]kanna pan[t]satt af Petri [Albogii] Cursoris änkia. 2. Theol. 

calvinistarum in 4:to opera Schlusselburgii. Francof. 1592. 3. Lexicon Pasoris 
in 8:vo lips. 1658. 4. Swänska lagboken trykt 667. 5. Virgilius Farnabii. 
7. Venceslai Sturmii prompt, exempl. in fol. 8. Ciceronis opera Gothofredi. 
9. Logica Schebleri. 10. Opera philosophica Stierii. 11. Salustius Variorum. 
12. Lexicon Pasoris in 8:vo. 13. Meyfarti Mellificium Orat, in 8:vo tom. 2.
14. Florus Freinshemii in 8:vo. 15. Horstii Institut, logicae. 16. Physica Magiri. 
17. Epistolae Ciceronis Camerarii ad fam. in 8:vo. 18. Dito Manutii. 19. Vossii 
Institut, graecae lingvae. 20. Manuale physicum Scharfii. 21. Psalterium Davidis. 
22. Aristotelis opera tom. 1. in i2:mo. 23. Meyers huspostilla tysk. 24. Novum 
Testamentum Graeco-Latinum. 25. Grammatica latina Cammarii [Camerarii].
26. Roberti Helket [Holkot], Super sapientiam Salomonis, Spira 1483. in fol.
27. Jacobi Martini Illustres q»a?stiones Witteb. 1670.

A:o 1684. d. 25. Junii öfwerlefrerades me praesente, som h. Doctoris Dros- 
sandri vices förträdde, Academ. Upsalensis cantzelie till Secreteraren mons. 
Johan Reftelius, quod testor.

Nicolaus Wolff
And.Goeding Joannes Refteli/cr

Consist:m majus d. 3 Julii
närwarande h. Rectore Henrico Schytz, h. Gartman, h. Lundio, h. Arrhenio, 

h. Spole, h. Norcopense, h. Bilberg, h. Räntemästaren och h. Secret.
I. Rector betackade Consist. så wäl för dhen ähran honom bewijstes dhen 

dagen han Rector creerades som och att Consist. nu har welat komma tillstädes, 
icke twiflandes, att Consist. kommer och hädan effter tillsammans effter con- 
stitut. innehåld när påfordras.

II. Twenne bref uplästes som Rector fatt upbrutne af Prof. Spole, dhem han 
sadhe sigh upbrutet dagen för än muta/;o rectoratus skedde, effter han war 
Rector när dhe ankommo. Dhet ena war h. landzhöfdingens Fabian Wredes af 
d. 20 Junii A:o 1684, att Acad:n skulle sigh inställa i Stockholm till d. 14. 
Julii till liquidation medh Behmer.

Prof. Spole refererade att tillförende woro ankommit bref af landzhöfdingen, 
som och Kongl. HoffRättens domb, att liquida//one» skulle skee innan d. 1 Julii, 
dherföre tykte Consist:m tilbörl. wara att HoffRätten här om tilskrifwes, och be- 
gäres att liquidaf/one# skeer här in loco, besynnerl. 1. som dhet woro altför 
beswärl. att man alla böcker och documenta angående dhenne saken skulle hädan 
föra medh sigh till Stockholm. 2. Att förre liquida/zonen här woro skedd. Här 
på slötz att [i] HoffRättens bref skulle efftersees om Acad:n woro skyldig at 
liquidera eller ey.
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III. H. Qvaestor sade: Jag hafwer ingen jordbook fått hwar effter iag kan up- 
bära räntan af Behmers godz, uthan bönderne giort utlagorne effter det dhe 
säya sig tillförende warit wana, och war en dhel af förber:de godz medh 683 
åhrs ränta reducerad till Chronan, dher på h. Qvaestor skrifwit till h. landzhöf- 
dingen at få weta huru mycket dhe utgiort till Chronan, då landzhöfdingens 
bookhållare swarade dher på, att han wille tahla medh Qvaestore. Sedan när 
Qvaestor fodrar af dhe öfrige bönder räntan, som ey reducerade äro, kan han 
dem intet få in till att afbetahla räntan. Hwarföre slötz att hans nåde h. landz- 
höfdingen ansökes at Consistorium af honom må erhålla jordboken, och sålunda 
see dher af hwadh bönderne äro skyldige åhrligen att utgiöra.

IV. Dhet andra brefwet som Rector fått af h. Prof. Spole upbrutet war Hans 
HögGrefl. Excelkces Kongl. Drottzens af dato d. 29 Junii 1684. angående dhet, 
at han under warande rectorat aldeles intet sig om Acad:ns ährender will be
möda.

V. Rector förfrågade huru wijda Consist:m kan giöra sigh försäkrad om att 
acta Acad:ae skulle wara tillstädes, och om Secretarius hafwer fått dhem till sigh 
inventerade.

Secret. Reftelius swarade: dhe acter och documenter som in inventario speci
ficeras dhem will iag swara före, och som dhe nu äro tilstädes, skall jagh dhem 
och så från migh, will Gudh, lefrera. Men en mulctae book har Goedingen än 
hoos sig, som och 8 rdr som här in loco borde reserveras. Item originalet an
gående Prof. frijkallelse för mantals och boskapz pe«»/n#*r säyer han wara hoos 
h. Holmen.

VI. Rector proponerade om icke någon räkning borde författas widh muta
tionem rectoratus om böter och penningarne som fisco Consist:ii tillkomma, 
och slötz så skulle skee.

Prof. Lundius sade: Jagh har offta tillföre«de anhållit at dhet skulle föras till 
acta, dhet iag och ännu giör, at ingen halföre af dhem som föllo under mitt 
rectorat till böter, hafwer jag emottagit, ey eller af dhen dheel som migh borde 
tillfalla, dhen iagh doch skänkt till dhe fattiga, uthan Secreteraren alt emottagit, 
och derföre hwad som är utfordrat eller än återstår, kan det icke komma migh 
till någon gravatio«, hafwer och widh ändan af mitt rectorat låtit räkningen in- 
lefreras, och migh befrijat ifrån widare answar.

Prop. Norcop. sade och räkningarne under hans rectorat wara förfärdigade 
och inlefrerade af Secreteraren.

Rector sade: Ehwem som åligger at giöra räkning för inkompster och utgiff- 
ter under rectoraterne, så bör lijkwäl, tycker migh, widh hwart rectoratz omby
tande en richtig räkning inkomma, och är det försummat här till, så lärer det 
komma på Consistorii answar. Jag för min person skall intet underlåta afläggia 
richtig räkning så frampt jag finner effter constitutionerne dhet är min plicht 
dhet at giöra, om dhenne Secretarius tager penningarne emoth, och dhem ut- 
gifwer, skall iag ey underlåta tillhålla honom giöra dherföre räkning i Consist:o. 
Och slötz att Secret:us effter consistme* håller räkningen, men i hans frånwaro, 
när han reser bort nogorstädes, giör dhet Rector.

H. Lundius begärte föras ad acta, at han effter sitt rectorats affträde hafwer

F e lsk r iv n in g  för  c o n s t itu t io n e r n e .
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påmint Prof. Hofvenium och sedan Arrhenium, att dhe igenom wachtmestaren 
upfordra wille, då dhe woro Rectores, dhe återstående böter som fallit under 
hans rectorat, och Secreteraren då ey bekommit, klagandes öfwer wachtmästa- 
rens försummelse, att han intet alt upfordrat emädan han än war Rector.

VII. Rector proponerade an widare att så offta mutatio rectoratus skeer, 
böhr eftersees hwadh panter i Consistio inkompne äro.

Secretarius sade, att mulctae boken hafir Secreteraren Goeding än hoos sigh 
som på inventario opförd.

VIII. Uplästes en copia af Kongl. HoffRättens bref till landzhöfdingen att 
Behmers erfwingar skulle inkomma till liquidation innom d. i Junii, men som 
dhe dhess inna« sigh ey infunnit, ty slötz att Academien begär blifwa simplici
ter widh HoffRättens domb och niuta dhen till godo. Sammalunda skrifwes och 
till h. landzhöfdingen att detta insinueres uthi HoffRätten medh begäran att 
han icke detta tager illa upp. Uthi HoffRätten skall och genom Prof. Lagerlöf 
förnimmas om Behmers erfwingar inkommit i HoffRätten och dher medelst 
wunnit någon resolution der på, hwilket om skedt är så insinueres intet Acadins 
supplique i Kongl. HoffRätten. Äntel. resolverades att Secretarius reser till 
Stockholm detta ährendet at förrätta, sökiandes Prof. Lagerlöfz bijstånd om han 
der är.

IX. Winter inlefrerade fem räkninger, som han begärar verificeras. Samma
lunda en expense rächning. Dhesse remitterades till inspectores aerarii at dhe 
dhem öfirsee först, och sedan insinuera dhem i Consist.

X. Winter insinuerade Johan Klintz landtsecreterarens contract af 31 Maij 
684 huru han skulle bruka torpet Nederwij i Lillhäradt sochn. Men der emot 
sades att Daniel Danielsson som bohlbyn åbor, för någon tijdh sedan fatt Con- 
sistiii resolution, att blifwa dher sittiandes. Winter sade att han Daniel Daniels
son torpet förskämmer.

Prof. Lundius sade: I Winter borde intet contrahera medh någon, förr än i 
Consistio contractet ratificeras. Winter: Jagh hafwer intet contraherat medh 
honom annorlunda än att det skulle stå till widare Consistorii omdöme. Rector 
sade sigh som inspector aerarii intet widare consenteeradt dher till, än till interims 
wijs och till dhess dhet widare i Consistio kunde öfwerläggias. Resolutio. Daniel 
Danielsson medh modren brukar torpet, doch skall här om ransakas om torpet 
är förskembt af Daniel Danielsson som Winteren säyer och skall på tinget be
gäras syningzmän, som skadan besichtigar.

XI. Uplästes Swen Jonssons supplique, at han upsäyer Sehltorpet på Forkesta 
i Dingtuna sochn, begärandes att han får allenast behålla sina huus han dher 
upbygt, eller någon wedergällning af honom, som dijt nu flytter, gifwandes 
Winteren nu förslag att secretin Klinten dher kunde accommoderas i ställe för 
dhet förre begärte torpet Nederwij. Resio. H. Klinten får detta Sehltorpet bruka 
på en behageligh tijdh. Angående Swen Joensson, skall efftersees huru han tor
pet häfdat och bygt, och dher effter skall han åtniuta wedergällning dher Con- 
sistim finner så rättwijst.

XII. Winter begärar förklaring på dhen resolution som woro fallen d. 23. 
Ap. 684., huru månge dagzwärke hofslagarens Anders Tysks änkia skall utgiöra, 
och slöt Consistim at hon utgiör till hwarthera bonden 2 folkedagzwärke af dhe 
fyra Acadiae bönder i Åås, så att alla blifwa 8.
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XIII. Om cherganten Jöran Mårtensson som hafwer ett torp på Nässiesta ägor 
blifwer widh förre resolution, att dhet ransakas om torpetz beskaffenhet när 
Acad:ns deputati i höst om Acad:ns godz ransaka.

XIV. Winter befrågade om dhet kan stå till Acad:ns betientes macht, att han 
kan utsättia dhem från torpen som bönderne sielfwa underståt sigh uthan Con- 
sist.ii wetskap att inrymma, eller om han skall tingföra dhem. Res:o. Landz- 
höfdingen sökes dher om och begäres hans assistence, at man kan få slijke af 
torpen bort.

XV. Winter frågar att effter han förmått landzhöfdingens Gyllenhofs förbudh 
att h. ryttemästaren Gåås ey skulle skära dhe åkrar han fått för dhen dheel 
Acad:ns bönder hafwa uthi Ullewij i Kiöping sochn, huru han nu honom rytt- 
mästaren sökia skall. Sammalunda hafwer han Gåsen och slaget 72 sommarlass 
höö ifrån dhe 3 större Acad:ns hemman i Åstaby och Biörstadh* sochn, och 
frågar sammalunda huru han sig här i emot ryttmästaren comportera skall. Res:o. 
Effter h. landzhöfdingens Gyllenhofs upläste förbudh aff d. 14 Junii 684. låter 
Winteren inbärga säden och håller sigh aldeles effter h. landzhöfdingens förord
ning, och bonden Olof som brukar dhet mindre Acad:ae hemmanet i Åstadh 
som består af 8 Öhres land, och här till hafft sin dheel uthi ängen medh Gåsens 
hemman, åthniuter nu sin dheel proportionaliter uthi ängen medh dhe andra 
Acad:s hemman, till dhess widh lagmanstinget blifwer utslagh.

XVI. Winter upwijste citation ifrån häradzhöfdingen Sylvius att han medh 
Acad:iae bönderne skulle swara på tinget i Ohstaby och Biörskogh sochn d. 
7 Julii till dhen refning han begärer skee emellan Acadrae bönderne och det ena 
honom dher förunte cronehemman och slöt Consistorium att befakn Winter in
kommer skrifftel. på tinget, anmälandes det, att Acad:n som är öfwer hemmanet 
ägande bör citeras.

XVII. Sammalunda upwijste Winter Silvii [Sylvii] citation at han woro cite
rad att swara för dhen åwärkan bonden Oloff Gunnarsson på Acad. hemmanet 
i Bärge och Medåker sochn giort på dhe andra skattemännernes ägor i förber:de 
by och slöt Consist:m att han skrifftel. exciperar emot citarionen att han intet 
böör comparera förr än Acad:n som jordägande är citeras.

XVIII. Winter upwijste extract af Consistorii protocoll d. 24 Octobm A:o 
1683, begärandes at åtniuta underhåld för dhen omkostnadt han giör, när han 
widh Munketorp, Biörskogh och Torpa inkräfwer cronotijenden. Underhåldet 
är specificeradt nbl. 2 t:r sädh i Munktorp hwart åhr och 1 t:a på hwar af dhe 
dher andre orterne.

Res:o. Winteren åthniuter för 4 åhr tilbakars sitt begärte underhåld, afföran- 
des dhet på dhen dher innestående resten och sedan åthniuter han det åhrligen 
här effter, me» dher emot skall han giöra all möyeligh flijt uthi tijondens in- 
kräflande.

XIX. Winter begärade att emellan twäwne gårdarne i Österby och Dingtuna 
sochn kunde blifwa reefning, effter intet i jordeböckren finnes huru store dhe 
äro i öhretalet, at dher effter kunde dhem emellan skifftas. Res:o. I höst när 
Acad:ns deputati öfwersee Acad:aegodzet, skall och då om desse gårdar ransakas.

XX. Winteren berättade att cornetten Thevitz i Selinge [Solinge] i Romfor-

• Felskrivning för Björskog.
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tuna sochn huggit neder Acad. soldatz stugu som och fähuset på Wagelsta 
[Vagersta] Acad:ns hemmans bys ägor, hwar till och Nilss Joensson corporalen 
i Wagelsta rådhgifwit, hwar om Winteren dhem tiltalt, då cornetten och corpo
ralen mycket otijdige ord på honom kastadt, och han sedan det andragit hoos 
landzhöfdingen Gyllenhof, och at Gyllenhoff dhem hårdt tiltalt, hwar på han 
cornetten reste bort till Finland till sin fader [Johan Thewitz], och corporalen 
ligger siuk, förfrågandes sigh nu Winteren, om stugun skall uppbyggias igen af 
bonden, aldenstund befruchtades soldaten elliest skulle gifwa sigh bort dher 
ifrån. Res:o. Stugun uprättas på sin förre ort igen, och cornetten dher han igen- 
kowmer, sökes för det wåld han giort.

XXI. Novi officiarii consrituerades.
Decanus f. theol. D. Petrus Rudbeck och dher han det recuserar, af gültige 

skäl, devolveras det till Doct. Benzelium. In jurid. h. Lundius. In medie. D. 
Drossander. In philosophia, h. Norcopensis.

Typographiae inspectores äro Rector h. Schytz och M. Columbus.
Inspectores stipendiar. D. Skunck in fac. theol. Prof. Rudbeck in medica. H. 

Spole in philosophia.
Assessores Consist. minoris Mag. Pet. Holm, h. Johan Gartman, h. Andreas 

Norcopensis, h. Petrus Lagerlöf.
XXII. Uplästes h. Wadensteens skrifft at Consist:m wille wara ombetänkt på 

hwadh sätt han måtte blifwa betalt, effter Consistim Canuto Ausio någon summa 
uplåtit af dhe arrendepenningar honom effter h. landzhöfdingens ordres och 
skrifft tillslagne woro, och arresterade. Consistim swarade dhen skrifft han sigh 
påberopar, är här ey upwijst, och hafwe ingen i Cons. henne sedt, ey eller hafwer 
Consist:m Ausio några penningar widare uplåtet uthan effter Hans HögGl. Ex- 
cellices R. Drottzens befallning.

Rector sade: om något answar här widh i längden faller, undandrager iag migh, 
effter iag här om ey är underrättad.

XXIII. Winter föredrog Strömbergz ryttemästarens begäran at han begärer 
sig få tilbyta i Albäk dhe 2 Acad:e hemmanen henne dher tillhörige, hwar emot 
han andra swars goda biuder. Consist:m tog detta uthi betänkande, men för 
åthskillige skadelige consequentier som detta kunde afla uthaf sig, kunde Con
sistim intet låta h. Strömbergz begäran finna rum, dhet och Wintren betygade 
i längden skadeliget torde finnas, dher bytet skee skulle.

Consistim majus d. 30 Jul. A:o 1684. 
praesentibus Rectore h. Henrico Schyttz, M. Holm, h. Arrhenio, h. Norco- 

pense, M. Columbo, h. Wolff, Bilberg, h. Qvaestore och Secret. J. Reftelio.
I. Någre ährender sade sigh Rector hafwa at föredraga, men ey welat nu 

beswära Consistorium här medh, uthan det som nödigest är, som i synnerhet 
woro Mittlers häradzfogdens bref ankommit, som fuller d. 23 Julii 684. war 
daterat, men ey förr än i går inhändigat, af innehåld, det Acadin medh någon sin 
fullmechtigh wille bijwista dhen nya mätningen d. 31 Julii emellan Tomta och 
Öhrby, aldenstund alle interessenterne medh dhen förra ey woro benögde.

Rector sade at han welat det Prof. Büberg eller Qvaestor som tillförende der 
warit, dijt reste.
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H. Bilberg: Det är owist om landtmätare« Hoffvenius kommer dijt, effter 
han och sielf sagt sig förberörde dato böra wara på en annan ort. Dhessuthan 
har och Consistorium nu förseent fatt communication här om.

Rector: det borde lijkwäl någon wara tillstädes.
H. Norcop.: Jag tycker och det wara skäliget. H. Qvaestor: Dhet är fåfängt 

effter Hoffvenius dher intet kommer, och dhessutha« Acad:n så seent fått com
munication.

Omsijder påtogh sigh Prof. Bilberg dijt förresa at bijwista mätningen.
II. Uplästes Prof. Lagerlöfs bref af innehåld 1. Att han sökt sälla landzhöf- 

dingen uthi bättre tankar emot Acad:n, än han tillförende låtet sigh förstå uthi, 
öfwer det Acad:n i Kongl. HoffRätten förfrågat, om någon annan liquidations 
termin medh Behm[er] woro förelagd än d. 1 Junii. Då refererade Secretarius 
som föllier: Jag reste effter Consistorii begäran öfwer till Stockholm och för
frågade i förstone i HoffRätten om förber:de liquidations termin af Kongl. Hoff- 
Rätten woro förandrad, och fick det swar, sådant ey wara skiedt. Inlefrerade 
altså Consist:ii supplique, att Acad:n måtte få maintineras widh HoffRättens re
solution och altså åthniuta execution på Behm. HoffRätten swarade sigh gierna 
conservera Academien widh dess rättmätige praetensioner, och willia gifwa Con
sisto swar, sedan dhe notificerat dhetta Behm. Sedan lefrerade jag h:s excelkce 
landzhöfdingen Consistorii bref, då han utlät sigh wara missnögd medh det 
Acad:n icke will till dhen af honom förordnade liqui[da]tions termin inkomma, 
säyandes han sigh undra hwij Acad:n sigh undandrager; dher på sade jagh, 
Acad:n sigh icke undandraga, men i föllie af Kongl. HoffRättens resolution, 
dristade Acad:n sigh intet der ifrån gå, bidiandes ödmiukel. h:s excelke han 
Acad:n sin gunst och promotion så hädan effter som här till täktes wijsa. Sedan 
recommenderade jag Prof. Lagerlöf denne saken, widare der i at vigilera effter 
han war i Stockholm. 2. Innehölt och Professorens Lagerlöfs privat bref till 
Rectorem om Konungens förordning till exercitiemästarnes aflöning, och att 
h:s excelkce landzhöfdingen styrkt, det en dantzmästare från Frankrijket förskrif- 
wes.

Här på slötz att landzhöfdingen tillskrifwes medh taksäyelse för de förslagen 
han giort om dantzmästaren, att han om Acad:n låter sigh sorgfålligh wara; 
men här widh påminte Rector och h. Arrhenius, att ey någon förskrifwes som 
är af annan religion. Elliest anhålles och hoos h. landzhöfdingen han ey illa 
uptager Consistorii giorde begäran i HoffRätten om executionen på Behmer, 
hwar om han och tillförende af Acad:n är tillskrifwen. Till Hans HögGl. Ex
celkce Drottzen afgår och notification om landzhöfdingens förslagh angående 
dantzmästaren.

D. 13 Augusti
höltz Consist. majus närwarande Rectore h. Hen. Schytz, D. Benzelio, h. 

D. Skunck, M. Holm, h. Gartman, h. Norcopense, h. Wolff, M. Micrandro, 
och h. Bilberg qui acta notavit.

I. Påminte Rector om lectionibus publicis.
II. Uplästes Wadenstens bref för Prof. extraord. in facult. juridica.
III. Refererade Rector att några woro kombne ifrån Ingermanland, och begära 

få giöra sigh ett landskap för sigh sielfwa, och intet gifwa sig under finnarne
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efter dhe ha ibland andre orsaker en annom biskop, och dess föruthan kompne 
till sine åhr att dhe och kunna wara för sigh sielfwe, och bättre då kunna utföra 
sina studier.

Resolutio. Dhem tillätes så wäl som andre nationer. Till inspector blef för
ordnat Prof. Wolff.

IV. Stadsens bygningzskrifware klagat hoos Rector öfwer en wachtknecht 
som gräfwet leer widh en lada hwilket wore emot ordinancen, doch befans 
att han hafft tilstånd af een stadztienare; och fördenskull begärer borgmestare 
Berg att Consistorium dhet gårdsplacat låter publicera och det handhafwer.

Resolverades att de samme åhrs acta som dhetta angå igenomsees och föras 
sedan till execution.

V. Uplästes fru Carin [Kugelhielms f.] Grijs breef emot h. Pet. Daliin, hwar- 
uthi hon begärer att Consist:m hielper sig till sin betalning, jämwäl gifwer ex 
actis hwadh i denne saak passerat.

Resolutio. Effter frun har hans deprecation tyckes wara nogh. Skulle hon 
widare af honom något förnimma, och begära något sådant extract, skall hon 
få, men nu synes intet nödigt. Penningarne må hon sökia uth sielf, effter han 
är under en annan jurisdiction.

VI. Uplästes häradzhöfdingens Silvii [Sylvii] bref om en citation som war 
utgifwin till befallningzman Winter hwilken begärer att Winter må fa bijwista 
dhen synen och refning som brefwet förmäler.

Resolutio. Swares när citationen kommer till Acad:n will man wara förtänkt 
på att skicka dijt Academiens fullmechtige.

VII. Uplästes h. Furoboms bref medh HoffRättens befallning till honom, 
at han skulle förrätta en syn emellan allmenningen i Ohlandz härad och Acadrs 
hemman Kulla, förnimmandes om dhe dher medh hade något at påminna. Frå
gades hwem blifwer ordinerat at det bijwista.

Resolutio. Räntemästaren och Prof. Bilberg.
VIII. Rector har skickat Cursorem at bidia Rudbeck och Lundium komma 

upp, men sade dhem intet gifwit någon ursächt at dhe dragit sig undan, hwilket 
Rector badh sättias till protocollet.

IX. Rector refererade sigh effter terminens uphäfwande medh Behmer, 
jempte mer hwad der på passerat, sigh medh Prof. Norcopense talt här widh 
landzhöfdingen, hwilken ibland annat, af Acad:ns fullmechtigh sade sigh och 
häruthi fått HoffRättens resolution och dhen alt smudrigen. Widh detta tillfälle 
frågades hwem som war i t Acad:ns fullmechtigh? Swarades det war k  Goeding, 
(doch sade Prof. Spole det intet warit öfwer 8 eller 10 dagar) och fördenskull 
Acad:n intet böra undra om Behmer är gifwin en ny termin, sade och att Acad:n 
annat der medh intet uträttar, och altså skickade Rector Reftelium till Stock
holm att poussera der på hwilken swarat at någre af HoffRätten sagt skola skee 
ännu communication medh Behmer.

X. Påmintes och af Rector att den räkningen medh Behmer hoos Rudbeck 
är böhr påsees af deputatis som förr sagt är.

XI. Frågades hwem reser omkring at besee Academie godzen som af Pro- 
Rectore inter non expedita är lemnat. Res:o. Effter nu lectiones publicae falla 
in, kan intet alla reesa bort, måste man altså per partes visitera, och fördenskull 
slötz at de som nu mäst finnas graverade som i Tillinge rättarelagh och Rosla-
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gen i Klintz befallning öfwersees. Deputerades där till 2 Professores h. Wolff 
och h. Spole till Tillinge, Säfwe och Börje. Till Roslagen Prof. Lundius och h. 
Norcopensis, till Kårsta och Wålstad; Holm och Micrander till Onsahla rättare- 
lag.

XII. Uplästes Bringii erfwingars supplique till HoffRätten, hwar i dhe be- 
swära sigh öfwer Acad:n, och HoffRätten refererar detta till Consistorium att der 
på sigh förklara.

Res.des att någre sättia sigh Öfwer at detta öfwersee, på hwadh sätt Hoff
Rätten må beswaras, och att Ol. Rudbeck, som de mäst gravera, får strax här 
om communication.

Uplästes och widh samma tillfälle bokhållarens supplique om han någon räk
ning skall åth dhem lefrera uth, och af hwem den skall revideras. Res:o. Effter 
de af HoffRätten begärt fa nya liquidations män, låter man der medh så länge 
beroo.

XIII. Uplästes h. Wadensteens skrifft för Ausio hwaruthi han effterlåter 
honom fa uth 800 dr under wisse conditioner, sampt dher hoos uplästes påst- 
mästarens Bergwalls supplique at bekomma bemelte 800 dr kopparrnt effter 
Consistorii resolution. Resolutio. Consist:m meente at Kongl. Drottzens bref 
reda woro fullgiort i det han Ausius redan effter högberte bref till sin nödtorfft 
en stoor summa bekommit, altså kunna intet andre nödtorffter mehra förståås.

XIV. Uplästes Kongl. bref för h. Laurents Micrand. att få duplex stipendium 
in medicina. Res:o. Detta communiceras först med facult. medica.

XV. Uplästes Kongl. May.tz befallning till Kongl. Drottzen och högberte 
herres bref till Academien att befallningzmannens Pijlträäs söner (Johannes och 
Laurentius] må få stipendium. 'Resolutio. När de komma hijt will man der om 
wara förtänkt.

XVI. Uplästes fächtmästarens [Grubbs] supplique, i hwilken han begärer 
få de 53 dr som honom äro afräknade på Behmers betalning. Resro. Kongl. 
Drottzen haar giort sielf den determination att af cassa communi heela den 
summan afbetalas; altså kan han intet få mehr än en af dhe andre för hwilke 
det brister. Elliest meente Consistrm honom kunna få läna 53 dr kopptfrrnt och 
avancera för tillkommande åhrs löhn.

XVII. I lijka måtto begärte och wachtmästaren något uthi sin fattigdom som 
således och haar mist af sin löhn. Resolutio. Syntes bättre att man geer honom 
6 mk kopjwrmt hwardera och han taar dem hoos Räntemästaren.

XVIII. Uplästes j. Liskens Frankz supplique at få 6 t:r spannl. Resro. Skall 
efftersees hwadh förr här om är resolverat iempte Kongl. Drottzens omdöme.

XIX. Uplästes Bergmans supplique att få resten af sitt stipend. Resolutio. 
Der om är förr resolverat.

XX. Holmberg begärer testimonium. Resolutio. Han må få.
XXI. Een Calmar. Matt. Gyrenius begärer ochså testimonium. Resolutio. Blir 

och honom effterlåtet.
XXII. Citation på hans excellrce Bielken wille Höken intet emottaga uthan 

skickade dhen tilbakas, resolverades fördenskull att en wachtknecht går der 
medh till Stockholm till grefwinnan.

XXIII. Refererade Bilberg om sin expedition, huru han effter Consistorii 
befallning bijwistat andre gången mätningen emellan Tompta och Öhrby i Ras-
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boo sochn och hwad der widh förefallit. Nbl., först iag kom dijt uth på twiste- 
platzen warande tillstädes den förordnade nembden medh landtmätaren Holm 
att effter landzhöfdingens befallning uttaga och råsättia den linien som lagmans- 
domen will utwijsa, protesterade iag först att Hoffvenius som förr den linien 
gått, bort och nu wara medh. Dher på swarade h. Gyllenborg denne landtmä
taren hafwa inst[r]uction att det giöra, fast om den andra intet är der hoos. 
Sedan när länge disputerades oss emellan hwart åt streeket skulle gå, effter både 
broon och högröret kunde gifwa anledning nu längre, nu närmare ifrån öster, 
föllo de på att man mehra i domen skulle attendera det ordet öster än något 
af det andra; der iag doch annat föregaf, der intet stå nämbt gerader öster, uthan 
och tilförene ett streek i söder, hwarföre kunde man wäl några grader declinera 
och ändå gå uth öster. Men det hielpte intet effter Hofvenius förr hade tagit 
den linien, gick och nu Holmen bem:te linie. Jag sade: I som äre af nämbden 
skole minnas at iag förre gången icke heller welat gått den linien uthan längre 
i söder, det samma säyer iag och nu. Elliest gå wij wäl linien, men intet effter 
domens innehåld. Dhe bekände at iagh och förr så sagt hade. Icke dess mindre 
sade landtmätaren sig intet annat kunna än gå den linien och begynte den at 
utstaka. I medlertijdh gafz förslag af landtmätaren om man icke skulle kunna för
enas att deela plattzen effter man twiflade at denne linien det intet kunde giöra, 
hwar till iag sade migh intet wara obenägen om det stodo i min disposition, 
och då lät directeuren sigh märkia om han fick gå ifrån högröret ända neder 
till det femstena röret som ligger emot torpet, att han skulle wara tillfridz, 
iag tykte det samma wäl wara. Linien gick lijkwäl fort att wij måtte see hwar 
hon kunde framkomma, och gick närmare in åth Tompta än Hoffvenii, twifwels- 
uthan rättare, effter Hoffvenius intet wille skada skogen, men denne lät hugga 
undan en allée alt igenom. Kl. 9 om afftonen när wij gingo uhr skogen, sade 
iag till directeuren, iag will reesa hem och communicera medh Rectore och flere 
af Academien huru wij må liquidera, hwilket han hölt gott och badh migh styr- 
kia dem der till. Jag kom hem om natten och talte medh någre af Professori
bus som iag kunde råka om morgonen under och för bönestunden, hwilka detta 
förslag icke aldeles ogillade. Drog der på till skogen igen och fant landtmätaren 
ett stycke avancerat, hwilken äntligh mot middagen kom fram på Öhrby gärdz- 
gård, så att när wij förde den linien in på gärdet, war der ifrån till Öhrby 
grind Öfwer 250 al:r. Nu wäl sade iag see wij att denne linien intet kan blij 
beståendes som så långt stadnar uthom terminum ad quem, hwilken war ängz- 
gärdzgården; hwar öfwer wij och något oss emellan discurrerade, att directeuren 
blef wred och for sin wäg till Tompta. Sedan skickade han budh till migh at 
iag skulle föllia landtmätaren och befallningzmannen till Tompta at lijkwäl något 
här uthi sluta, hwar till och befallningzmannen medh landtmätaren tilbödo sigh 
at mediera. Jag giorde så men när wij war der uthi och iag directeuren refererat 
hwadh instruction iag hade ifrån Acad:n nbl. låta honom få ifrån bem:te röör 
som han dagen tillförende begärt, sade han det wara lijtet sedan han såg at 
linie» hade gått närmare än man tänkt och wijste migh ett förslagh som domaren 
honom communicerat på en charta förslagzwijs utsat at linien skulle stanna in 
på ett annat rum närmare grinden, och sade ytterligare: willia I intet cedera migh 
det, så låter iag sättia rörgången i linien som gången är. Jag swarade migh intet 
hafwa uthi instruction något widare än I här begärte cedera, der medh drog
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han bort, och badh fogden giöra execution. Jag swarade: Jag protesterar här 
emot på Academiens wägnar effter det sträfwar emot det capitel som domen 
stöder sigh på och är altså om intet, hwilket fogden och landtmätaren sielfwa 
lära tillstå. Sedan effter iag intet mehr kunde uträtta drog iag min wäg; och de 
som qwar woro sade sigh böra lijkwäl effter landzhöfdingens befallning execu- 
tionen fullgiöra.

Effter denne giorde relation frågades hwad widare nu här widh stodo at giöra. 
Resolutio. Dhe andra interessenterne som jordägande äro i Öhrbyby skole här 
om rådfrågas, men emedlertijdh afgår bref till h. directeuren Gyllenborg om man 
icke genom wänligit skifftande medh honom kunde komma öf:reens.

Consistorium majus d. 20 Aug.
praesentibus Rectore h. Schytz, h. Skunck, M. Holm, h. Gartman, h. Arrhenio, 

h. Norcopense, h. Spole, M. Micrandro, h. Bilberg och Secret. Reft.
I. Rector sade theologos wara nedkombne uthur consistio ecckr/<*r//co nu 

först, och kunde altså intet wäntas förr än till kl. 2. emedlertijdh skickade han 
Cursorem effter de andra bortowarande Professores, förfrågandes om han dhem 
icke tilförende bådat komma tillstädes? S:s Jo.

Nu kom Prof. Gartman och h. Bilberg, excusera»des sigh h. Gartman för sin 
siukdom blef doch lijkwäl uppe.

Cursor igenkomb sade Prof. Wolff wara opassligh och liggia, men lofwade 
lijkwäl i går när han bebodades, at han wille komma. Sade och sammalunda 
Prof. Lundiuw wara siuk. Prof. Rudbeck sade Cursor intet kunna komma upp 
effter han i sidste rectoratet war ogillad.

Prof. Lagerlöf och Peringer äro intet i staden. D. Drossander har tillskrifwit 
Rectori och excuserar sigh, men Rector wiste intet huru wijda man nu någon 
ursächt kan uptaga, effter terminen är inne, då Prof. borde wara tilstädes.

II. Protocollen uplästes ifrån Rectoris h. Schytz rectorats begynnelse.
III. Rector sade ett Kongl. bref lefrerades honom sidst när han gick uhr 

Consistio, och det war fuller Cancellario tilskrifwit och ProCancellario, så wäl 
som Rectori och Consistio, hwilket han ärnadt skicka till h. Drottzen, men 
förnam honom wara i Stockholm, derföre upbröt Rector det, effter han be- 
fruchtade intet drögzmål kunna tåhlas länger, förr än det skulle upbrytes. Samma 
bref uplästes och war af dato d. 6 Aug. A:o 1684 af innehåld, at alle bref dom- 
mar och resolutioner som från Consistio acadico afgå till Hans Mitt eller andra, 
skole underskrifwas af alla dhem som der öfwer warit, och der till samptykt, 
som och när dommar eller resolutioner utgifwes, skola skählen granneligen bij- 
fogas, att Mayitte icke onödigt beswäras, medh hwad mehra uthi förbeite bref 
innehålles.

IV. Uplästes Rommels supplique at han intet far in fogdarnes räkningar och 
verifica/zonerne dher på, uthan uppehälles så länge här medh, begärar derföre 
at dhe widh wanlige tijden som är S. Johannis tijdh inkomma efter fogdord- 
ningen. Frågades hwilken här wid skall läggia handen? Side inspectores aerarii 
borde det giöra tillijka medh Rectore hwilken här på bör giöra execution, så 
snart han här om blifwer underrättad. Resio. Rector tilhåller fogdarne här om.
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och påminner dem här i Consistio med räkningarne och verificationerne in
komma och praestera caution, hwar om de så offta tillförende woro påminte.

V. Rector hade låtet effterslås om Bringii sterbhuus i protocollen hwad der 
uthi fins till förklaringen som Kongl. HoffRätten fordrar på Bringii erfwingars 
supplique i HoffRätten insinuerad.

Discourerades om denne saken och påmintes at documenterne och räkning
arne angående denne saak böra reserveras här in loco publico och icke in privato 
hoos Olaum Rudbeck.

Norcopensis: det har sine gode wägar, men at de tagas igen medh det manier 
som han dhem till sig tagit och twungit dhe documenterne, bör intet skee, ty 
han hafwer dem med Consistorii consens tagit.

Rector sade: Att effter Prof. Rudbeck i erfwingarnes supplique nämbnes för 
sin öfwerlefrerade räch ning, så måtte han derföre sigh förklara, och sedan dhe 
som warit wid bytet, så wäl som liquidationen borde sigh och förklara, och 
emedlertijdh kunde man fördröya medh swar till HoffRätten, och badh dhe 
andra Professorerne wille sigh här om yttra, hwadh man skall gifwa HoffRätten 
till swar.

Doct. Skunck och Prof. Spole sade sigh tilförende förklarat hwadh som passe
rat war widh den af Consistio tübudne liquida//on medh Bringii erfwingar, hwil- 
ken förklaring fins uthi 683 åhrs protocoll N. 11 som uplästes. Räkningen angå
ende som h. Rudbeck giort, tykte Consistim den intet böra gravera honom, der 
han uthi alt ey kunnat aldeles exact träffa. Men de andre som warit öfwer bytet, 
hafwa intet för nöden sig öfwer bytet förklara. Effter discours resolverades att 
detta hwijlar till Archiepi[s]copus Procancellarius upkommer at Consistim medh 
honom får deliberera, då och flere andre saker såsom Ausii och Gestrinii, som 
Consistim gravera skole föredragas, hwilket skeer nästkommande onsdag, emed- 
lertijd anhåller Rector och D. Skunck hoos Procancell. att han då kommer upp.

VI. Uplästes Qvaestoris memorial huru Consistorium will sigh åthbära, att 
Behmers bönder må komma in at afbetala sine räntor, eller om Consistorium 
kan underkasta dhem executionen, som och om icke Consistim will giöra an
sökning at få jordboken uth. Res. Qvaestor drager här om försorg och anlijter 
någon i Stockholm af sine correspondenter som här om anhålla först hoos landz- 
höfdingen och sedan hoos landzcammereraren at han uhr jordboken räntan af- 
skrifwer, och sedan bestås Qvaestor i hwadh här påkostas skäligen.

Till den andra puncten angående bryggarne, det dhe begära till Stockholm 
spanl. öfir på båth till sigh, hwilken dhe, som han widh åkeföret gäller, willia 
betahla, swarades, at här medh uppehälles till Qvaestor hoos sine corresponden- 
ter förfrågar hwadh spawwwJhlen nu gäller, effter bönderne ännu ey uttruskit.

Till den tredie puncten swarades at om samma petito woro resolverat i den 
4ide paragrapho supra.

Till den fierde, angående hwadh som bygt är på Acadins qwarnar så på lan
det som i staden, hafia fuller in sper/om aerarii sedt, men begärer ännu någon 
som samma bygnad besichtigar, swarades, at Consistim håller gott hwadh insper- 
tores besichtigat, och håller onödigt någon annan besichtning. Prof. Arrhenius 
meente wara ey orådeliget.

Till den fempte puncten angående at i acht tages det Öhrby medelst skogens 
borttagande icke ödelägges, swarades at h. directeuren Gyllenborgh är tilskrif-
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wen at han medh Acadrn wille amice komma till at detta componera. H. Nor- 
copensis påminte parterne borde hafwa part här om. Consistorium resolverade 
att någon skickas till Gyllenborg at han gifwer swar på Acad:ns bref, emedan 
tijden nu elliest innan 14 dagar aflöper, att Acad:n medh dhe andra interessen- 
terne får sigh betänkia hwadh här uthi står at giöra.

VII. Om Behmers sak giorde Secretarius fölliande relation: När jagh effter 
Consistrii befallning sidst war i Stockholm, förfrågade jagh i Stockholm om 
något woro tilgiort i Behmers saak, sedan jag der förre gången war, och befant 
alt hwijlat sedan min afresa, säyandes HoffRätten sig ey wist hwar Behmer warit, 
och altså ey kunnat notificera honom Acad:ns supplique som tilförende resolve
rades. Hwarföre badh iag om giörl. woro, HoffRätten uthan widare communica- 
tion wille Acadrn hålla widh sin förrige domb; men att Behmer ey skulle klaga 
beneficia juris sigh förwägras, kunde HoffRätten det intet giöra, hwarföre jag 
genom posten lät lefrera Behmer suppliquen, men inkom ey medh förklaring så 
länge jagh der war.

Item talte jagh medh gref Duglas om sidste synen emellan Öhrby och Tompta, 
och sade han sigh gierna medh Acadrn conspirera at på giöcligsce och möye- 
ligste sätt rätta den giorde mätningen; men kan ey annars skee, contribuerar 
han proportionaliter till riddaresyn, om så Acadrn gott finner. Item uttog jag 
2 citationer en på Anders Höök i Wattholmen och en på hrs excellrce Bielken, 
af hwilka jagh den senare innehölt hoos migh, effter grefwinnan [Eva Bielke, 
f. Horn], Bielkens fru, sades wara i Stockholm, men sedan jag förnam henne 
ey wara dher, skickade jagh honom öfwer till Rectorem.

Rector sade sigh effter Consistorii sluth skickat cita//'onen till Bielkens gref- 
winna på Wijk, effter hon förmentes der wara, men efter hon der ey war, 
skickades cita/fonen till Stockholm, dher han grefwinnan lefrerades.

VIII. Prof. Micrander påminte hwadh i Behmers sak står widare at giöra, 
och slötz at Prof. Peringer tilskrifwes här om, at han pulserar på utslagh i Hoff
Rätten medh första.

IX. Lisken Franck begärar fa åthniuta dhe henne tilförende förunte 6 trr spau- 
nemåhl. Resro. Hon niuter åker när någon blifwer ledigh efter förrigh resolution 
Aro 1683 d. 18 April.

X. Carolus Wijström O-Gothus som ligger siuk far 10 dr sölfrnt af cassa stud.
XI. Rector sade sigh gifwit Ausio tilkänna, at Consist. intet annat kan see, 

än Consistrm hafwer fullgiort h. Drottzens befallning, i det han fatt 400 dr hwar 
medh han till nödtorfftige saker skall wara hulpen. Han swarade sig fatt till nöd- 
torfften och något öfwer, ifrån den tijden Drottzens bref kom, men förstår 
Drottzens bref så, at han borde hafwa till nödtorfften ifrån dhe 4 åhrs tijdh 
han här legat och pulserat här på. Och tykte Consistrm bäst wara han här om 
söker Kongl. Drottzen.

XII. Rector anmälte sahl. Columbi dödelige frånfålle, och rådfrågade sigh om 
icke detta skall angifwes hoos Cancellarium och ProCancellarivu» här när- 
warande, att Consistrm bör votera om electione novi Professoris, aldenstund en 
eller annan förliudes sökia vacantien. Resro. Detta angifwes hoos ProCancella- 
rium och sedan skrifftel. hoos Hans Högl. Excellrce Drottzen. Rector och D. 
Skunck påtogo sig detta hoos ProCancellarium at anmäla.

XIII. Zacharias Esbergius will disputera de justitia. Res. Det bewilliades.

22 — 744263 Sallander



338 1684'20 augusti -2 7  augusti

XIV. Rector begärar det ingen anhåller hoos Secret:n att protocollen uttages, 
hwarken förr än de äro renskrefne, der då något at tillsättia, ey eller sedan, 
uthan Rectoris wettenskap. Res:o. Detta slötz.

XV. Rector förfrågade hwilken skulle förordnas i sal. Columbi ställe at blifwa 
inspector aerarii. Effter någon discours resolverades at änkian, som löhnen upbär, 
drager den försorgen och någon här om anmodar, och påtogh sig det Prof. 
Bilberg, der han blifwer ombuden, aldenstund han och förleden sommar praeste- 
rat sal. Columbi vices i hans bortowarande.

Consistorium majus d. 27 Aug.
närwarande ProRectore h. Spole, D. Skunck, D. Drossander (sie), h. Nor- 

copense, M. Micrandro, h. Bilberg och Secret. J. Reftelio.
I. Effter Rector war reest till Stockholm, hafwer han anmodat Prof. Spole at 

förträda hans vices, som det och nu giorde, företagandes han dhe saker Rector 
honom öfwerlefrerat, men i förstone anmälte at Sveno Tiliander V-Gothus begär 
testimonium.

Honom gafz gott wittnesbörd af inspectore nationis Prof. Bilberg och Prof. 
Spole, derföre bewilliades det honom.

II. Uplästes Lars Olssons i Åby och Närtuna sochn supplique at få tillgifft 
på cronotijenden för förledet åhr, som blef hoos honom upbrunnen förleden 
disting, tillijka medh hans ladugård och boskapen. Qvaestor sade, han hade bordt 
utfördt cronotijenden för distingztijden, och altså war han i skuld at tijenden 
blef upbränd. Bonden inkallades, och sade han lefrerat tijenden från sigh (Pro
fessor Bilberg exeuserar Gartman för dess opasslighet, för samma orsak ex- 
cuserade Prof. Spole Lundium) (Cursor sade Wolff ey komma upp effter han 
i morgon skall låta begrafwa sin huuspijga) in uthi kyrkioherberget, och den ut
taget igen, willia«des då köra honom hijt. Tijenden war en tunna. ProRector 
frågade om det war den säden som bran, som han uthi kyrkioherberget togh? 
Han swarade ja. Res:o. Såsom Lars Olsson råkat i den olyckan, at så wäl ladu
gården, den otruskna säden, södren som cronotijenden för honom brunnit, och 
der igenom nu råkat i stoor fattigdom och älände, alt derföre tilgifwes honom 
den ene tunnan, medh åtwarning att han hädan effter medh sin tijondes ut- 
giörande richtigheet brukar.

III. ProRector angaf at et qwinfolk Karin Erichzdotter, som tient hoos m. 
Sifwertz, anklagat Trecous bardberaregesäll Ellerdt [Hohorst] widh nampn, det 
han henne besufwit, men nu woro han i Stockholm på Hiorten, förfrågades 
genom hwem och hurulunda han skulle citeras. Res:o. Underståthållaren tilskrif- 
wes här om och begäres hans assistence, och citationen öfwerställer konan 
honom i händer.

IV. ProRector skickade Cursorem effter dhe bortowarande Profess, medh 
åtwarning at dhet på dheras answar faller, om de ey komma tilstädes.

V. Winter berättade at executionen woro förelupen emellan Alebeck och 
Ekelunda, och rörgången der nu uprättad, förfrågandes han sigh, när han ut- 
sökia skall expenserne af Rosenstiernan, om det skee skall i höst eller längre 
fram. Och berättade Winter, at knapt någon räkning skulle kunna giöras fårdigh 
till nästa tingh på expenserna, effter saken är så widlyfftigh. Dufvalt skulle ey
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eller så snart kunna giöra upsatz på sin expenseräkning, effter hon och för 
honom är så widlyfftigh, och dess uthan han ey sielf altijdh saken drifwit, och 
weet altså ey så wäl om omkostnaden.

Resol. Winter communicerar medh landzhöfdingen Dufvalt, och söker hans 
upsattz på expenseräkningarne, giörandes den färdigh till näste winterting, då 
och Vinteren giör expense räkningarne färdige som angår Academien.

VI. Winter angifwer en långsam twist warit emellan En[e]by och Dräfle om 
häfden på någre butar i Ekeby*, och at fuller effter häradzdomen samma häffd 
är dömbd från Eneby och till Dräfle, men då war ingen fullmechtigh på tinget 
tillstädes på Acad:ns wägnar, hwarföre Verelius Räntemästaren defererade detta 
till HoffRätten, och dömbdes bonden Mattz Mattzson i Dräfle till at böta för 
wåld han giordt dher igenom at han sigh tillägnat butarne emot häradzfogdens 
förbodh, frågandes Winter nu om icke bönderne i Dräfle skola afstå desse 
butarne till Acadrns hemman Eneby? Föregifwandes fuller Winter att dhe nu 
göd t och brukat förberörde butar, och derföre de nu begära Academien will 
dhem dhe låta såå i detta åhr.

Discourerades här om, och resolverades at Acad:e bonde i Eneby träder till 
skiffterne och utjorden effter executionens innehåld; men der bonden i Eneby 
reda skulle sått, så wäl som bönderne i Dräfle förber:de uthiord, så blifwer 
hwar widh sitt sädhe i åhr men ey längre.

VII. Winter inlefrerade sluträkning för Allma hemman pro A:o 683, item för 
Öör för samma åhr, item för Lögnesta, item för Åckerby, för Mählby, och för 
Öhsby pro eodem A:o begärandes at dhe verificeras. Item en expenseräkning 
begärar han och verificeras. Reso:o. Detta remitteras till inspectores aerarii at 
öfwersees, och påtogh sigh Prof. Micrander det at giöra i Rectoris ställe, som 
nu är borto, och sedan insinueras räkningarne i Consistrm.

VIII. Winter berättar, at bönderne i Norrewåla [Norrvåle], som här till legat 
under råå och röör till Stääholm, och altså här till ey gufwut någon cronotijende, 
ey eller bordt, nu wara reducerade ifrån råå och röörs frijhet under Cronan, 
och cronotijenden dher af kommer Academien till, frågar altderföre Winter an
tingen han skall sökia landzhöfdingen Posen här om, som är böndernes hus
bonde, eller bönderne. Res:o. Först sökes cammererare» om dhe gårdarne äro 
reducerade, och sedan utfordras tijonden af bönderne, men der böndren före- 
gifwa Possen dhet förbiudia, sökes landzhöfdingens assistence här om.

IX. Winter angifwer och at soldaterne i Munketorp sochn förwägra sigh gifwa 
tijonden uthaf dhe åkrar dhem förundte äro, frågandes huru han här medh giöra 
skall. Res:o. Winter frågar effter huru tilgår annorstädes dher Cronan sielf up- 
tager tijonden, om soldaterne den uthgiöra eller ey, hwar effter han sigh och 
kan rätta.

X. Winter angifwer cappellanen h. Bengt [Lundelius] i Dingtuna åhrl. böra 
utgiöra 8 öre sölfrnt för den tompt hans huus stå på och Acad:n tilkommer, 
och den afgifften innestå för 6 åhr tilbakars, frågandes huru han detta utsökia 
skall. Consist:m tykte der desse penningen ey utfordras, lärer Acad:n i framtijden 
förlora sielfwa jorden så wäl som afgifften dher af.

Res:o. Biskoppen som är cappellanens kyrkioherde ansökes här om, at han i

* Felskrivning för Eneby.
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executionen giör Vinter assistence, men dher det ey skeer, ansökes domcapitlets 
assistence i Wästeråhs.

XI. Winter sade wara giord observation på Myrsiö ränta, och förfrågade sigh 
om den samma, och begiärar åthniuta räntan af samma Myrsiö. ProRector sade 
att et åhr förr än Winter fick Acadrns frijhet2bref på räntan af Myrsiöö hafwer 
han affördt dhen samma, hwarföre skall Vinter inkomma skrifftel. och förklara 
sigh här öfwer.

XII. Vinter förfrågade sigh när ransakningen skeer öf:r Acad:ns godz, om 
fiere Prof. reesa uthi ett rättarelagh tillijka, huru han skall allestädes tillijka 
kunna wara medh? Swar[a]d.: Det reesa allenast 2 hwar gång och på hwar ort.

XIII. Prof. Norcop. begärte widh detta tillfälle något tahla, och sade at han 
confererat medh Lundio at han nu wille reesa på besichtningen öfwer Acad:ns 
godz, men han woro nu opassligh. 2. Begärar Lundius fa instruction at föllia 
effter i samma besichning. 3. Tycker och Prof. Lundius större tract och ort wara 
sigh och Prof. Norcop. tilslagne at besichtiga, än som någon af dhe andre. Prof. 
Micrander meente Åhet han kunde undandraga sigh, effter han tilförende så 
stoort beswär här af hafft.

D. Skunck sade sigh och heela fögderi)t genomrest. Tyktes altså antingen dhe 
som förr warit till wägz böhre blifwa förskonte, eller lijka stoor andeel hwar och 
en tillägnas. Discurrerades om instructionen, dhen deputati effterföllia skulle, 
om hwilken slötz at han igensökies och effterföllies. Angående rättarelagen 
som Norcop. och Lundio woro påförde så kunde dhe intet disjungeras, effter 
man måste resa öfwer det ena när man måste till det andra.

Frågades om ändtel. fogdarne skole wara widh ransakningen. D. Skunck tykte 
fogden ey böra wara medh, aldenstund då förmentes bönderne ey skulle töras 
sine beswär andraga. Qvaestor sade fogden lijkwäl mycket kunna uthreda der han 
tillstädes är, och kan man enskylt tahla med bönderne fogden owitterl. om dhe 
något hafwa at klaga. Skiutzning tages af bönderne till denne besichtning.

XIV. Cursor igenkomb och sade Benzelium warit borta och kan nu ey 
komma. Arrhenius hafwer intet tijdh. Holmen är siuk, sammalunda och h. Lun
dius.

XV. Uplästes Prof. Peringers bref af d. 22 Aug. A:o 684, af innehåld, at han 
i HoffRätten förffågat om någon resolution woro fallen öfwer Behmers för
klaring, och fått förnimma dhen wara fallen, me« kunde nu honom ey få effter 
Präsidenten honom ey underskrifwit.

XVI. Uplästes h. directeurens Jacob Gyllenborgs swar af d. 22 Aug. 684 
på Consist:ii bref, at han intet kan nu condescendera till privat deelning medh 
Acad:n emellan Tompta och Öhrby, aldenstund nu reda execution skedd är, och 
linien uttagen af ingenieuren Holm. ProRector sade sigh förfrågat hoos Lundium 
här om och han sagt sigh warit på 2 riddare syner, och begge komma emot 
3 000 dr söllfint, och altså detta komma Acad:n till stoor omkostnadt, och kan 
skee at igenom hwarjehanda angifwande kunde Acadrn saken förlora, och dher 
Acad:n ändtel. skulle winna, kunde hon intet på 100 åhr få sitt igen, och kan 
skee dhe andre participanterne medh Acadrn torde i längden slå sigh från Aca- 
demien der det skulle gå emoth, och så lembna Acadrn i sticket. Tykte altså 
Lundius at i HoffRätten angifwes at ingenieuren Holmen intet folgt lagmans- 
dommen effter in på ängzgärdzgården, uthan gått på åkergärdzgården, och en
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charta öfwerskickes; och skulle Acad:n poussera på, att HoffRättens swar kunde 
utwärkas, at man kan hafwa 8 dagars tijdh innan terminen förfluten är sigh at 
betänkia. Qvaestor sade, Lundius förr giffwit förslagh at man remonstrerar doma
rens feehl i HoffRätten. Bilberg sade at linien skulle gå effter röret och udäg- 
garen, men de wijsa doch olijka, och i domen är enstädes mentionerat at lini
en bör gå ett Streek i öster och annorstädes i öster till söder och linien 
är allenast uttagen i öster af ingenieuren Holmen.

ProRector sade än ytterligare Lundii förslag wara, at i HoffRätten detta före- 
gifwes så länge man kan see om lagmansdomen kan annulleras, och winner man 
ey det man begärar, kan man sökia riddaresynen, och dher Acad.n det will för
ändra, kan Consist:m riddare synen afstå, och den ey widare prosequera. Eller 
och skulle man straxt begära ny lagmanssyn och en annan ingenieur. H. Bil
berg sade: Ingenieuren kan der intet giöra effter lagmansdomen intet åthskillier 
Acadrn och Gyllenborg. Discurrerades hwadh wägh och medel man här widh 
skulle bruka, och tyktes wara altför swårt begära riddaresynen, hwarföre slötz 
at bref afgår till HoffRätten at få en ny lagmanssyn. Prof. Bilberg sade bref- 
wet böra wara af detta innehåld, at lagmansdomen förmäler den twistige platzen 
skola deelas, sättjandes röret och utliggarne såsom terminum a quo, och en 
gärdesgård terminum ad quem, men när wij kommo till röret och wij det skulle 
föllia, så wijsar annan linea röret och annat utliggarne eller broon. Tilföre/zde 
i domen nämbdes öster och et streek i söder, ändtel. säyer domen at man skall 
gå i öster. Wij hafwa gått i öster och der igenom fölgt hwarken röör eller ut- 
liggare och kommo ändtel. fram uthom terminum ad quem och uthom den twis
tige platzen, och är altså ey executionen skedd effter dommen; och ehuruwäl 
kunde föregifwas platzen wara deelad, att Acad:n fatt något igen straxt widh 
högröret, så är dhen en updichtad deelning. Dessuthan skulle man föllia röret 
och dess rygg, så går man i öster till söder och då går heela byens ägor bort; 
skulle man och föllia utliggiarne, så kommer man in på Öhrby uhr[m]innes 
ängzgärdzgårdar. Res:des så att begäres altderföre HoffRätten förordnar någon 
annan dommare, söm wist determinerar, hwar effter linien skall skee. Vide bref- 
wet i copieboken.

XVII. ProRector förfrågade om ProCancellarius skulle upkallas och dhe 
gamble skuldfordringar företagas och der om delibereras effter förre Consistorii 
sluth. Consistrm sade kl. är 6 och är nu för seent, dess uthan är ey heller nu 
plenum Consistim. ProRector refererade och sigh talt medh ProCancellario och 
hade begärt sigh excuseras, effter han så länge suttit i consistorio ecclesiastico.

XVIII. ProRector föredrog Ausii saak, at bref woro afgångit till HoffRätten, 
det han wille tillhålla Ausii erfwingar at upwijsa dhe instrumenter, hwar medh 
dhe tänke sig bewijsa Ausii egendomb wara odelad, men sedan intet fått något 
swar der på.

XIX. Prof. Bilberg påminte at communication afgår till gref. Duglas och 
Veken som är fullmechrigh på Crohnebergs wägnar hwadh Acad:n nu begärar 
i HoffRätten angående synen emellan Öhrby och Tompta, förfrågandes om icke 
dhe willia inkomma med samma querela hoos HoffRätten.

Doct. Skunck tykte at Welten informeras af Prof. Bilberg om heela saksens 
sammanhang, och inkallas derföre hijt i staden, at han och sedan i Stockholm 
informerar muntel. gref. Duglas.
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XX. ProRector frågade huru man skall swara HoffRätten på Bringii erf- 
wingars supplique. Consistorium sade sigh intet weta alla circumstantier här om. 
ProRector sade åhet Rudbeck undandrager sigh här ifrån, williandes han allenast 
giöra besked för den rächning han giordt. D. Skunck frågade når räkningen extra- 
derades till erfwingarne? Sw:s det wara skedt sedan bytet och wärderingen 
skedde. D. Skunck och Micrander förmeente wara lagh lijkmätigast at dhen 
bordt wara extraderad för bytet, och att man då först skulle grijpit till lösören 
förr än man togh det fasta. Prof. Norcopensis sade suppliquen wara af 3 moment. 
1. Att erfwingarne giöra någon praetension på Acad:n. 2. Säya Rudbecks räkning 
wara ogrundat, och 3 begära en ny räkning. Micrander sade de begära ingen ny 
räkning uthi suppliquen, uthan dhe willia liquidera effter den räkning som är 
giord. Qvaestor sade i HoffRätten kunna beswaras, at såsom erfwingarne begära 
ny liquidation, och begära wisse liquida/zonsmän, att och Acad:n submitterar 
sig liqÄ/dationen, begärandes och wisse liq#/dationsmän. Detta bijföllo och alla. 
Norcopensis sade detta wara aldrabäst. D. Skunck tykte detta ey wara säkert 
som och M. Micrander, förbehållandes dhen sigh något säkrare sändhe wille hålla 
sigh widh, nbl. att man i förstone giör sigh försäkrad om lösörens deelande som 
i suppliquen mentioneras, aldenstund Consistorium bordt först taga löhsören. 
Uthi HoffRättens bref skall och mentioneras at hwadh invectiver i suppliquen 
finnes skall Consistorium förswara som och begäres för det öfrige at HoffRätten 
icke så noga will attendera dheras klagemåhl som de ogrundat föregifwa.

Consistorium majus d. 3 Sept.
praesentibus ProRectore h. Spole, h. D. Benzelio, h. Doct. Skunck, M. Holm, 

h. Norcopens., h. Wulff, h. Micrander (sic), h. Bilberg, h. Peringer, h. Qvsstore 
och Secret.

Prof. Lundius och Gartman äro opasslige.
I . Bakugnslängden företogz at justificeras, men upskiötz här medh till dess 

in actis efftersees, hwadh förr woro om hwar och en person slutet, och huru 
högt dhe warit taxerade.

II. Uplästes Hans Kongl. M:tz bref af d. 19 Aug. A:o 684 för Prof. Lagerlöf 
att succedera sal. Columbo uthi prof. poeseos och Norrma» Prof. Lagerlöf uthi 
prof. logices.

ProRector sade at detta brefwet woro dresserat till Drottzen, Archiebiskopen 
och Acad:n och derföre upbrötz det hoos ProCancellarium i ProRectoris när- 
waro, förfrågandes han sig om detta in originali skulle öfwersändas eller copia- 
liter till Hans HögGl. Excellrce Drottze».

Res:o. Hans HögGl. Excellice tilskrifwes at detta brefwet är ankommit, och at 
på hans recommendation Lagerlöf fått prof. poeseos och Norrman prof. logices, 
hwar på de bägge strax tillträda hwar sin prof. men Columbi änkia behåller för 
detta åhret löhnen för nådåhret oqwald.

III. ProRector föredrogh en bonde från Närtuna sochn och Ingelsta Thomas 
Zifridsson wara afsagd widh Thomesmässa från gården och är skyldigh 161 dr 
2 ör koppar:nt 44 t:r 5 fierdingar spannemähl, hafwandes han allenast 2 koor, 
1 qwijga, 1 gammal häst, 1 gammalt stoo, 3 fåår 1 soo och 2 grijser, och nu
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i åhr fatt 13 skylar rågh och 10 kom, men af rogen sådt, at han intet hafwer 
mehr igen än 3 skylar, hwilken begärar få komma in i Consistorium och sin 
nöd angifwa. Bonden inkom, angifwandes at fogden Klinten satt låås för alt 
det han hafwer begärandes han få sittia qwar öfwer detta åhret. D. Skunck frå
gade hwij han sått och trädt, effter han Thomesmessetijden war afsagd. Qvaestor 
sade at honom effterlätz at såå emot afrächning, effter han straxt intet hade någon 
bonde at sättia på gården; refererade och at den bonden som nu städzlat hemma
net hafwer fuller intet fått loff at träda förr än tillkommande wåhr, men woro 
nu förnögd om han och nu får tilträda hemmanet, begärandes Qvaestor weta om 
executionen nu skall angå öfwer Thomas Ziffridsson, eller om han skall niuta 
sitt träde och säde i åhr, och executionen så länge differeras. D. Skunck frågade 
om bonden i rättan tijdh war afsagd. Qvaestor s:de ja, widh Thomesmässatijden. 
D. Skunck: Man skulle intet tillåtet honom sättia träståcker i jorden sedan 
han war afsagd, ty dher medh hafwer han sigh försäkrat få blifwa widh gården. 
ProRector sade honom tillbudet sigh betahla 100 dr widh juul, om han får blifwa 
qwar i åhr. Bonden tilfrågades om han kan betala något, så skall han i åhr få 
blifwa qwar? Han swarade: Ja jagh will sällia höö och halm och betala der medh. 
Qvaestor: det få I intet sällia från gården. Bonden: så weet iag ingen rådh uthan 
iag kan sällia creaturen. Qvaestor: huru wille I då bruka hemmanet, när kreaturen 
sällies. D. Skunck: Så är bäst I af Edert goda bethale så mycket I kunnen till
hinna, och will då Acad:n gifwa Eder något effter.

Discurrerades här om och resolverades at efter han på intet sätt kan försäkra 
Acad:n om betalning, ty kan han ey längre få blifwa widh hemmanet, besynnerl. 
och som han tilförende dher ifrån afsagd är, uthan executionen går öfwer honom, 
doch förunnas honom till underhåld 1 koo, och en half tunna rogh och half 
tunna korn.

IV. ProRector föredrogh at soldaten Erich Mattsson intet får af bönderne i 
Walskogh sin knechtstugu uprättad, ey eller sin löhn uth effter Hans Kongl. 
M:ttz ordres. Qvaestor klagade och så öfwer den ene bonden Knut Mattsson 
at han intet will giöra gott, men dhen andra bonden tilbiuder sigh till all billig
het.

Res:o. Qvaestor förskaffar någon som knechtestugun flytter och upsätter och 
betalar honom derföre, uthpantandes sedan det samma af bönderne, der dhe 
icke det sielfwa godwilligt giöra. Sammalunda tillhåller han och dhem, att dhe 
effter Kongl. M:ttz ordres låta knechten få sin lohn åhrl.

V. Uplästes fåcht- dantz och voltigiersmästarens Johan Wediges [Weidigks] 
supplique at få sin rest på 667 åhrs löhn som är 250 dr koppar:nt.

Res:o. När balancen för dhe andra betienterne faller uth, så får han och medh, 
dher hans rest befmnes wara så stoor, hwar effter af Qvaestore efftersees.

VI. Uplästes Winters supplique at få åthniuta räntan aff Myrsiö för A:o 682, 
för hwilket åhr han räntan affört, och der på en observa//on af Inspectoribus 
aerarii wara giord, förklarandes han sigh öfwer samma observation nu uthi sin 
förberörde supplique, at fast frijhetzbrefwet intet war daterat förr än A:o 1683 
d. 7 Martii, så war lijkwäl hemmanet honom både skrifftel. och mundtel. til
förende lofwat at åthniuta. Fick och der på Consisr.ii resolution af d. 20 Novem- 
bm 678, at han hemmanet, då frijheten för Johan Anderssons [Grans] barn 
expirerade, skulle få; men som resolutionen war mycket kort fattad, dy begärte
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han och fick ett bref här om, begära«des han och nu ytterligare icke allenast 
få åthniuta frijheten för A:o 682, uthan och ifrån A:o 679 då han befallningen 
emottogh.

Res:o. Det förre brefwet som resolutionen förklarar efftersees.
VII. Uplästes Ringii bref af d. 2 Sept. 1684 till h. Qvaestorem skrifwit at 

Rector i Cancelliet förfrågat om Lindesåhsransakningen, men fått swar af mons. 
Brant, at ingen kan påminna sigh, hwilken mottagit ransakningen, hwarföre för
frågade ProRector hwilken man skall tilskrifwa at man får ransakningen igen. 
Res:o. Landzhöfdingen LillieCrona tilskrifwes, at man får ransakningen och skall 
i förstone efftersees huru det brefwet stält är, som till honom tillförende här 
om afgått.

VIII. ProRector sade Profess. Goedings hustru begära hon får dhe penningpt 
hennes man utlagt till Consistorii nytta. Res:o. Räkningen skall först öfwersees 
hwar till de äro utlagde.

IX. ProRector proponerade om han skall gifwa Samuel [Johansson] klåckare 
af bötespenningar. Res:o. När dhe andra expenserne äro betalte så får han sitt 
om så tillräcker.

X. Sammalunda proponerade och Secret. Reftelius at han 6 böcker papper 
kiöpt i h. Spolens rectorat, och begärar det sig gottgiöras. Res:o. Fiat. Sade sigh 
och fåt mulcteboken igen som Prof. Goeding hafft, som och dhe 8 rdr.

XI. Uplästes projectet af Acadrns swar på Bringii erfwingars supplique, men 
då giordes påminnelse, at Bringii supplique in originali icke woro inlefrerat 
och af dess allegato hwarken original eller copia, derföre Consist. intet kunde 
giöra sig försäkrad om, huru wijda här om i HoffRätten woro tillgiort. Res:o. 
Bocken tillskrifwes att öfwerskicka originalerne, emedlertijdh innehålles medh 
projectet till HoffRätten.

XII. M. Holm excuserade sigh att han för sin opasslighet intet förmår bijwista 
ransakningen öfwer Acad:ns godz, sättiandes Colmodin i sitt ställe, hwilket rati
ficerades af Consistio men som emedlertijdh h. Peringer, som först war i för
slaget igenkom, förrättade han det samma.

XIII. ProRector badh Consistim intet uphålla medh brefwens underskrif- 
wande när dhe afgå skola. Consistorium resolverade att när någre bref afgå skola, 
att dhe då samptel. convoceras att komma tillsamman i Consist. och der skrifwa 
under.

XIV. H. Decanus Norcop. angifwer Dn. Seth Gothob. willia disputera de 
tonitru.

XV. Uplästes Prof. Micrandri och h. Bilbergs memorial som dhe fattat uthi 
inspectorum aerarii ställe, bestående af effterfölliande puncter:

1. Att Hans Larsson i Åckerby effter Consistorii frijhetz bref af d. 3. Sept. 
683 får tillgifft på alle uthgiffter jämwäl och extraordin. owist mantalspe»»/»g«r, 
och betalar allenast hwadh han wid tillträde af hemmanet länt. Res:o. Så mycket 
han hafwer länt, betahlar han och blifwer sedan något öfwer, betales dher af 
mantalspenningarne.

2. Att skolemästare änkian som warit i Allma och är skyldigh 131 dr kop- 
ptfrint och 19 tun:r spannemähi, förmenes hafwa till caudonist rådmannen Oluf 
Steensson, hwilket efftersökes in actis. Res:o. Detta skall efftersees in actis, och 
dher Oluf Steensson befins wara cautionist, tillsäyes han giöra Acadrn gott af
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hennes egendomb, så länge hon in bonis något hafwer, warandes han förtänkt 
betala det öfrige.

3. Befallningzmannens Vinter begär i sin supplique at fa afföra 1682 åhrs 
ränta för Myrssiö. Res:o. Här om är slutet § VI supra.

XVI. Instructionen hwar effter förre ransakningen öfwer Acad:ns godz war 
hållen efftersöktes och fans på 1679 åhrs ransakning öf:r Jacob Anderssons 
[Hambraei] fögderij, dhen och nu syntes gott att föllia, och war af fölliande 
puncter som böra observeras.

1. Huru stoor åhrswäxten är blifwen i rog, korn och annor sädh.
2. Huru mycken boskap af alle slagh bonden äger.
3. Hålles husesyn.
4. Hwadh bönderne nu skyldige äro, föruthan detta åhretz utlagor. Här till 

lades och fölljande:
5. Att böndernes beswär afhöras.
6. Tillhållas bönderne at dhe sparsambi. handtthera skogen, och att dhe ey 

eller tillåta någon annan dhen bruka.

Consist. majus d. 8 Sept.
som war en extraord. dagh, praesentibus ProRectore Spole, D. Skunck, 

M. Holm, h. Norcopense, h. Wulff, h. Micrander (sie), h. Bilberg, h. Peringer 
och Qvaestore och Secret.

I. ProRector föredrog, at suppliquen som afgick till HoffRätten angående 
Tompta och Öhrby synen hade förekommit i HoffRätten, och derföre fan Pro
Rector nödigt convocera Consistorium, rådgiörandes om icke nu måtte afgå åter 
en copia till HoffRätten lijka lydande medh förre originalet, aldenstund seere- 
teraren Ehrenhielm sagt sigh intet dhen kunna fa igen ey eller instrumenterna 
angående dhenne saaken.

Consist. discurrerade här om, och fan nödigt, at låta åter afgå en copia af 
förbe.de project, men i begynnelsen der af förandras att nu andra gången detta 
öfwerskickes till HoffRätten. Ringius fogden inkallades, berättandes han, att han 
öfwerlefrerat suppliquen åth aetuarien Dimbing, men dhen samma honom uhr 
händerne kommit sedan han warit i HoffRätten inlefrerad.

II. Uplästes H:s HögGl. Excelkce Drottzens bref af d. 5 Sept. A:o 1684 
angående Prof. Lagerlöfs succession uthi Prof. Columbi, och h. Norrman uthi 
Prof. Lagerlöfs ställe, som och att han och hädan effter directionen öf:r Acadins 
förrättningar sigh påtager.

Consistorium majus d. 10 Sept.
praesentibus ProRectore And. Spole, D. Skunck, M. Holm, h. Norcop., h. 

Wulff, M. Micrander (sic), h. Peringer, h. Lagerlöf och Secret.
I. Uplästes underståthållarens Clous bref och der uthi innelychte bardbera- 

rens Michael Hegns caution för Ellerot Hohorst, att han caverar för det för- 
ber:de bardberaregesällen skall comparera till dhen terminen som han af Con
sistorio är citerad till.

II. ProRector anmälte Svenonem Fabrin Vermel. wara citerad till dhenne 
datim  för en ring han hafwer, och Prof. Gartman tillkommer, men nu ey com- 
parerade.
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III. Uplästes Anna [Alstedt, f.] Blixtz bref begärandes få sigh tillhandla en 
påst spmnemåbX. Res:o. När Qvaestor kommer hem skall här om delibereras.

IV. Uplästes häradzhöfdingens Furoboms bref, att han intet kan förrätta sy
nen emellan Kulla och Sahlsta, effter h:s excelkces Niels Bielkes fru [Eva, 
f. Horn] inkommit medh exception dhen och nu uplästes begärandes dila//on 
till han kommer hem sielf.

ProRector sade att effter Furubohm widh dhenne synen hade i commission 
att skillia Olandz och Norunda häradz allmenning frå» hwar andra, och effter 
Kulla ligger i skilnade« widh Olandz härad, woro Prof. Bilberg och Qvaestor 
lijkwäl förreste, att see huru här medh går, ty dher Olandz härad åtniuter sin 
förmeente rågång blifwer och Kulla ägor conserverade, som innom samma rå
gång ligga.

V. Uplästes Kongl. Rådetz gref Andreas Torstenssons citation till Acad:n att 
Acadrn inställer sigh till d. 14 Octobm emot Rosenstierna på riddaresyn, an
gående ägoskillnaden emellan Ekelunda Rosenstiernans sätesgård och Ahle bäck, 
dher Acad:n 2 hemman hafwer.

Consistorium discurrerade här om, och fans skäliget tijdigh försorg giörs här 
uthinnan, och deputerades här till Qvaestor, och Prof. Bilberg dher så nödigt 
finnes, effter han bäst nu någon tijdh medh synen giordt sigh bekant. Att denne 
citation är ankommen skall och communiceras medh h. Strömberg.

VI. Uplästes Kongl. Drottzens recommendation, at Österman på dess suppli- 
que niuter stipendium simplex under sin reesa till andre universiteter. Res:o. 
Han åthniuter sitt stipendiuw under sin reesa, till thess terminen effter Kongl. 
förordningar expirerar, i anseende till hans torfftighet, skickelighet, och hans 
goda upsåth han hafwer. Testimonium bewilljades honom och så.

VII. ProRector föredrogh effter h. Prof. Bilbergs förslagh at uthi sahl. Prof. 
Jonae Fornelii bibliotheque finnes någre wackre böcker som intet äro på Biblio- 
thequet, befrågandes om Consistorium finner skäligt at dhe böckerne kiöpas 
till Bibliothequet. Prof. Spole upläste specification på böckerne, och sade desse 
böcker borde wara i Bibliothequet, effter så fa mathemateska böcker dher finnas, 
och desse dessuthan stå för gott kiöp. Sade och på 6 åhr ingen mathematisk 
wara inkiöpt föruthan Cursus math. Res:o. Consistorium fan skiäligt att böc
kerne till Bibliothequet inkiöpes, effter Prof. Spole såsom matheseos Professor 
om dhem bäst bekant, dhem berömmer och finner nödige, jempte det dhe för 
billigt prijs erhållas kunna.

VIII. Uplästes Prof. Wadenstens i HoffRätten tillförende insinuerade suppli- 
que tillijka medh dhess allegatis, förmälandes han Acad:n i sin skrifft till Hoff
Rätten begära få dömma om dhee praetensioner Acad:n fordrar uthi sahl. Ausii 
sterbhuus egendomb, willjandes och han sigh förbehålla förber:de egendomb, 
aldenstund han 1. honom och hans medhinteressenter är hypothicerad. 2. Ar 
och tree gånger på rådstugun upbuden. 3. Genom landzhöfdingens immissioner 
dhem samptel. tillslagen, hafwer och honom 4. hafft nu i någre åhr i possession.
5. Skulden som Academien fordrar flyter af M. Boos huus. Af desse skiähl 
disputerar Prof. Wadensteen Consistorio icke allenast forum, erkännandes han 
rådstugun för competent, uthan och praeferencen; jämwäl låter han förstå det at 
han icke declarerar sig till contesta/Zonew litis, förr än han far weeta antingen 
sal. M. Boo eller Ausius blifwer Consistorii man.
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ProRector observerade widh denne supplique, at det Wadensteen i begynnel
sen säyer Acad.n begärt i HoffRätten i Ausii sak at dömma, är intet skedt, 
uthan Acad:n genom sin supplique begärt at Ausii erfwingar skulle här allenast 
sigh inställa att bewijsa hwars egendomen är.

Consistorium tykte alla documenter som detta angå, böra sökes igen, at Con
sistorium der af kan giöra sigh informerad, och skall detta sedan beswaras. 
D. Skunck frågade huru Acad:n kan komma till Ausii egendomb, aldenstund 
skulden beroor uthi M. Boos huus.

H. Spole: Jag menar wij hafwe Hans May:tz bref, at der någon är skyldigh 
Acad:n och han icke är solvendo, så får Acad:n sökia dess debitorem. Dhet 
discurrerades om documenterne, at dhe läre wara hos h. Prof. Rudbeck.

H. Norcopensis: När dhe begäres medh gott manier, så förnekar han dhem 
intet, så kan man sedan der af giöra sigh informerad.

M. Micrander: Man må intet taga dhem ifrån honom, uthan att han giör sitt 
och här till medh nödig information.

H. Norcopensis: Han hafwer altijdh giort sitt till det, men hafwer ringa tack, 
doch willie wij nu hielpes åth dhenne skulden att uthreda. Och finner man 
altijdh en wara färdigare när något uthalas Werelii huus, der intet är at fordra, 
och giöra observa/zoner på, ehuruwäl för en tijdh sedan observa/zon på honom 
är giord på 1 200 dr och så plötzligen, dher lijkwäl han intet skyldig är, be
gärtes och så då arrest för samma pennin men när man någon liquid skuld 
hafwer at fordra som här uthi Ausii huus, så går det lammare till.

Prof. Lagerlöf: Ingen arrest är begärad, uthan allenast förestältes till under
sökning af Consist. och till förklaring af wederböranderne, om dhe observa
tioner befunnes gütige.

Norcop.: Observationerne äro och sedan befunne här i Consistorio wara af 
intet wärde.

Res:o. Documenterne angående detta wärket igensökas, och skall en extra
ordinarie dagh till samma saak företagas.

IX. Uplästes Qvaestoris memorial så lydande ord från ord, medh Consistorii 
resolutioner dher på: Ahleby kan intet bära sigh utha« dhet blifwer öde, hwar 
och icke det förmedlas. Jag tycker oförgrijpeligen at det bör inläggas till halfft 
hemman uthi det owissa och extraordinarie, och 2. förmedlas spa«»*m<?hlsräntan 
till 12 tunnor.

Prof. Micrander och Peringer som ransakat på dhenne gården, sade änkian 
wara afsagd och stå i stoor skuld och sonen begärer tillträda hemmanet. Dhess- 
uthan lijder och altijdh detta hemmanet stoor skada af ohägn, effter det ligger 
in widh Wännegarns ägor, dher Wennegarns befallningzman hafwer et sitt hem
man, men sig om sine gärdzgårdar intet bekymbrar. Consist:m discurrerade här 
om, och angaf huru stoor skuldh som allestädes på Acad:ns godz finnes, con- 
fererandes huru här medh skulle skee, effter elliest klagas at skulden der af 
flyter att hemmanen äro för högt skattlagde.

H. Norcopensis sade skattmestaren inrådt att Acad. hemmanen skulle förmed
las dhe som intet kunna bära sigh, och noga öfwersees hwad dhe kunna bära 
och draga. Dhet samma sade och Prof. Spole att Kongl. Rådet Flemmingen 
inrådt. Res:o. Consist:m tykte godt att effter hållen ransakning af Prof. Mic
rander och Peringer först in Sep/<?wbri som här widh och uplästes att gården
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Ahlby sig intet kan bära, at bonden Erich Johansson, som nu tilträder hemmanet, 
niuter förmedling elfter Qvaestoris giorde förslagh.

2. Bärga bonden tyckes böra niuta någon tillgifft på sin sptf«»måhls skuld, 
effter han wäl bygt gården, och der på kostat sin skattejord.

Prof. Micrander wid ransakningen påmi»te gården wara wäl omlagad och 
bonden tillsatt der sine medel och hafwer nu intet at betahla medh dhe 8 t:r 
spannemåhi han skyldig är. Res:o. Bonden åtniuter på sin skuld 5 tunnors till
gifft.

XI [X överhoppat]. ProRector påminte at brefwet som till h. Andreas Bock 
afgick lembnades i Bäling hoos Bockens hustru, effter han till Stockholm war 
förrest; men weet nu intet om han det fått, frågandés om brefwet skall skickas 
till Stockholm, dher Bockius nu är. Res:o. Effter man intet weet huru länge han 
der blifwer, blifwer brefwet hoos hustrun.

XII. Jonas Ekeblad under jägarestaten anklagar Erich Mattzson Prof. Liungs 
dräng som bägge inkallades att han på förbudin platz om afftontijdh gått medh 
kruut och bössa, hafwer och sielf bekänt sigh skiutit wid dammen 2 änder, och 
på åkrarna 2 dufwor. Erich Mattsson sade: Jag gick uth om afftonen till Prof:ss 
wreet att see om ohägn, och då war iagh intet bättre till weetz, än att iag togh 
byssa medh migh.

ProRector: Du hafwer bekänt för migh at du förr skiutet dll måls widh Doctor 
Rudbecks lada, och iämwäll sedan at du gick till dammen, men då sprang den 
lilla gåssen från digh, som du medh digh hade.

Erich Mattsson tillstodh at han gick till dammen, men nekade att han skiutit. 
Dhen lilla gossen inkallades säyandes: Jag fölgde Erich up till wreten wid dam
men då han hade bössan medh sigh, och då iag fick see twenne karlar, språng 
iag ifrån honom, och mötte sedan wachtmestarens son på slottet, säyandes iag: 
Erich är uppe wid dämme» och sedan gick iag hem och lade migh, wetawdes 
intet när Erich kom hem. Om morgonen war smedzgossen hoos honom och 
skulle dyrka upp kistan, frågandés smedzgossen om han skutit om afftonen? 
Erich Mattsson sw:de: Ja, wist må du weta jag hafwer råkat på. Norcopensis: 
Hwadh hafwer du skutit när du råkat på. Erich Mattsson: Jag skiöt allenast åth 
en lada.

Smedzdrängen Mattz Jacobsson inkallad till witne effter aflagd eedh, om hwil- 
kens rätta förstånd och wicht han tillhöltz i förstone, betygade sålunda: Emellan 
afftsången och högmessan om söndagen kom Erich Mattsson till migh säyandes 
at han insmält sine byxor i kistan, dher widh och hans kistenyckel hängde, 
begärandes af migh dirka up kistan, och sade att han i går affton skutet 2 änder 
och 2 dufwor. ProRector frågade honom 1. om han intet låtet laga bössan der? 
Mattz Jacobson: allenast lagade iagh skrufwen. 2. Har du intet sedt någre foglar 
hoos honom? Ney. 3. War der laddstock uthi henne när du sågh henne? Han 
sade: iag mins det intet. Men när han kom till migh, sade Rector, war hwarken 
laddstock uthi, ey eller war hon ladd. Erich Mattsson tillfrågad nekade sigh 
skutet någre foglar och begärte fa giöra eedh der på. Mattz Jacobson tilfrågades 
om han weet honom skutit förr, men swarade ney. Erich Mattsson tillfrågades 
huru han will sigh befrija effter han bekänt sigh skutit? S:de: Jagh skröt allenast 
för den andra drängen, men intet skiöt iagh något. Parterne begärtes taga aff- 
träde, men Ekeblad begärte måtte tagas i consideration, at Erich Mattsson först
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bekände sielf sigh skiutet, sedan att det skedt på förbuden platz, och icke alle
nast en gång förbudin uthan flere.

Parterne inkallades åther, och frågades hwad han heeter dhen som byssan legat 
hoos. S:de hoos Lars Erssons dräng Erich, hoos Matt Jöns, som och Prof. Liungs 
dräng Oluf [Andersson], som iag lågh hoos om natten. Res:o. Effter dhe som 
byssan legat hoos, torde kan skee kunna gifwa någon uplyssning här om och 
weeta betyga om Erich Mattsson hafft någre foglar hem medh sigh, ty upskiutes 
detta till widare ransakning här näst, då dhe skola examineras.

XII [=XIII]. Uplästes projectet af brefwet till landzhöfdingen LillieCronan 
om en copia af Lindesåhsransakningen.

Consist. majus d. 13 Sept. A:o 684
närwarande ProRectore Spole, M. Holm, h. Norcopense, h. Wulff, h. Bil

berg, h. Peringer, h. Lagerlöf och Secret.
I. ProRector föredrogh at bakugnslängden nu skulle förfärdigas, och discurre- 

rades om Rectore i scholen warande om han effter sin begäran kunde förskonas 
medh ringare taxa, än han tillförende är taxerad före. Dhet efftersågz huru högt 
han i taxan är upförd, och befans 2 dr sölf:nt dherföre blifwer och här efter 
widh Kongl. May:tz förordning, supplicerandes han sielf till May:ten dher han 
will hafwa lindring.

Discurrerades om stallmestaren Schaerer, at han är uthan löhn, underhåld, 
utgammal och af ålderdoms swaghet ligger till sängz, hwilket införes på listan, 
hafwandes han ey eller någon bakugn.

Petter Gotfried apotekare upföres på längden för 1 dr sölf:nt. Mårten Klint 
lijdit skada af wådeeld, och derföre förskones.

Magnus [Branzelius] Cursor taxeras för 24 öre sölf:nt. Wachtmestaren Per 
Jonsson [Brok] taxeras för 24 ör sölf:nt.

II. Bokhållaren omtalte at krigzhielpen af Acadiae bönder effter 23 puneten i 
sidsta rijkzdagzbeslutet, intet än woro upfordrad.

Res:o. Här om är tillförende i Consistio omtalt, hwilket skall efftersees.
III. ProRector föredrogh at cammarherren Li[e]wen begärer byta några åkrar 

och ängstycke medh Acadin ifrån dess hemman Helgesta och till sin sätesgård 
Haga, hwilken åker och äng ligger närmare till hans gård, williandes han gifwa 
igen sin åker som ligger in widh Helgesta.

ProRect. upläste Prof. Micrandri bref som besichtigat lägenheten tillijka medh 
Prof. Peringer, betygandes han detta ägobytet wara för situa/zonen skull mycket 
beqwämliget, men tykte dhetta böra communiceras medh Kongl. Drottzen, och 
2. att Liven praesterar Acadin säkerhet, at icke i framtijden desse ägor han Acadin 
tilbiuder, kunna underkastade blifwa Reductionen. Sedan discurrerades här om, 
om icke kan skee Liwen tordt willia tillägna sigh i framtijden dhet fiskwattn 
som ligger uthan för dhen ängen han begärar. 2. Befruchtes om detta kan wara 
aldeles säkert för Reduction. 3. Är och mycket hazarderligit för Consistio sådane 
byte at giöra. 4. Hafwa och månge begärt tillförende fa byta hemman.

Consistim discurrerade här om och tykte att cammarherren Liven upförer wist 
huru mycket och hwadh han af Acadin will byta, så will Consistim sigh der 
öfwer förklara, hwilket och Prof. Lagerlööf honom berättar som nu dijtreser.
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Consistrm majus d. 17 Sept.
närwarande h. ProRectore And. Spole, D. Pet. Rudbeck, D. Benzelio, M. 

Holm, h. Norcopense, h. Wolff, M. Micrandro, h. Peringer, h. Lagerlööf, h. 
Bilberg, h. Qvaestore, och h. Secret.

I. Kierstin Erichzdotter anklagar Erich Mattsson, att han henne besufwit när 
dhe tient tillsamman hoos sal. Celsii änkia. D. Pet. Rudbeck refererade sigh 
hafwa tillhållit Erich Matsson i sacerstijgan tillijka medh h. Oluf Tellman här 
om, men hon [o: han] enständigt neekar. Hon påstodh lijkwäl, men effter 
han nu intet war tillstädes, ty differerades här medh till dess han kommer upp 
och comparerar.

II. Uplästes Bringii erfwingars supplique från HoffRätten remitterad, at 
Acad:n förklarar sigh på dhess inlefrerade supplique tillförende i HoffRätten d. 
9 Aug. A:o 684, läggiandes och terminum före d. 4 Octobr/r. Res:o. HoffRätten 
beswaras här på, och remonstreres hwarföre tilförende ey är swarat, aldenstund 
copia allenast af suppliquen här inlefrerades och ey sielfwa originalet; war och 
dher uthi ett allegatum, som ey Consisr.m blef mechtigh, så wäl som nu och ett 
allegatum i den senare suppliquen mentioneras, thet ey heller medföllier.

III. Uplästes Kongl. HoffRättens resolution om Behmers saak medh Aca- 
demien, hwilken h. landzhöfdingen öfwerskickes medh begäran han hielper detta 
till ändskap och låter Acad:n niuta HoffRättens resolution till godo.

IV. Uplästes Kongl. HoffRättens resolution angående synen emellan Tompta 
och Öhrby, att lagmannen förklarar om executionen skedd är emellan Öhrby 
och Tompta effter lagmansdommens innehåld eller icke. Consist:m discurrerade 
här om, och befruchtades att man genom lagmannens förklaring föga lärer 
winna. Riddaresynen tyktes och falla Acadrn för swår.

H. Qvaestor: Jag tycker rådeligest wara, att hoos May:tn inlefreres en deduc- 
tion af heela saken, angifwandes att Acad:n intet kan wara af dhe medel, att 
Acad:n widare denne actionen kan continuera, men lijkwäl sökes först lagman
nens förklaring, om Acadrn derigenom sin rätt kan erhålla. Detta tyktes och 
äwentyrliget wara, att man aldeles nu skulle gå ifrån HoffRättens instruction.

H. Spole: Jag tycker dher detta förslaget skulle fortsättias, skulle man först 
begära lagmannens förklaring, och woro man der medh intet förnögd skulle man 
detta angifwa hoos Mayrtt.

Prof. Holm: Jagh tycker godt wara föllia Räntemästarens förslagh.
Prof. Lagerlööf: Jagh bijfaller Qvaestoris förslagh. H. Peringer: Jag giör det

samma.
H. Bilberg: Jag tycker om wij intet funno Hans M:tz special nådh här uthin- 

nan, så lärer wij intet här widh kunna uträtta, tycker derföre Qvaestoris förslag 
wara godt.

H. Norcopensis: förr än widare går medh voterande behöfwer man fråga, om 
man i sitt samweet intet annat kan see än giöra sigh försäkrad, att skogen bör 
Öhrby tillkomma.

H. Bilbergh: Jag kan intet annat see.
Dhet samma sade och Qvaestor.
H. ProRector betygade det samma.
H. Bilberg: Till ett skiäl at Acad:n hafwer rättmätigh fordran är detta, alden

stund Gyllenborgh tilbödh sielf liquidation för än executionen skedde.
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M. Micrander: Jagh bijfaller h. Qvaes toris och dhe andra goda herrarnes senti
ment, önskandes at uthi suppliquen införes till May:tet någre motiver som Hanss 
M:tt kunna beweka att här uthi hielpa Acad:n.

H. Wolff: Jagh tycker så wida Acadrn befinner sigh wara befogad t till sin rätt 
effter dheras utsagu som om saken hafwa bättre kundskap, och dher uthi ver- 
serar interesse publ. som man icke bör eller kan deserera, är min oförgrijpelige 
mening at man föllier Kongl. HoffRättens resolution, och genast uthan opskoff 
först sökia lagmannens förklaring, huru wida dhen nu senast giorde executionen 
kommer öfwerens medh hans domb, och dher då Acad:n kan finnas graverad, 
sökia dhen ordinarie wägh saken behörigen att prosequera.

H. Norcopensis: Jag finner aldeles ett med Prof. Wolff.
M. Holm: Jag giör ett medh h. Räntemästaren.
D. Benzelius: Jag tycker at man effterlefwer Kongl. HoffRättens resolution 

och söker förklaring hoos lagmannen medh snaresta, men att man skall sökia 
riddaresyn, wille iag först wara bättre informerad, om och huru stoor skada hem
manen taga af dhenne skogens förlorande, besynnerl. och som mycket wådeliget 
är wid desse tijder att wåga dhen omkostnad som till riddaresyn fordras.

Rudbeck: Effter Kongl. HoffRättens ordres tycker migh att medh forderligaste 
lagmannens förklaring sökes, och sedan der icke Acadrn får nöye, och skadan 
syns så stoor, att Acadrn här medh så mycket förlorar och lijder, så måste fuller 
och Acadrn stå dhen hazard och omkostnad som till riddaresyne» fordras och 
dher icke iaghmannen gofwo straxt sin förklaring, kunde man det hafwa sigh 
till ett skiäl och exculpation i fram ti j den att fatalierne utlöpa genom dhess wål- 
lande.

H. Spole: Effter Kongl. HoffRättens anledning sökes först lagmannen, honom 
tilskrifwandes i samma form som HoffRätten tillskrifwes, och chartan öfwer- 
sändes, dher hoos begärandes han dher öfwer resolverar förr än fatalia löpa till 
ända, och dher han sådan förklaring icke gifwer som Acadrn kunde wara behul- 
pen medh, at dhen som reser öfwer söker Mayrttz medh en supplique som då 
bör wara tillhanda, uthi hwilken dhe skiäl repeteras som i HoffRätten insinue
rade äro, doch icke speciatim begäres riddaresyn.

Resolro. Såsom pluralitas votorum der i består att lagmannen först ansökes och 
sedan Mayrtten så skall och i brefwet till lagmanne» utföras att han straxt sigh 
dher på förklara wille, förr än fatalia uplöpa. Consulterades här om hwilken 
skulle resa öfwer medh dhetta ährende, och föllo alla på Prof. Bilbergh, effter 
han bästa wettenskapen om saken hade, woro och elliest medh lagmannen be
kant.

Prof. Bilberg påtogh sigh detta.
V. ProRector angifwer Gunnaro Tengman wara bewilliat testimonium.
VI. Uplästes Mattz Jacobssons supplique i Kåhlsta att fa någon lindring på 

sine utlagor, effter en siettedeel är borta ifrån hemmanet och dessuthan han nu 
råkat i knechtehåld medh en swagh rota. Bonden frågades hwem denne siette- 
delen bortehafwer, men swarade sigh det intet kunna weeta, uthan fltt förstå 
att widh knechternes indelning landzhöfdingen i Wästeråås och cammereraren 
dhen dhelen afhändt. Resro. Bonden skall effterfråga hwem dhenne siettedelen 
bortehafwer, och skall elliest när ransakningen skeer pröfwas, om han bör niuta 
lindring på utlagorne.
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VII. Prof. Bilberg frågade om han intet kan uträtta hoos lagmannen om synen 
emellan Öhrby och Tompta, och dhe andra willia intet contribuera till riddare
syn, hwadh han då skall sökia. 'Resolutio. Willia intet dhe condescendera till rid
daresyn medh, så bör dhen intet begäras, uthan då angifwes detta simpliciter 
hoos May:tt att publici interesse här uthi verserar, men Acad:n är aldeles oför
mögen detta at utföra. Discurrerades widare om suppliquen som till May:tt 
afgår, att han blif:r af det innehåld som HoffRättzsuppliquen war, allenast att 
petitum sålunda förändras, att Acad:n kan fa en ny lagmanssyn, och altså ingen 
riddaresyn begäres, eller och restitutionem in integrum.

VIII. Inkallades Larss Erichsson Bäling att wittna hwadh han wiste om Prof. 
Liungs dräng, som beskylles warit uthe och skutet på jägarewallarna. Larss 
Erichsson nekade aldeles sigh weta om han har skutit eller ey, weet ey heller 
om byssan warit i hans huus eller ey, säyandes han och, at han will giöra eedh 
dher på, at han intet weet om byssan, hwar på han och så eedh aflade, och be
tygade som föllier på ProRectoris frågan:

Ha I intet hördt talas at drängen skiutet? Ney. Wiste I intet at han hafft byssan 
hoos Eder. Ney. Hafwer Eder egen gåsse ingen byssa? Det weet iag intet. Har 
Liungens dräng intet låtit koka några foglar hoos Eder? Ney aldrigh. Byssan har 
lijkwäl warit i Edert huus? Det må Gudh weta, men iag weet intet der af mehr 
än den dag iagh skall döö. Hade intet Eder dräng byssan hoos sigh? Det weet 
iag ey heller.

Sedan inkallades Jöns Larsson at wittna om detta och effter aflagd eed witt- 
nade sålunda:

Om söndagz morgon när iag war i ottesången lade han in byssan, och det wiste 
iag intet af, och när folk kom uthur högmässan togh han uth henne, men inga 
foglar såg jagh.

ProRector: Hade han intet förr hafft byssan hoos Eder? Ney, men då togh 
han henne uhr sängen. Wiste I intet när han lade in henne? Ney. Jag wiste 
dhet intet. ProRector: Hafwe I intet hört denne drängen skiuta. Ney, mycket 
mindre någre foglar sedt.

Effter än feelades ett wittne, ty upskiötz detta till en annan gång.

Consist:m majus d. 20 Sept. A:o 684
närwarande Rectore h. Schytz, M. Holm, h. Norcopense, h. Spole, h. Wulff, 
M. Micra[n]dro, h. Lagerlöf, och Secret. J. Reftelio.

I. Doct. Benzelius excuserade sig genom sin skrifft till Rectorem at han några 
parter frå» landet till denna tijden instämbt.

Rector påminte at han widh ändan af sitt rectorat lärer exequera på dhem 
som icke komma tillstädes och icke inkomma medh laglig excuse, aldeles effter 
constitut. lydelse.

II. Cursor berättade D. Skunck och h. Perwger intet wara hemma, och Prof. 
Lundius lofwat komma. H. Gartman är siuk, h. Arrhenius är borto som och D. 
Drossander.

Consist:m discurrerade här om, at när Consistorium convoceras, då skall 
Cursor sielf gå in, och tala sielf medh Professorerne, och dher någon sigh ex- 
cuserar för honom, så skall dhen sin skrifftelige uhrsächt lembna Cursori, hwar
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öfwer Consist:m sedan skall öfwerwäga om uhrsächten kan finnas giltigh. Detta 
erkundigades och Cursori.

III. Ericus Humble [Humbla] Nericius begärer testimonium. Det bewilliades 
honom, effter ingen war som något hade honom att förewijta.

IV. Rector påminte att Professorerne ingifwa hwadh lectioner dhe willia före- 
hafwa, att catalogus kan blifwa fårdigh. Sammalunda att dhe medh flijt idka 
sina lectioner.

V. Rector begärte att insp. nationum kalla nationerne tillsamman, och för
mana dhem att dhe hålla sigh wackert och skickeligen, på dhet icke något sådant 
må sigh tildraga, som förledet åhr widh denne tijden.

VI. Sammalunda påminte och Rector, att Consistorium kommer tillsammans 
tijdel. och praecise när convocation skeer.

VII. Rector påminte sin supplique till May:t wara hoos Prof. Rudbeck och kan 
ey fa honom hijt in locum publicum, dher han lijkwäl borde reserveras tillijka 
medh dhe andre documenterne som ifrån May:ten ankombne woro, hwarför han 
och Secretarium skickatt till Rudbeck, då Secretarius berättade h. Rudbeck 
swarat en gång, att han intet hade tijdh suppliquen igensökia, och andre gången 
att han woro i kyrkian. Sammalunda beklagade och Rector att instrumenta 
musica honom af h. Rudbeck förwägrades när han antog rectoratet. Och ehuru- 
wäl h. Rudbeck föregifwer at dhe äro kiöpte medh hans medel, så sade doch 
Rector der emot sig kunna wijsa att en deel af instrum. musicis äro kiöpte för 
Bibliotheques pennings och effter Kongl. constit. dhen hedren en förunna, så 
må och ingen dhen förwägra. I lijka måtta beklagade och Rector att han weelat 
förhålla nyklarna till Consist. acta, när Secretarius en gång reeste åth Stockholm, 
att han icke skulle få part af documenterne som ifrån May:tet öfwerskickades, 
det och Secretarius då betygade.

H. Norcopensis: Jag tager migh ingen part af dhet som angifwes i den andras 
bortowarande. H. Lagerlöf: Det woro bäst detta rätt som sigh bör judicialiter 
anställas och h. Rudbeck får communication här af.

Rector: Han skall så få, men hwij är han icke tillstädes, han får budh när de 
andra få?

VIII. Andreas Persson skogewachtare inkallades och befrågades hwij Jonas 
Ekeblad jägmestarens betiente, som anklagat Liungens dräng, icke nu kom til- 
städes? Han sw:de att han är på skall.

Rector påminte att Consist:m allenast för hans skuld kommit tillstädes och 
suttit här till kl. 10. Nu kom Ekeblad tillstädes och medh sin contrapart trädde in, 
som och Erich Erichzson, hwilken tillstodh att han tillijka medh Liungens dräng 
skiutit hwars ett skott uthe widh tijondeladan, och sade sig intet fölgt honom 
mer än den ene gången at skiuta. Rector: Har du giömt någre foglar åth honom? 
Jag har aldrig sedt några foglar. Rector: Bekän rent uth om du aldrig skiutet 
någon fogel? Ney, aldrig någon fogel, uthan allenast åth wäggen. Nu inkallades 
den andra Liungens dräng Olof Andersson, som Erich Mattsson säyer sig legat 
hoos om natten, och effter aflagd eedh betygade sålunda: Doch frågade Prof. 
Spole: Hafwe I sedt drängen umgås medh bössa? Aldrigh. Hafwe I intet sedt 
honom hafft några foglar? Ney. Lågh Erich den natten inne eller ey? Det weet 
jag intet af, och såg honom intet förr än han fölgde Profin åth ottesången.

2 3 -7 4 4 2 6 3  Sallander
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Erich tillfrågades om han gick uhr ottesången, och sedan om han bar byssan 
till Lars Ersson? Larss Erichzsons dräng tillstodh att han lade henne in hoos sig.

Resol. Effter såsom Erich Mattsson beträdes der medh, som och sielf tilstådt, 
att han umgådt medh byssa på förbudin ort och park, doch intet kan fulltygas 
medh wittne att han skutitt någre diur, sakfålles han effter den andra puncten 
uthi Kongl. May:tz förordning A:o 664 om jacht och diurfång till 40 mk sölf:t 
och mister byssan. 2. för det han skiutit ett skott till måls dagen effter på 
stadzens lador, plichtar han medh 2 dygns fängelse, i anledning af constitut. 
acad rcis, och 3. för det att han bekiändt på sig sielf och skrydt uthi staden för en 
gosse sin gelijke, att han skutit foglar, hwilket han sedan in för rätten åther- 
kallade, och kunde honom ey eller bewijsas, plichtar han derföre medh 1 dygns 
fängelse.

IX. Kiersten Erichzdotter inkom anklagandes Erich Mattzson att han henne 
besufwit, och weet af ingen annan. Erich Mattsson nekade.

Rector: Hafwe I aldrig hafft att giöra medh henne? Ney aldrig så. Rector: 
Hafwe I aldrigh hafft kiötzliget umgänge medh henne? Ney aldrig. Weet du 
intet någon för dig? Ney. Hon tillfrågades huru hon kan öfwertyga honom? 
S:de: Jo det skedde förste gången i kiöket, och han gick till migh i sängen, 
lofwandes han skulle äga migh. Drängen tillstodh sig hafwa sin säng i samma 
kiök, och der legat, men en gåsse låg der medh. Konan tillhöltz hwij hon icke 
angaf det, at han henne lofwat ächtenskap när drängen wigdes, och sade då 
drängen at Celsius frågat henne när han war brudgume, huru hon kunde medh 
gott samweet wara hans bondepijga, hon swarat: Jo men kan iag så, jag får wäl 
min man. Och sade hon att hon rögde sig för drängen att hon war hafwande, 
när han wille gå och låta lysa för sigh. Drängen sade först ney, men sedan till
stodh han, att hon sagt detta åth honom i kåhlsängen, så och, att när det kommer 
till dhen tijden skall han wäl stå för det han giort. Konan utwijstes och drängen 
tillhöltz säya sanningen. H. Spole: Mins I Erich att I bekänt för migh att I 
aldeles intet war frij för henne men intet woro I barnfader. Drängen: Ja, hon 
kom till migh i sängen, men intet giorde jagh medh henne. H. Spole: Mins 
I hwem I bekändt på förr? Ja på frantzosen. Consist:m förehölt honom än widare 
om sanningen, förehållandes honom dhen olyckelige händelse som en annan 
dräng nyl. öfwergick, som och nekade till sådant betygande. Han sw:de: Ja 
jagh kan intet bekänna mehr. Konan inkom och befrågades om hon än bekänner 
på honom? S.: Ja, förste gången war det widh jultijden och sedan widh påsk. 
Drängen: Jagh lågh förste gång i hennes säng, som iagh kom dher i gården. 
Då sade konan: Ja då giorde han intet. Drängen: Hwij stängde matmodre» Eder 
inne i kammaren? Det giorde hon för mältan skull som war på kökzgulfwet, 
då jagh emedlertijdh låg inne, men aldrig stängde hon migh inne för frant- 
zosens skuld.

Rector: Hwem nämbdes wara barnefader widh födzlen? Erich Mattsson, sade 
hon, och war han hoos migh dagen förr. Rector: Huru långt war det emellan 
bröllopet och detta skedde. Drängen: Jag hade bröllop effter missommarztijden, 
men widh Walbormässa tijdhen och lagh jag i sängen hoos henne, då och Isac 
drängen der war. Kohnan tillfrågades om hon intet medh något klarare skiäl 
kan öfwertyga honom så att någon råkat på Eder? Ney aldrig.

Micrander: Dhet synes då lijkt att I hafft beställa medh frantzosen, effter I
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intet bekände Eder, när I war bondepijga, då I och war halfgången medh barn? 
S.: Jag bekände för honom i kåhlsängen, men han sade: har du icke hörd t, om 
dine synder woro blodzröde etc. Drängen tillfrågades om han sagdt de orden? 
Han teeg till dhe orden. H. Micrander: Men hafwer I icke besufät henne Wal- 
bormässetijden när Isaac war där? S:de: Om det skulle så wara så kommer det 
intet i räkningen. Rector: Så har du en gång dlstådt. Ja det må hon weeta så 
wäl som iag. Rector: Bekän huru offta du beblandat dig medh henne. S.: Jag 
beblandade mig aldrig så medh henne. Han frågades om han icke sielf tilstår 
att han fuller legat hoos henne, men honom bryr, att det intet kommer in i räk
ningen? Hon sade: Jo.

Effter såsom drängen och beskyller frantzosen, och säyer att Celsii änkia sängt 
kohnan inne för frantzosens skuld, ty skall hon här om förfrågas, emedlertijdh 
hwijlar detta till onsdagen.

D. 22 Sept.
trädde Professores effter giord convocation tillsamman i Consist:o kl. 4 om 

afftonen, at giöra hoos Hans HögGl. Excelkce Drotzeten, som twå timmar till- 
förende war ankommen, sin tillbörlige upwachtning, och skickades då Secreta- 
rius till Hans HögGl. Excelkce, som då hoos Prof. Ol. Rudbeck gäste, att för
nimma, om det skulle wara behageliget, att samptl. Professores hoos honom 
sigh i ödmiukhet instälte. Men berättade då han kom tilbakas att Hans HögGl. 
Excelkce för Prof. Rudbeck och Lagerlöf låtit förmärkia, det han för denne 
gången hällre woro benögd, att han medh visite blefwe förskont, aldenstund han 
nu såsom incognito wille reesa, och derföre icke någon suite medh sig hade, 
som han elliest weelat, der han aff Profess, någon upwachtning wäntadt. Detta 
hafwer Hans HögGl. Excelkce icke en gång uthan flere låtit h. Rudbeck och h. 
Lagerlöf förnimma, hwarföre och slötz, att effter han sig så, som Secretarius 
berättat, utlåtet, att och hoos honom ingen upwachtning skeer, uthan Secretarius 
går tilbakars, och genom Prof. Lagerlöf låter H:ss Excelkce förnimma, att Pro
fessorerna lijkwäl warit tillsamman till att afläggia sin skyldige upwachtning.

Nu woro tillsamman Rector h. Schytz, D:r Benzelius, Dr. Skunck, M. Holm, 
h. Spole, h. Wulff, M. Micrander, Qvaestor och Prof. extraord. Nezelius.

När denna relation uplästes, sade Prof. Lagerlöf sigh berättat Hans HögGl. 
Excelkce det Consist:m warit tillsamman.

Consist. majus d. 24 Sept.
närwarande h. Rectore Skytz, [D. Benzelio], D. Skunck, M. Holm, h. Nor- 

copense, [h. Spole], h. Wolff, [M. Micrandro], h. Lagerlöf, h. Peringero, h. 
Qvaestore och h. Secret. Professor Bilberg war åth Stockholm på Academiens 
wägnar.

I. Uplästes Ellerdt Hohorsts skrifft, enskyllandes han sigh att han på den 
klagan Sifwertz pijga på honom förer, att han henne besufwit, här intet bör 
swara, uthan i Stockholm, effter han der förmenar sitt forum wara; nekar och 
elliest aldeles till gierningen.

Konan inkallades och berättades henne innehållet, och fan Consistorium skä
ligt att ännu en citation afgår till honom (effter här hans rätta forum är) och bref 
till hans cautionist.
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II. Norcopensis: Såsom Decanus påminte att desse timar om lögerdagarne äro 
anslagne till exercitia academica, så borde altså nu ey hållas Consistorium.

Rector: Dhen ursächten hade bordt förr förständigas. H. Norcopensis: Det 
bör skee här in loco, hwar uthi iagh och constitutionerne föllier.

Rector: Jag föllier och constitutionerne, men nu är ett extraordinarie och 
nödigt ährende, såsom att upläsa Consistorii swar till HoffRätten på Bringii 
erfwingars supplique, som nu ofördrögeligen skall afgå, och är sådant skedt uthi 
Edert rectorat, derföre kan det och nu skee. Norcopensis: Jag påminner ännu 
att detta icke bör skee, uthan när extraordinaria händelser förefalla. Rector: 
Det må I migh ey föreskrifwa, när någon praegnans ra/zo är, måste extraordinarie 
tijden här till deputeras.

H. Prof. Micrander giorde sin ursächt att han kom litet seent, effter twå 
rådmän warit hoos honom om gärdzgårdarnas förfärdigande.

III. Rector frågade om Consistoriales wille underskrifwa swaret som nu up- 
lästes på Bringii erfwingars supplique. Alla woro enige dher om att det under- 
skrefwes, men Prof. Micrander wille gierna wara der ifrån effter han medh 
erfwingarne står i handel, och dhe elliest på honom giordt beskyllningar; men 
tykte elliest wara rådeliget att dhe acta som här till höra, borde noga öfwersees, 
att man kunde weeta hwadh fundament man hafwer at stödia sigh widh, och der- 
igenom wijsa hwar uthi skulden består.

Doct. Skunck: Prof. Rudbeck som hafwer documenterne här till, lärer dem 
fuller widh påfordran extradera.

D. Benzelius påminte och det samma om documenterne, och tykte fuller 
elliest brefwet kunde skrifwas under, effter den form det nu ligger uthi, men det 
borde och skee ändtel. af dhen, som documenterne under händer haf:r.

Rector: Jag skrifwer medh dhen limitation under, att iagh effter skyldigheet 
bör swara HoffRätten hwadh i denna saak passerat är, sedan iagh kom till, 
men tager migh ey den saken till widare answar uthan dhe 5 Professorer som 
warit öfwer werderingen, och Profess. Rudbeck, som för en ogrundad räkning 
påberopas, måge sigh här öfwer förklara widare, ty iag weet intet sakens samman
hang; och hafwer iag påmint Prof. Rudbeck skulle gifwa sin förklaring, men intet 
der widh kunnat uträtta. D. Skunck: Jag tycker att dhe 5 Professorerne intet 
böra herföre häffta. Rector: Jo dhe 5 Professorerne införas i suppliquen, såsom 
dhe något gått förbij, då bytet höltz och gården werderades.

H. Norcopensis: Medh den cautel som Rector underskrifwer, finne wij och 
alle nödigt att underskrifwa, aldenstund han drager sigh undan, ty wij hafwe 
ey heller sed t någre documenter detta angående; weeta ey heller mer om den 
saken än Rector.

Rector: Jag drager migh intet undan wijdare än förswarliget är. Men för det 
öfrige tykte samptel. Consist:s att brefwet lijkwäl kunde underskrifwas, så wida 
som deruthinnan allenast begäres liquidation.

Discurrerades än widare om documenterne att dhe borde tagas tilbaka genom 
Rector.

Rector: Jag bör det intet giöra ensam uthan effter Consistorii sluth, men för
klaring hafwer iag begärat af h. Rudbeck.

Norcopensis: Annat är begära documenterne, och annat begära förklaring.
Rector: Ingen förklaring öfwer räkningarne kan gifwes uthan documenterne.
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Consistorium tykte att documenterne skole från h. Rudbeck begäras, och re
solverades att Secretarius det giör.

IV. Secretarius giorde berättelse om dhen frågan han giort hoos sal. Celsii 
änkia efter förre Consistorii sluth, som föllier: att Celsii änkia stängt pijgan 
[Kerstin Eriksdotter] inne i kammaren så wäl för then ena som then andra, 
och icke allenast för frantzosen, ty hon såg dhem begge altijdh rijfwas medh 
pijgan; och omsijder när thet war uppenbart medh konan, att hon war hafwande, 
tillhölt hon honom [Erik Mattsson], om han icke det giort, der till han swarade, 
att aldrig är jagh barnefader, ty aldrigh hade iag att beställa medh henne den 
tijden at det kan medh räkningen inkomma. Pijgan och drängen inkallades, och 
tillstodh drängen då att han en gång hafft lägermål medh henne, och thet widh 
Wallborsmässa tijden.

(Nu kom Prof. Spole, som praesiderat pro stipendiariis, up.)
Consistorium discurrerade här om, och tykte Doct. Benzelius att uthi tijden 

är icke heller någon omöyelighet, aldenstund och partus septimestris kan er
kännas legitimus. Resolverades: Effter såsom Erich Mattsson sielf tillstår och be
känner att'han hafft lägermål medh Kierstin Erichzdotter och ingen annan för 
sigh kan wijsa, ty sakfälles han till 40 mk söif:nt effter d. 3. cap. Gifftmb. och 
konan till 20 mk sölf:nt warandes hon sielf plichtig att smila sig uthi kyrkian, 
dher dess frijheter att åthniuta, hwar medh dhe begge remitteres till prediko- 
embetet. Drängen tillhöltz at ställa caution för sigh, det Prof. Spole praesterade. 
Konan tillhöltz och att betala.

V. Till CarlsCronas kyrkiebygnad bewilliades at samptel. Consistoriales aca- 
demici gifwa af sine egne medel 100 dr kopp*r:nt.

VI. Prof. Lagerlöf förfrågade, om han icke nu straxt borde tilträda profes
sionen, som honom effter Kongl. May:tz bref tillslagen är, och om han icke ändå 
niuter sin löhn för förre professionen. Consistorium tykte at Prof. Lagerlöf ar
betar uthi professione poeseos, när sal. Columbus är begrafwen, och sedan trä
der Prof. Norrman till h. Lagerlöfs profession, doch så at icke änkian skeer 
något intrång under hennes nådåhr.

VII. Qvaestor begärade hh. Professores wille pennings uttaga på sin löhn nu, 
effter han elliest lärer resa bort.

Consist. majus d. 2 Octobrå
närwarande Rectore h. Schytz, Doct. Skunck, h. Spole, h. Wulff, h. Micran- 

der (sic), h. Peringer, h. Lagerlöf, h. Qvaestore och Secret. Jean Reftelio.
I. Rector proponerade att dhe protocollen som i hans frånwaro äro samblade, 

måtte upläsas, så kunde och dhe 2 sedan upläsas som håldne äro effter hans 
återkomst från Stockholm, hwarföre dhe och nu företogos.

II. Dhen räntan på Myrsiö som befallningzmannen Winter tillförende begärat 
för honom afföras och till godo förunnas för sitt trogna och tijdiga arbete uthi 
sitt widhlyfftiga befallningzdöme, förunnes honom för det åhret 1682 som af 
revisoribus war observation giord på.

III. Proponerades om Trechous för detta gesäll [Ellerdt Hohorst], om han 
än en gång skall citeras, eller om ståthållaren skall tillskrifwas, att han tillhålles, 
som caverat för honom, att han ställer honom hijt. Res.s att dhen 3:die cita
tion afstyres till honom medh första lägenhet.
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IV. Uplästes Hans May:tz vocation och confirmation för Prof. Norrman tili 
professionem logices och metaphysices.

V. Uplästes h. påstmestarens [Bergwalls] och Dni Canuti Ausii supplique och 
relation till Ven. Consist:m af detta innehåld, att wederbörawderne måtte på- 
läggias som dhe förplichtade äro, att in loco tertio deponera och från sigh lefre- 
ra, hwadh dhe odisputerligen skyldige äro, nbl. arrende penningarne för Pr. 
Ausii åcker, aldenstund Consist:m genom 2:ne sine resolutioner på Hans HögGl. 
Excellxes Kongl. Drotzens ordres och bref af d. 31 Maij 684. honom dem för- 
undt.

Rector sade, att effter Kongl. Drottzen sagt att medh Ausii begäran skall 
förblifwa widh Consist:e förre resolutioner, dy tycker han och bäst wara der 
widh förblifwa, att h. Prof. Spole sig der öfwer förklarar, kunnandes han sigh 
intet åtaga hwadh tillförene här widh giort är.

H. Spole: Resoludonerne förklara sig sielfwa, och stödia sigh widh Hans Ex
cellxes Drottzens bref.

Discurrerades åter om documenterne angående denne saken och Bringii, och 
berättade Secretarius så: Jag war effter Consistorii sluth hoos h. Rudbeck och 
begärte documenterne igen till Consist:m hwar på han swarade att han gierna 
documenterne igenlefrerar allenast twenne Professores beordras som dhem ifrån 
honom afhämpta och gifwa honow der på quittence. Sammalunda swarade och 
Prof. Rudbeck då iag af honom begärte han wille underskrifwa swaret till Hoff- 
Rätten på Bringii erfwingars supplique att aldenstund han både af Hans HögGl. 
Excellxe Kongl. Drottzen, Academien, alla Professorerne och andre som räch- 
ninger hade medh Academien, så och M. Boos sterbhuus, hwilka alla hafwa 
betrod t honom såsom en oparti j sk man alla sina documenter, hafwer ombidin 
warit giöra dheras rächninger klara, och taga å begge sijdor dheras skiäl, och see 
hwadh pretention hwar emot annan hade, och altså han här uthinnan warit refe
rent, och icke borde till någon deras sijda inclinera, ty kan han nu brefwet intet 
underskrifwa, tyckandes han häruthinnan sigh giöra emot sin obligation, dher 
han skulle det nu underskrifwa. 2. Effter det at han och tillförende woro beskylt 
af Rectore h. Schytz för falska och raderade rächningar. 3. Att och desse nu 
warande Bringii mågar och erfwingar hafwa i suppliquen till Högl. Kongl. Hoff- 
Rätten beskylt honom för ogrundade rächningar, ty tycker han att Consistorium 
intet kan begära det han sitt nampn under brefwen införer, hwilket han och till
förende sade sigh låtet föra till protocolls. Secreteraren sade och att Lundius 
berättadt sigh intet kunna underskrifwa effter han intet warit öfwer saken för 
sin opasslighet skull.

Cursor inkom och berättade D:r Pet. Rudbeck intet kunna komma tillstädes, 
men intet för sigh angifwit orsaken. D. Benzelius war intet hemma. Prof. Holm 
lofwat sigh komma. Lundius är ofrisk, det och Prof. Spole och Micrander berät
tade. Cursor sade sig intet fatt tala medh Ol. Rudbeck då han honom skulle 
boda.

Qvaestor berättade Arrhenium wara i Stockholm och Norcopensem på Visita
tion.

Bilberg är hemma effter hans swärfader i dagh afsompnadt. Cursor sade att 
Drossander intet war hemma. Angående Prof. Rudbecks och Lundii swar, sade 
Rector: Dhet är fåfäng excuse att dhe intet kunna skrifwa under brefwet till
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Högl. Kongl. HoffRätten. Det är dheras plicht så wijda dhe äro membra con- 
sistorialia så wäl som en annars att swara Kongl. HoffRätten, särdeles effter 
det begäres förklaring öfwer den saak den dhe, som iag troor, offta sittet öfwer 
och i Consistio hafft under händer. Och hade wisserl. ålegat Prof. Rudbeck att 
gifwa förklaring till Kongl. HoffRätten öfwer den ogrundade rächning som sal. 
Prof. Bringii erfwingar honom gravera före. Dhet han talar om raderade räch- 
ningar, menar han uthan all twifwel Bibliotheks-räkningerne medh, har han hafft 
upsåth sig at purgera, har han det länge kunnat giort, både då han af migh på 
embetz wägnar blef hijt citerad, såsom och sedan Kongl. Cammaren har lagt han
den der widh, och woro önskeliget han det wille giöra ju förr ju heller. Elliest 
att han will lefrera från sigh documenterne i twenne Professorers närwaro så 
att han der medh skilljer sig ifrån heela saken, tycker migh intet låter giöra 
sigh, uthan han måste wisserligen gifwa dhem sin tilbörlige satisfaction som 
honom i Kongl. HoffRätten angufwit, och förklare hwadh han i dhe saker ut
rättat sädan han tagit documenterne till sigh. Rector frågade om Consistorium 
finner det skiäligt, at twenne Professores skola quittera förbenemde documen- 
ter tyckandes han skäligare wara att Prof. Rudbeck dem här i Consistorio in- 
lefrerar.

M. Micrander tykte at documenterne böra komma in locum publicum, men att 
han sigh sädan icke will undandraga, och kan då Consistorium tacka honom för 
det han här uthi giort. H. Lagerlöf tykte att när Consistorium blir freqventius, 
at då någre deputeras att hämpta documenterna från h. Rudbeck, och der brede 
widh inhämpta information om sakens sammanhang.

Rector: Han bör lijkwäl wara här sielf. M. Micrander mente och att 2 Pro
fessorer kunde skickas tijt. Qvaestor mente och att h. Rudbeck kan extradera 
dhem uthan qvittence, men effter han will ändtel. hafwa quittence, så kan man 
fuller honom det gifwa. Res.o. Angående documenternes igentagande, differeres 
der medh till Consistim frequentius blifwer.

Angående Ausii petitum att arrendepenningarne in loco tertio skola depo
neras, resolverade Consistorium att penningarne effter dess begäran här i rätten 
såsom in loco tertio deponeras, till dhess Ausius sin praetension legitimerar.

VI. Uplästes Ottonis Tunderi praepositi uthi Dagden [Dagö] föreskrifft för 
en tysk studios&j, Georgius Rosmannus benembd, begärandes han här till Uni
versitetet tillskrifwas, berättandes han och det att han icke taget testimonium 
ifrån något universitet, effter det i Tyskland är allgement icke så brukeliget. 
Consistorium twijkade om han skulle admitteras kunna uppå denne privat skriff- 
ten, effter constitines här påläggia en wara medh testimonio instruerad. Prof. 
Spole berättade att Iren [Ihre] kände pastorem som skrifften skrifwit. Resol. 
Effter han bör wara effter constitut. medh testimonio publico försedd, ty söker 
han Hans HögGl. Excellice Kongl. Drottzen och hans permission.

VII. Studiosus Jonas Granqwist hafwer nu någon tijdh warit från Academien 
och begärar nu åter till Societeten tillskrifwes. Resio. Det bewilliades honom, 
men förskones att gifwa penningar till fiscum, effter tillförene widh slijke till
fällen så woro resolverat.

VIII. Uplästes Aron Sylvii häradzhöfdingens bref af d. 27 Septembm 684. 
det Academien sig wille inställa till synen emellan Stälsta och Kohlsta, som och 
refning emellan skattegårdarne och frälsehemman i Bärga. Resol. När Acadin
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som bör citeras, blir citerad wederbörl. till tinget dher syn och refning skall 
bewillias, så skall dess fullmechtige comparera, hwilket och genom bref Sylvio 
beswaras.

IX. Uplästes projectet af fullmachten för Vinter till riddaresynens bijwis- 
tande emellan Ekelunda och Ahlbeck.

X. Anders Larsson i Helgesta och Haga sochn inkallades att giöra berättelse 
om bytet, som cammarherren Lifwen [Liewen] begärar, och frågade h. 
Qvaestor: Ar så godh åker i giärdet som wreterna, dhem Lifwen will sigh till- 
byta? Bonden: Ja så godh kan han wäl wara. 2. Ängen der nedre som Lif
wen will gifwa igen för ängen dher uppe, är den så godh? Bonden sade ängen 
wara så godh.

Rector: Har Acad.n någon skada eller nytta af detta bytet? Bonden: fuller 
går något fiskewatn bort. Qvaestor: Wattnet begär han intet. Rector: Får Acad:n 
så gott i åker och äng igen som hon nu hafwer? Bonden: Ja, det gör hon fuller. 
Res:o. Detta öfwerlägges widare i Consistorio frequentiori.

XI. H. Qvaestor sade sig efftersedt om woltigemästaren Johan Wedege [Wei- 
digk] har någon balance at fordra, och befinner honom der till intet berättigad, 
uthan hafwer sin löhn uth bekommit.

Consistorium majus d. 8 Octobm
närwarande Rectore h. Schytz, D. Benzelio, D. Skunck, h. Norcopense, h. 

Spole, h. Micrander (sic), h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlöf, och Qvaestore och 
h. Secret.

I. Uplästes Professoris Lund ii skrifft, ursäch tändes han sin absence här till 
för sin opasslighet, men nu för det arbete han hafwer att uträtta effter Högl. 
Kongl. HoffRättens befallning. Secretarius berättade att han warit hoos Prof. 
Lundium, då han honom samma arbete wi jste. Sammalunda uplästes Prof. Wulffs 
skrifft, exeuserandes han sitt bortowarande, effter han skall resa till Stockholm, 
hwar om han och sigh hoos Rectorem anmält, och sade sig allenast wara 8 
dagar borto. H. Norcopensis kom nu, anmälandes det han af Rectore impetrerat 
tillstånd att wara borte till kl. 2 tillijka medh h. Prof. Lagerlöf.

II. Rector beklagade att vice Bibliothecarius [Valerius] är bortrester, och nu 
försummat 2 gånger dhe tijmar han bordt i Bibliothequet wara, och att han 
intet här om hoos Rectorem anmält, dhet han lijkwäl bordt, skolandes han der- 
före tillbörl. swara, på det Rector härföre icke må graveras.

III. D. Skunck begärade sitt rectorats protocoll fram, att han kan see hwadh 
böter fallna äro. Det bewilliades.

IV. Uplästes Hans HögGl. Excellxes Kongl. Drottzens bref af d. 9 Sep- 
tembm A:o 684 för Dno Nicolao Celsio att fa continuation af 2plici stipendio 
in mathesi. Res:o. Effter som Dn. Celsius finnes bäst capabel till detta studium, 
som och flijtig till att ijfra det samma, hafwer och wacker flijt anlagt till det 
publique arbetet i Lijfland, ty förunnes honom i krafft af Hans Excellxes Kongl. 
Drottzens bref 3 åhrs continuation, hwilken termin bör beräknas från den djden 
som hans ordinarie stipendium för honom expirerat.

V. Uplästes Hans HögGl. Excellxes Kongl. Drottzens bref för en tysk stu
dent Georgi«j Rosmann#; att till Societeten här i Upsala blifwa antagen, och
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framdeles medh något stipendio beneficeras. Consistim discurrerade här om, 
och tykte mycket betänkeligen wara admittera honom till inscription, förr än 
han verificerar sig warit tillförene widh någon Academie, och huru han der sitt 
lefwerne stält.

Prof. Lagerlöf: Wij böre intet difficultera om hans inscription, effter han haf- 
wer Hans Excelke Kongl. Drottzens bref; för det öfrige måste han swara dher 
han sig oskickeligen ställer hädan effter. H. Peringer: Effter förr är slutet att 
han skulle sökia Kongl. Drottzen och nu fått hans föreskrifft, tycker iagh honom 
der widh böra maintineras.

H. Bilberg: Jag hafwer intet warit här förr, när detta warit framme.
H. Micrander: Till Academiens säkerhet och heder länder fuller dhet, at man 

widh slijkt fall antager ingen uthan testimonio idoneo och publico, men eme
dan Consist:m tillförende, då denne saken ventilerades, fan några swårheter här 
widh, hwarföre dhen icke kunde wara munierad medh sådant testimonio, able- 
gerandes honom till Kongl. Drottzen medh förtröstning effter Kongl. Drottzens 
nådige permission att willfara hans åstundan, finner iag nu intet wara integrum 
för oss det honom att neka, så länge han sigh icke giör owärdig der af.

H. Spole: Recipiat»r.
H. Norcopensis: recipiatur.
Doct. Skunck: recipiatur sub conditione nominata af h. Prof. Micrander.
Doct. Benzelius: Jag förstår Kongl. Drottzens föreskrifft för honom intet 

annorlunda, än man här pröfwa skall huru hans testimonium bör considereras, 
och tycker fördenskull nogare böra efftersökas, huru medh honom beskaffat är, 
förr än han antages, och att han i sin religion borde examineras. I dhet öfrige 
bijfaller honom gierna medh dhen faveur som förswarligh är.

Rector: Såsom Kongl. Drotzens bref för Dno Rosmanno är af det innehåld, 
at han är sinnad här i Upsala giöra sigh till Gudz sanna kännedom och dyrkan 
informerad, kan man intet uthan skiäl twifla om Rossmannus är uthi den rätta 
religionen grundad, och iag fördenskuld tycker, förr än något wist slutes om hans 
inscriptione, att han tages till examen antingen hoos Decanum, eller som facultas 
finner nödigt. 2. Effter som Kongl. Drottzen så wida recommenderar oss honom 
att han effter wanlighet må blifwa antagen för en Acad.ns lem, och dhet är 
want, widh inscriptionerne uthaf publique testimonier wara försäkrade, om dhem 
som sig anmäla till inscription, tycker migh och säkrast wara, att man föroblige- 
rar honow att efftertrachta något testimonium från dhet universitet, dher han 
studerat.

Samptel. Consistoriales bijföllo att Dn. Rosmannus i sin christendomb bör 
examineras först och sedan till inscriptionen föranlåtes.

VI. Uplästes h. Qvaestoris memorial ord från ord så lydande som föllier och 
Consistorii resolutioner der på:

I. Begäres tienstel. att hwar och en täktes uthan drögzmål sluta rächning 
medh migh. 'Resolutio. Det skall skee.

2. Att Academiens verifica/foner måtte en gång bringas till den richtighet, 
som bör wara och förr är slutet. Res:o. Detta påtogh sigh Prof. Norcopensis 
dher han får lägligh tijdh, och Prof. Spole.

3. Att alt hwadh som för detta kan wara resolverat, eller hädan effter blifwa 
resolverat, på hwarjehanda sätt angående aerarium, måtte strax extraderas, weder-
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börandom till rättelse hwar om förr offta är påmint och slutet, effter som i 
widrigt fall dhe äre aldeles ursächtade nu och i längden. "Resolutio. Detta skall 
Secretarius strax altijdh extradera.

4. Effter som man fuller i rättan tijdh föredraget om den på sidste rijkzdag 
bewilliade krigzhielp, men icke fått något swar eller resolution der på, om eller 
huru dhen af Academiens godz skall upbäras, ty täktes Ven. Consistorium nu 
der öfwer resolvera, såsom och om fogdarne skole uthi dheras 683 åhrs räk
ningar debiteras för samma krigzhielp eller icke, det bokhållaren bör weeta förr 
än han kan sluta be:te räkningar och åhrsbok. Res:o. Aldenstund denne contri- 
bution icke är utfordrad af 683 åhrs åhrswäxt, alderföre afföres dhen af 684 
åhrs wäxt och debiteras fogdarne för den i samma åhrs book, nbl. 684.

5. På det aerarium, som är så högt graverat, måtte blifwa något understöd t, 
så täktes Eder Magnifxe och V. Consistrm i tijdh underdånigst anhålla hoos 
Kongl. M:tt och Cronan om betalning för den i krigztijden uplåtne spannemål, 
och till den ändan låta upsökia och till rätta skaffa original liquidations instru- 
menterne, dhem iag aldrig kunnat få see sedan dhe togos af migh till upwijsas 
i Kongl. StatsContoiret. Res:o. Prof. Holm förfrågades om han weet besked om 
documenterne effter dhe warit framme under hans rectorat, och sedan pousseras 
medh krafftigste om dhen försträkte spannemålen, påtagandes h. Qvaestor sigh 
det samma att drifwa och då föllier ett bref till praesidenten h. Clas Flemming, 
när h. Qvaestor till Stockholm förreser, att han Acad:n uthi dhenne fordran är 
behielpeligh.

6. Ar mycket angeläget att vigilera för Academien och påminna uthi Kongl. 
BergzCollegio om slut öfwer det nys upfundne malmstreeket. Resol. När h. 
Qvaestor reser till Stockholm, expedierar han och detta, då ett bref nu fölga 
skall till BergzCollegium.

7. Effter som synen på häradzsträngen och Kulla ägor, nu åter studzade, hem
ställes V. Consist. att öfwerläggia på hwadh sätt Kulla ägor måge blifwa hägnade, 
effter som berättas, att icke allenast skogen ännu förödes jämwäl af kyrkioher- 
den [Lars Hontherus] i Alunda, uthan och rörstenarne mehr och mehr förstöras. 
Res:o. 1. Hoos hanss excellxe landzhöfdingen begäres förbodh på skogen. 
2. Antages en landtmätare, som een charta författar på dhe röörstenar qwar 
äro och heela Kulla hemmans ägor, och skall Hoffvenius förfrågas, hwilken man 
till landtmätare här uthi bruka skall.

8. Jagh hafwer sedt effter uthi Academiens räkningar, och funnit att monsieur 
Vedinge [Weidigk] icke hafwer något at praetendera af Acad. som iagh widare 
noterat på dhet bref eller suppliquen. Resolutio. Om detta är i förre Consistorio 
resolverat.

VII. Rector sade Consist:m warit förorsakat continuera medh påbegynt cita
tion till Ellerdt Hohorst uppå Karin Erichzdotters klagemål hwilka nu woro 
för händer och inkommo påståendes hon så nu som tillförende att Ellerdt Ho
horst henne besufwit och hennes ähra borttaget som skedde för distingen hoos 
m. Johan Sifwertz, då han lofwat, at hon aldrigh skulle gått hora effter honom. 
Ellerdt: Intet kan iagh neka aldeles, att jag hafft beställa medh henne, men min 
advocat gifwit migh det förslag, att iagh skulle neka till gierningen på det saken 
skulle i Stockholm kunna examineras.

D. Benzelius: Äro i hafwande? Ja iag är så. Hafwen I försäkringar om ächten-



1684:8 oktober 363

skap af honom? Ney. Rector: Hafwen I Ellerdt intet sagt att hon aidrigh skulle 
gå hora effter Eder? Ellerdt: Det hafwer iag aidrigh sagt. Norcop.: Hwad tijd 
sade han de ord e«. Konan: Effter juhl. Rector: Hafwa I låtet henne så offta 
åder som säyes sedan detta skedde eller hwarföre? Ellerdt: Aldrig sedan in 
Octobri. Konan påstodh honom det giort en gång effter juhl och en gång i 
distingzdagarne, och sedan att Trecous gosse medh krug låtet henne åder i wärk- 
stahn, då hon hade ett annat ährende, hwarföre hon gick dijt. Resol. Ehuruwäl 
Ellerdt bekänner gierningen att han Karin Erichzdotter besofwet, doch såsom 
hon ännu icke från sin börda är förlossat, derföre upskiutes så länge medh dom
men tillss hon konan födt, i medlertijdh praesterar han nöyachtig caution för sigh.

VIII. Nicolaus Myra begär testimonium.
H. Bilberg såsom inspector nationis gaf honom gott beröm. Elliest hade ingen 

något emot honom.
IX. Professor Bilberg refererade om sitt ähre«de till Stockholm, att han 

på HoffRättens resolution begärade af h. Fågerstierna förklaring öfwer syningz- 
domen emellan Öhrby och Tomta, upwijsandes honom chartan öfwer ägorne, 
och då han fick see chartan hade han önskat sigh dhen förr sedt, kunnandes 
han nu befinna linien wara annorlunda gången, än han uthi domen meente, 
säyandes han sigh och för Gyllenborgh willia domen explicera, och ändtel. så 
laga att Acad:n här uthinnan icke skulle skee förnär, hwarföre han och lofwade 
sielf willia reesa på twistplatzen om ändtel. så fordras att widare dhen besichtiga 
och terminos utmärkia. Sedan gick Prof. till secret. Wallenstedt och fik honom 
suppliquen som till Hans May:tt war skrifwen, hwilken han och skref på, at han 
war insinuerad på det icke Consistorio skulle sedan wara förtagit medh actionen 
at continuera der så nödigt kunde pröfwas. 2. Dhet brefwet som han till hans 
excelkce landzhöfdingen medh sigh hade har han lefrerat till hans excell. h. 
landzhöfdingens secreterare. 3. Sade och h. Prof. sigh i dagh fatt bref från h. 
lagman»en Fägerstierna, det Gyllenborgh Academiens hemman i Öhrby will sigh 
tillbyta, hwilket der det ey skeer, lärer h. Fägerstierna så laga att Acad.n blifwer 
tillfredz stält genom hans förklaring, att Acad:n intet behöfwer här om wijdare 
sökia.

X. H. Wadensteen ansökes att föllia h. Qvaestorezw på riddarsynen emellan 
Ahlebäck och Ekelunda.

XI. Lars Ersson i Nyby och Larss Stafsson i Lögnesta klagade, att dhe äro 
bodade giöra dagzwärke till Ekholmsund, förfrågandes dhe sigh, om dhe skole 
dhem utgiöra eller ey.

Rector frågade huru många dagzwärk af dhem fodras, hwar på dhe swarade, 
att dheras åhrlige dagzwärke fordras af dhem. Res:o. Efftersom andra Academie 
bönderne giöra dagzwärke till Ekholmssund, ty kan ey heller Larss Erson i Nyby 
frijkallas, men hwadh bonden i Lögnesta angår, synes han böra förskonas, när 
han upwijser sitt attestatum på den skada han af brand på sin gård lijdet.

XII. H. Decanus Norcopensis anmälte att Isaac Salmonius begärer disputera 
de epulis romanorum. Sammalunda andra broderen Salomon de philosophia 
Ciceronis.

XIII. Prof. Norcopensis giorde relation som föllier: Widh Fiskeså är kommen 
en häradzskrifware Bergbohm widh nampn och har fått dhen nya nedre qwar- 
nen genom tildelning på sin löhn af Cronan, samma Bergbom har i anledning
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af häradzdomen som för några åhr sedan ar fallen emellan Acad:n [lucka] 
och i anledning der af satt ett nytt damboohl, jempte Academiens dambohl och 
reda låtet förfärdiga en ny dam ifrån gården lijtet nedan för Acad.ns gamble 
damb, och giör sigh intet twifwelzmål der om, att han icke skall niuta halfwa 
wattnet medh Academien; dhen samme Bergbohm sände migh en skrifft till
handa, hwar uthi han begärer at Academien tillijka medh honom wille draga 
upp en ränna ifrån dambolen alla morassen up åth i öster, hwilka så nu äre 
tillwuxne, att man knapt seer någon tåhr wattn der komma fram, och sträcker 
sigh samma morassen effter Bergbohms berättelse 900 fambnar up till siöjarna. 
Jag fick sedan mundtel. tala medh Bergbohm och höra att han sin tildeelta qwarn 
och egendomb intet will hafwa fruchdöst liggiandes och har saken det utseende, 
at så frampt Acad:n intet will participera medh honom i samma arbete eller och 
stänga honom aldeles der ifrån, så lärer han sielf taga sig det wärket an, nu 
medh det forderligaste i denne torre hösten. Han har och allareda wunnit hoos 
bönderne i sochnerne deromkring den willighet, att dhe sielf krafde för liten 
eller allzingen recompence hafwa låtet bruka sigh på hans damb, weet och ut- 
wägen nu straxt till dahlekarlar som för en skälig betalning dijket upgrafwa 
kunna. Det är elliest sant att sochnerne der omkring beswära sigh om dhe 
qwarnställen som dhe intet hafwa någon nytta af, och i synnerhet hörde iagh 
af probsten i Närtuna, att sochner der om kring stodo i betänkiande huru det 
wärket skulle komma till sin gång. Nu är till befara att Bergbohm som har lagt 
handen widh wärket och det medh alla der näst omkring liggiandes nöye, torde 
kunna gå fort der medh och Acad:ns saak blifwa der igenom wärre här effter- 
åth än som förr warit har, så frampt icke något tienliget expedient här emot fin
nas kan. Här widh uplästes Erich Bergbohms skrifft till Acad:n att Acadrn wille 
contribuera der till at förbeide ränna måtte upgräfwas. Prof. Norcopensis på
minte att bättre och rådeligare woro för Acadrn, det Acad:n sielf låter denna 
ränna upgräfwa på det han icke skall tillägna sigh någon rättighet af wattnet, 
ehuruwäl han åtniuter lijkwäl wattnet sig till nytta så wäl som Acad:n, i anled
ning af häradztingz dommen, som honom tillägnat halfdeelen af qwarnstället, 
hwilken sak nu ligger uthi HoffRätten. Consist:m tykte rådeligen, att denne rän
nan nu i höst upgräfwes, der man kan få dalekarlar hår till. För det öfrige an- 
hålles i den Högl. Kongl. HoffRätten om ändteliget utslag på denne saken, som 
der tillförene är insinuerat. 3. Beswares och h. Bergbohm att Acad:n sielf will 
wara omtänkt sin qwarn att conservera.

XIV. Prof. Lagerlöf förfrågade om effter hans excellxes h. landzhöfdingens 
förslagh, envoyen Lillieroth woro tilskrifwen om dantzemästarnes förskrifwande 
till Acad:n.

Rector: Emedan man önskat till säkerhet i religionen få en infödd swensk 
här till, har man här tillss intet låtet något bref i den saken afgå; då berättade 
h. Lagerlöf att dantzemestaren h. Remmerdt som är infödd swänsk sigh låtet 
förmärka han wille sigh här engagera. Consistrm tykte detta wara mycket wäl, 
och resolverades att h. Lagerlöf förnimmer wissheten här om genom bref.

Consist:m minus d. 22 Octobr.
närwarande Rectore h. Schytz, h. Lundio i sal. Gartman ställe, h. Wulff, h. 

[namnet ej utsatt] i h. Lagerlöfs ställe, h. Micrander i Norcopensis ställe och h. 
Secret.
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I. Rector proponerade at en kona angifwet hoos honom studiosum Baltzar 
Schmidt at han henne besufwit, hwar till han fuller intet nekat, men säyer sigh 
intet wara barnefader. Och uplästes ett extract af Ulleråkers häradztingz proto- 
coli af d. 26. och 27. Sept. 684 att samma kohna och hafft beställa med en 
dräng Hans Thomasson benemdh, hwarföre han der woro sakfålter, men remitte
rad hijt till Consist:m sin klagan emot Smitten att utföra. Baltzar Smidt och Sig
rid Jonsdotter inkallades, beklagandes hon att han henne besufwit 3 eller 4 
wekor effter Michellzmässo i Nyklebogården, warandes wij då begge sade hon 
allena i bygningen der i garde», och födde iag barnet S. Jacobi dagh.

Smidt swarade: Jag bekänner att iagh har legat när henne, och hafft olofligh 
beblandelse medh henne, men dhen tijden war iag i Stockholm, som hon säyer 
migh legat när sigh, det iagh medh wittnen kan betyga. Men då iagh när henne 
lågh, war en månadt eller 5 weckor för jul.

Consistorium frågade effter wittnen hwilka de woro, berättandes han sigh 
intet hafwa dhem widh handen.

H. Lundius: När hade I förste gång beställa medh henne? Förste gången war 
näst för missomaren. Då Consistorium remonstrerade att han i förstone sade 
sigh widh jul hafft medh henne beställa, tillhållandes honom, att han richtigt 
bekänner huru många gånger han medh henne sigh beblandat. Smidt teegh och 
kohnan sw:de att han 3 gånger hafft at giöra medh henne, säyandes hon och att 
han om sommaren henne först belägrade, oachtadt det hon först bekände att 
han henne besof 3 eller 4 wekor effter Michaelis tijdh.

Smidt togh affträde, och konan förehöltz det hon i sin bekännelse vacillerat, 
hwarföre wille hon nu rätt bekänna hwem barnefadren war, och säya hwadh sant 
är, att icke Gudz hembd henne må öfwerkomma der hon någon osanning skulle 
berätta. Konan sw:de: Jag hafwer intet någon annan att angifia för lägersmålet, 
än dhen iag nembdt.

Consist:m: När wittnen framkomma som willia betyga att han war till Stock
holm dhen tijden som barnet skulle wara afladt, så läre I öfwertygas att I nu 
osant bekänna.

Konan: Jag bekänner sant.
H. Lundius: I hafwen redan fördolt sanningen, föruthan det I och elliest 

dheruthinnan oförswarligen giort, at då I wiste Eder wara medh barn, beblandade 
I Eder under echtenskapz troo medh Hans Thomasson, och således honom be
draget. Då påminte och h. Rector att begge tillförene hoos honom bekändt, 
dhet dhe allenast en gång medh hwar annan hafft att beställa, dher de nu lijkwäl 
tilstå flere gånger.

Smidt inkom och sade Consist:m: I hafwen bekändt lägersmålet, men bekän- 
nen nu om icke I ären rätte barnefader. Schmitt: Jag hafwer hafft lägersmål 
medh henne, men intet är iagh barnefader, och war sidsta gången en månadt 
för juul.

Prof. Micrander: Kunnen I bewijsa någon annan för Eder? Schmidt: Jagh 
hafwer fuller en som för migh sagt någon, men jag weet intet om han dhet will 
tillstå.

Rector sade och att han hemma hoos sigh gifwit an någon annan. Lundius till- 
hölt honom, att han skulle achta sigh han någon angifwer dhen han icke full- 
kombl. kunde öfwertyga.

Schmidt: Min sagesman hafwer iagh, men han är intet tillstädes här i staden.
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Prof. Micrander: När war andra gången I medh henne hade att beställa? 
Det war strax effter midsommaren, men widh Michelzmessetijden, då hon migh 
angifwer, war iag i Stockholm. Schmidt begärade fa tilstånd at reesa till Stock* 
holm, effter han der hafwer bud från sine föräldrar, williandes han till ons
dagen komma tillbakars. Consistorium togh detta i betänkiande, och tykte at 
han nu intet bör fa reesa bort, förr än saken är afgiord, kunnandes han genom 
någon af sine landzmän beställa sine nödige ährender i Stockholm, tills saken om 
onsdagh blif:r afgiord.

Schmidt togh affträde, och kohnan inkallades, frågandes Rector huru hon sigh 
betänkt, om hon nu något annat hafwer at bekänna, besynnerl. som Schmidt 
beropar sigh på wittne, som honom skole kunna frij kalla, att han icke är barne- 
fader. Konan: Om ha» än hafwer wittnen, så är han lijkwäl barnefader. Con
sistorium: hafwer han wittnen som kunna honom befrija, så lärer straffet för 
Eder i framtijden blifwa så mycket swårare, och Edert samwete Eder anklaga 
och plåga. Konan: Jagh hafwer gott samwete, ty iagh hafwer aldrig mer att 
beställa medh någon annan än Schmidt och drängen. Consisr.m discurrerade här 
om, och tykte skäliget wara at denne saken upskiutes till onsdagen nästkom
mande, då emedlertijdh dhe wittne tillhanda kunna förskaffas, som nu påbe- 
ropas. Och skole då begge parterne wara här tillstädes.

Consistorium majus d. 22 Octobrå
närwarande Rectore h. Schytz, D. Benzelio, h. D. Skunck, M. Holm, h. Lun- 

dio, D. Drossandro, h. Spole, M. Micrander (sic), h. Bilberg och Secret. Ref- 
telio.

I. Protocollet uplästes som i förre Consistorio är hållit.
II. Rector öfwerlefrerade sin supplique han till May:ten skrifwet, att dhen 

måtte reserveras ad aeta, hwilken han ifrån h. Rudbeck först d. 9 Octobrö igen
bekommit.

III. Rector berättade, att effter förre Consistorii sluth om Rosmanno, hafwer 
han warit till examen hoos Decanum D. Petr. Rudbeck så wäl som hoos D. 
Benzelium och sigh; och ehuruwäl man intet fan honow wara af någon profeet 
i studierne, så befan man honom intet addict till någon willfarande religion, 
hwarföre han och till inscriptionen admitterades.

D. Benzelius berättade sig och examinerat honom, men befinner honom wara 
så swagh att han intet weet giöra reda för sin christendombstycken, hwarföre 
är och icke rådeliget anförtroo honom någre barn till informera

IV. Rector berättade sigh om dahlekarlarne till arbetet i Fiskeså effter Con- 
sist:ii sluth hafwa noga efftersökt, men intet kunnat någre finna, effter det så 
seent på åhret war.

V. Prof. Spole påminte att på brefwet som till hans excell.ce h. landzhÖf- 
dingen afgånget är, angående wärkställigheten af HoffRättens resolution emellan 
Behmer och Academien, pousseras om swar hoos hans excelkce, hwilket Con
sisr.m tykte beqwämligast skee, när Qvaestor reser till Stockholm.

VI. H. commissarien Molin inkom berättandes han det han war ombudin af 
en gudelig gammal man i Stockholm hijt at föreesa som har någon penning
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consecrerat till ett stipendium till någre studenters understödiande i dess stu
dier; woro han altderföre nu hijtkommen att samma förbe:de gudelige mans wil- 
lia insinuera, hwar till han begärte Consistorii tillstånd.

Rector: Consist:m förnimmer icke uthan största hugnad then liberalitet dhen 
hög:de herren utwijsar, uthi hwilkens nampn h. commissarien hijt förrest är 
önskandes dhet Gudh dhen högste rijkel. wälsigna wille honom, som sigh så 
ömhiertat wijser om ungdommens förkofran, betackandes och commissarien, 
som mödan på sig tagit och hijt för detta ährendet reest.

Här widh uplästes testamentet af d. 14. Mart. 1684 af dhen gudelige mannen 
Gudmund Kåre författadt af innehåld att han 40000 dr kopp*r:ntz capital hafwer 
anslaget till sex studiosorum underhåld, sålunda der medh förordnandes att uthaf 
det dher af flytande interesse som bestijger sigh åhrl. a 6 pro cento till twå- 
tusend fyrahundrade dr skall i:mus hafwa 130 dr kopp#r:nt, 2:dus 160, 3:t»j 
260, 4:xus 380, 5:tus 470, och ultimus 1 000 dr.

H. commissarien Molin påminte här widh förbe:de Kårens begäran wara att 
Consistorium wille taga i betänkiande antingen Consist:m hoos Hans Kongl. 
May:tt wille anhålla om confirmation på detta testamente, eller om han det sielf 
skulle giöra. Consist:m utlofwade sigh här om hoos May:tt willia anhålla tillijka 
medh h. Gudmund Kåre sielf, men emedlertijdh afgår nu strax till Kåhren en 
tacksäyelse skrifft.

VII. Uplästes Kongl. HoffRättens resolution af d. 2 Octobris A:o 1684., 
hwilken Rectori ey inhändigades förr än d. 15 af innehåld, at Acad:n och sal. 
Bringii erfwingar medh hwar annan, om dhe dhem emellan warande differencer, 
liquidera skole och begynnelsen der af anställa först i tillkommande Novem- 
bris månad. Consist:m togh i betänkiande, om samme liquidations män af Con- 
sist. skulle utwällias som Bringii erfwingar nembdt, eller om andra här till skulle 
deputeras.

Prof. Lundius begärte föras ad acta at han offta hört här i Consistorio säyas, 
att liquidation långe sedan skedd warit och wederböranderne skulden tilstått, 
hwilket han begärt upwijsas, förr än det skrijder till execution, dhen han och 
ännu aldrigh samptyckia welat.

H. Spole berättade at då han war ombuden medh D. Skunck medh erf- 
wingarne att liquidera, förmåtte dhe ey erfwingarne der till. Men för det öfrige, 
togo dhe sigh intet part af, hwadh som tillförende i dhenne saken woro giordt. 
Samma påminte och Prof. Wulff.

Sedan discurrerades om documenterne angående dhenne saken, att dhe hämp- 
tas frå» h. Prof. Ol. Rudbeck, och tykte Rector att när dhe igentagas, så skole 
dhe honom så quitteras, att dhe numereras huru många dhe äro; men så bör 
doch icke h. Rudbeck draga sigh ifrån liquidationen, uthan han ju då gifwer 
behörigh underrättelse, och förklarar dhe räkningar erfwingarne säge wara 
ogrundade. Detta bijföll och samptel. Consist:s. Prof. Spole, Bilberg och bok
hållaren deputerades at taga documenterne igen, ursäktandes sig Prof. Spole för 
andra beställningar skull, men till liquida//ons förrättandet deputerades slotz- 
befallningzmannen Steen och commissarien Welt, hwilket skeer d. 10 Novem- 
bm. Om detta afgår notification till Bringii erfwingar, att dhe sigh till förber:de 
dato inställa.



368 1684'22 oktober

VIII. Uplästes högwälb:ne landzhöfdingens bref af d. 26 Sept. att Consist:m 
wille wijnskänken Copman [Köpman] låta prompt execution åthniuta, på den 
fordran han hafwer emot fåchtmästaren Grubb, hwar på Grubb tillförende gifwit 
Copman assigna//on till Räntmästaren på sin löhn. Res:o. När h. Qvaestor hem
kommer skall medh honom confereras, om Grubben hafwer något att fordra på 
sin löhn för detta åhr eller ey.

IX. Uplästes fächtmästarens Johan Grubbs supplique att fåå 100 dr sölfwer- 
mynt på sin fordran, och sedan åthniuta liquidation, och Consist:ii resolution 
der öfwer. Angående liquidationen berättade Prof. Spole, at sielfwa instrumentet 
är hoos bokhållaren, och skall det till nästa Consistorii dagh hijt tagas och sedan 
han befordras till den praetention han hafwer, dher han finnes der till berättigad.

X. Uplästes Kongl. May:tz vocation för M. Haraldo Wallerio [Valerio] till 
Prof. extraord. in philosophia, af d. 4 Oct. 1684.

XI. Uplästes Consist. Lundensis bref af d. 2 Oct. 684. att Consist. Upsalense 
wille gifwa communication och en afskrifft på ordinarie staten här i Upsala, 
huru mycket och hwadh Acad. ministri till löhn åthniuta. Resol. Aff ordinarie 
staten gifwes en afskrifft och copia huru mycket honom bestås, hwilken af h. 
Qvaestore författas.

XII. Uplästes Canuti Ausii supplique af innehåld, at han, i reflexion af dess 
swårheet, i så måtto kunde ansedd blifwa och af arrendepenningarne hielp 
åthniuta, att han sigh kunde sin skuld afbörda. Sammalunda uplästes och h. 
påstmästarens Bergwalls supplique begärandes han samma arrende pennings 
at åthniuta nbl. 1 000 dr kopp#r:nt aldenstund han Ausio i försäkran dem at få, 
så stoor försträkning giort.

Rector påminte här widh att Prof. Arrhenius som nu kommit från Stockholm 
berättade det, att Nyman och Sclorfven [Slorff] Ausii mederfwingar sagt, det 
Consistim intet bör låta Ausio få något af arrendepenningarne, hwar om Arr
henius lofwat gifwa utförligh berättelse.

XIII. Uplästes wachtbetienternes supplique att få förskonte blifwa för den se
naste afkortning på dheras löhn giord är. Res:o. Effter som aflöningen för detta 
åhret reda är utfallen och rächningarne slutne, alt derför kan wachtbetienterne 
för förkortningen intet förskonas.

IX [“ XIV]. Uplästes Kongl. riddaresynens donwen angående ägoskillnaden 
emellan Ahlebäck och Ekelunda af d. 20 Octobm 684.

X [=XV]. Rector begärte Consisr.ii betänkiande huru böterne i lägermåhl 
skola dheelas.

Prof. Lundius swarade: Uppå h. Rectoris förfrågan om trediedele» af böterne 
i lägersmål som elliest kommer målsäganden effter lagh till, att konans fader 
som synden angifwer bör hafwa tertialen af dhe böterne som karlen gifwa skall. 
Men tridiung af det konan böter tager intet han som henne lägrat, uthan på 
landet ländzmannen som angifwer och i staden fiscalen, det och enliget är medh 
Kongl. Götha HoffRättz rescript af lagen utdraget 26 Nov. 1657. hwaruthi och 
dhenne distinction finnes at der målsäganden försummar, länzman då i dess rätt 
träder och åthniuter tertialen. Men i de saker som sigh tildraga på Crono och 
behållne skattehemman, må ländzmannen som en Cronones tienare dem för 
rätten föra, och Cronan der af målsäganderätten förbehålla. Och såsom här inge 
sådane officianter äro, så bör den delen slås till publicum.
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Consist:m minus d. 29 Octobrä 
närwarande Rectore h. H. Schytz, h. Lundio i h. Gartmans stalle, h. Lagerlöff 

och h. Secret. Prof. Holm är siuk.
I. Rector förehölt konan Sigrid Jonsdotter, att hon nu skulle bekänna, der hon 

hade något annat att berätta, än det hon tillförende i förre Consistio tillstått. 
Hon s:de det hon intet mehr hafwer at bekänna, uthan står fast widh förre 
berättelsen. Sammalunda updrogh Rector Baltzar Schmidt att han skulle produ
cera dhe wittnen, han sigh tillförende påberopat, och uplästes en attest som 
Schmidt upwijste att han i 3:die wekan effter Michaelis dagh war i Stockholm 
då han lijkwäl någre dagar der effter der ifrån till Upsala reste, som attesten 
betygar, förmenandes han altså sig här medh kunna frijkallas der ifrån, att han 
icke är barnefader. Consistim remonstrerade Schmidt, at han bekänt sigh 3 
gånger medh henne hafft att beställa, och dhen ene gången war effter Michaelis, 
hwilket stämmer medh dhen tijden öfwereens, som barnet kan wara aflat; hwar- 
före bekänner nu reent uth och swarer directe till denne frågan om I kunnen 
medh gott samwete neka Eder att wara barnefader. Ja det giör iag.

Lundius: Kunne I neka Ehr innan 40 wekor hafft beställa medh henne? 
Schmidt: Ja det giör iagh. Lundius: I hafwe tillförende tillstått Eder hafft beställa 
medh henne 5 wekor för juul, hwilket lijkwäl träffar medh denne tijden öf- 
werens, som barnet är aflat, ty barn som födas på 7, 8, 9, 10 och i begynnelsen 
af d. 11 månan kunna erkännas effter alle lärdas så theol. juridic. och medi
corum enhällige conclusion fast lijkwäl ordinarie tijden är 40 wekor.

Widare frågade Consist.m om han Schmidt ännu nekar sigh wara barnefader? 
Smidt: Ja det giör iagh. Consist:m beräknade i frå» de sidste dagar han förr be
känt, nbl. 4 å 5 wekor för juul att barnet är födt på den 9 månaden, och altså 
han intet kan frijkallas der ifrån att han ju icke är barnefader, men skulle han 
ingalunda willia detta bekänna och tillstå, uthan på en annan detta drijfwa, så 
skulle han den angifwa, som han menar för sig kunna wijsa, befrågandes Con- 
sist:m om han nu will dhem nembna, ty antingen måste 1 tillstå att 1 äre barne
fader, eller måste I wijsa någon annan, så will då Consist:m Edre wittnen afhöra. 
Consist:m utwijste Schmidt at betänkia sigh hwadh han här widh wille giöra, 
att han sigh här uthinnan icke praecipiterar. Schmitt inkallades åter att swara på 
förre giorde frågan.

Schmitt: Jagh kan intet wijsa någon annan, förr än jagh dhem kan fa tilstä- 
des om detta för migh berättat, at hon på tinget skulle på andra bekänt, men jag 
weet intet om han will tillstå det samma.

Lundius: Hwilken är den samma? Schmidt: det är drängen som och medh 
henne hafft att beställa. Consistorium discurrerade här om, och tykte dhen intet 
kunna wara wittnesför, effter han medh Schmidt uthi samma delicto warit be- 
grijpen, och altså nu är såsom kånans afwundzman, hwarföre tillhölt Consist:m 
Schmidt än widare han på sitt samwete will bekänna om han är barnefader? 
Schmidt: Om intet dhen tijden kan hielpa migh som iag war i Stockholm, 
så måste jagh det tilstå.

Consist:m majus d. 29 Oct. 
närwarande h. Rectore Schytz, h. Lundio, D. Drossandro, h. Spole, M. Mic- 

randro, h. Bilberg, h. Lagerlöf, h. Qvaestore, och Secret. Reftelio.
I. Protocollet uplästes som war hållet i sidste Consistorio. Cursor berättade D.

24—744263 Sallander
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Benzelium intet warit hemma, skickades och derföre nu till honom. Doct. 
Skunck är opassligh. Prof. Wulff är och opassligh, sammalunda Holm. Peringer 
har Rectori tillskrifwit från Stockholm, att han nu intet kan wara tillstädes. Doct. 
Drossander lät upwijsa en skrifft enskyllandes sigh för sin opasslighet, bijfogan- 
des dher brede widh, att såsom Hans Kongl. M:ttz bref warit upläst i hans från- 
wara för Dn. Laurent. Micrandro at få under sin peregrination åthniuta duplex 
stipendium, och detta sedan till facult. medicam är remitterat, ty är och hans 
underdånigste betänkiande här om, att Hans Kongl. May:tz nådigste förordning 
här om bör fullgiöras.

Cursor inkom berättandes D. Benzelium intet kunna komma opp för sin 
opassligheet.

II. Rector berättade, det han effter Consist:ii sluth talt medh Samuel Stehn 
slotzbefallningzmannen, at han liquidationen medh Bringii erfwingar sigh före
taga wille, det han och lofwat, will och så, så snart Welten kommer från Stock
holm, honom medh bref beskicka här om.

III. Uplästes Prof. Arrhenii skrifftelige attest af d. 29. Octobr/r A:o 1684., 
angående dhet tahl han hafft medh Slorffen och Nyman om dheras mormoders 
egendomb som här föregifwes wara Ausii. Attesten war ord från ord lydande 
som föllier:

Emedan Eder Magnif:ce i dag genom Cursorem begärade, så för sin egen som 
Ven. Consist:ii skuld förnimma, hwadh M. Nyman och Slorff nu nyligen i Stock
holm medh migh discurrerade om dhen åker och äng som sal. h. Prof. Ausius 
i lijfztijden här widh Upsala besutit, så är detta körtel, summan der af. Då 
iagh frågade, om medh dheras bewilliande kunde skee, att effter H:s HögGl. 
Excellice 111. Acad. Cancellarii resolution, mon:r Canut/w Ausius dheras syskone- 
barn måtte få niuta någon dheel af dhe arrende pen»/»g:r som för samma åkers 
häfd nu en tijdh bort åth hoos migh och andra woro faldne? Dher på swarade 
dhe både enhälligt. 1. Sig icke kunna nogsampt undra huru Consist:m kommo 
till att taga sig någon disposition öfwer dheres egendomb, dhen dheras mor
moder i lijfztijden, och dhe effter hennes dödh, aldrigh medh någon skuld hoos 
Acad:n eller någon annan här å orten graveras. 2. Dett man praesumerar, pos- 
sess[i]onen warit sal. Ausii och hans hustrus, wara ogrundat, emedan dhe aldrigh 
i lijfztijden woro der till possessores, uthan allenast usu fructuarii, niutandes i 
dheras lijfztijdh af mormodrens sal. hust. Karin Mårtensdotters blotta godheet; 
uthan något proprietario dominio allenast häfden och nyttan der af, hwilken rät
tighet tillijka medh directo dominio effter sal. h. Ausii och hans änkias dödh, 
mormodre» åther medh all rätt till sigh togh, och d. 15 Martii 1675 medh sal. h. 
Professorerne Gartman och Aurivillio sielf arrendecontract uprättade, och icke 
sal. Ausii erfwingar och d. 23 Jan. 1678, prolongerades samma contract med 
wälbe:te sal. Professoribus på sal. mormodrens och hennes sterbhuses wägnar 
af mons. Schlorf [Slorff] och ey af sal. Ausii erfwingar etc. 3. Wille Kongl. 
Academien winna någon rätt på be:de dheras egendomb, sökie dhem dher dhe 
boo, och befatta sigh intet medh dheras egendomb i Upsala, dhen dheras sal. 
mormoder eller dhe aldrigh på något sätt hoos Academien eller andra graverat. 
4. Jag exciperade egendomen liggia i Upsala, och sal. Prof. Ausii, som skulden 
giort, barn förmodeligen komma till at äga någon anseenligh portion af Upsala 
egendomen, emot thet the andre erfwingarne berättas nutet i Stockholm af sal.
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mormodrens efifterlåtenskap i löst och fast. Swarade den dhem competerande 
dheel af Upsala egendom när alla wederbörande emellan blifwer hållen richtigh 
liquidation, torde blifwa allz ingen eller ganska ringa, effter sal. Prof. Ausius och 
hans hustru så mycket både här och annorstädes nutet. Liquida/zonen skulle och 
alla erfwingarne emellan longosedan warit hållen, om sal. h. Brenners barn hafft 
någon legitime constituerad förmyndare, hwilket ännu icke skedt, uthan Kongl. 
HoffR. woro nu dher i begrepen. Dherföre 5. rådde och warnade the migh, 
om iag wille wara frij för stoora beswär i längden, intet det ringesta utgifwa åth 
mons. Knut Ausius uthan dheras speciale erhåldne consens, ehoo och dher på 
wille yrkia, det dhe bestodo hwarken Consistio eller någon annan någon macht 
att disponera öf:r det som dhem enskylt tillhörer. Tillägiandes 6. hade sal. 
M. Boo, Consistio owitterl., sal. h. Ausio så mycket, som föregifwes, crediterat, 
så borde han derföre häffta och ey dheras mormoders sterbhuus. Och effter 
Kongl. Mayitt allernådigst remitterat M. Boos sterbhuus Acadins alla praeten- 
sioner, kunde dhe intet see, huru Academien woro widare befogad att fordra 
något af d hem. Woro sal. Ausii klare obliga//o ner på någon skuld till Acade
mien, och M. Boos memorialer och förtekningar så richtige, at ingen hade skälig 
orsak at dubitera, det sal. Ausius dhem medh honom sedan aldrigh liqviderat, 
woro något att säya. Doch, i dett fallet kommo då dhen portion af dhet fasta 
uthaf dheras sal. mormoders sterbhuses af communi & hactenus indivisa posses
sionis massa att häffta, som sal. Ausii erfwingar kan tillfalla, dhen dhe försäk
rade sigh, effter hållen liqvidation, blifwa aut nullum aut perexiguum.

Dhetta war summan på det dhe gode herrarna dhen gången discurrerade, så 
wida iagh kan minnas, hwar af iag kan hwarken för Acadin eller dhem något anten 
gilla eller ogilla, effter iag ingenthera partens skiäl någonsin, widare än nu är 
sagt, hört eller sedt, fast mindre skärskodat, och hwadh h. Rudbeck uthi wårt 
Consistio offta berättat om sakens sammanhang, kan iagh uthan hijthörande 
skrifters och documenters upwijsande, hwarken jaka eller neka, uthan lembnar 
alt uthi dhess wärde, effter Ven. Consist. nu nogh prof i handen hafwer, det ey 
är säkert att bygga på blotta ord och sagor. För min person, önskar iagh af alt 
hierta att Venerand. Consist. kan i denne saken medh dhen circumspection 
umgå, att Acadin icke må i längden mer graveras, och offtare undergå, det hon 
nu en och annan gång oförskylt beklageligen måst lijda. Skulle Ven. Consist. 
täckias, emottaga dhe arrendepeiw/ngir som hoos migh komma att stå för samma 
åker, gifwa dher på quittence och tillijka lembna dher i försäkran att iag nu och 
framdeles skall blifwa för samma skuld af beride förneme sterbhuus oqwald och 
otiltalt, will iag dhem emot en sådan guarantie gierna lefrera. Elliest seer iag 
migh ingen annan utwäg, uthan iagh måste dhem i Rijksens Ständers banco de
ponera, dhem tillhanda, som der till effter justitiens utslagh, blifwa bäst berätti
gade. Här på täckess Eder Magnifice Ven. Consistorii mogna betänkiande och 
resolverande för migh inhämpta, det sedan skall wara migh för hörsampt effter- 
kommande, allenast iagh ställes uthan hazard och fara. Förblifir Eders Magnifices 
tjenstberedwilligste af Upsala d. 2 9 Octobrn A:o 1684.

Cl. Arrhen.

Rector påminte här widh att i anledning af Arrhenii attestato han intet be
fattar sigh medh dhenne saken, aldenstund han intet dhenne sakens samman-
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hang wist eller weet, hwarföre och arrhendepenningarne deponeras af dhem som 
dhem innehafwer hwarest dhe bäst gitta och rådeliget finna.

IV. Rector föredrogh fåchtmestares Grub[b]s begäran, att fa ändtligit sluth 
uthi sin fordran, och inlefrerade Rector liquidations instrumentet emellan 
Schaerer och Grubben, hwilketdoch ey war underskrifwit, begärandes Consist:ii 
betänkiande här öfwer. Här widh uplästes instrumentet och befans Schaerer fatt 
något öfwer, som Grubben borde hafwa, påminnandes då Rector, att dhen som 
låtit Schaerer fa af fächtmestarens löhn, dhet honom intet tillkommer, så bör 
han betala dhet till fächtmästaren igen. Sammalunda giordes och observation 
öfwer samma räkning, att dhen uthi alla clausulis icke är så fullkombligh för
fattad effter alla bref och documenter som fächtmästarens och Schaerers aflöning 
angå, hwarföre skola dhe documenterne igensökias, och der effter en fullkomb
ligh räkning uprättas. Här widh påminte Räntmästaren någre medel trycket wara 
tillslagne, som till trycket intet äro anwände, hwilket i framtijden torde komma 
till Consistäi answar. Rector: Hwad trycket och dess medel angår, så hafwer iag 
reda hoos Hans May:tt dhet angifwit, och will iagh wijdare detta ännu drifwa.

Till detta liquida//ons förrättandet emellan Grubben och Schaerer deputerades 
tillkommande fredagh, då och deputati som tillförende warit här öfwer, träda 
tillsammans till detta wärketz utförande, och dhet fullända.

V. Uppå h. Andreae Bockii privatim hoos Rectorem giorde ansökiande, angå
ende dhet att honom dhe documenter extraderas måtte, som höra till liquida
tions wärket emellan Acad:n och sal. Prof. Bringii sterbhuus, som nu nästkom
mande 10 Novembm förrättas skall, williandes han dhem, som han sagt, hoos 
dhe å sin sijda till liquidation deputerade insinuera. Consist:m resolverade att 
förberörde documenter, när liquidations dagen infaller, extraderas till dhem som 
liquidations förrättandet sigh påtagit, hållandes orådeliget wara till någon privat 
dhem utlefrera, så i anseende dher till att h. Hinrich* Bockius är Acad:ns weder- 
deloman, som och at ibland dhesse documenter andra Acadins handlingar som af 
wichtigt importance äro, och denne saken ey angå, införde äro.

VI. Gabriel Kilström h. Re[e]nhielms fullmechtigh inkomb begärandes effter 
upwijst fullmacht, dhet Prof. Wulff måtte betala till h. Renhielm interesse ifrån 
dhen tijden han obligation gifwit ifrån sigh till h. Renhielm för gården som 
Prof. Wulff af honom kiöpt tillståendes Kijlström att han intet fordrar något 
capital, effter det tillförende är betalt, uthan allenast interesse för samma capital. 
Sammalunda begärer han och 50 dr kopp«r:nt för någre böcker. H. Prof. Lager- 
löff påminte här widh, att Prof. Wulff dhet af honom begärt, att han skulle få 
communication af dhet Renhielm i Consist. mot sigh inlägger, dhet och honom 
bewilliades. Men Kijlström tillhöltz att han till näste Consistorii dagh skrifteligen 
författar sine praetensioner emoth h. Wulff så will Consistrm der öfwer ransaka 
och dömma.

VII. Konan Sigrid Jonsdotter inkallades och förmantes hon see sigh wäl före 
att hon intet dölier uthi lägersmålet, der någon annan än Schmidt sigh medh 
henne beblandat, säyauz des hon sigh intet hafwa någon annan att angifwa, än 
dhen hon förr nembdt. Schmit inkallades sammalunda och förehöltz, att han i 
dag i minori Consist. tillstått sigh wara barnefader, befrågandes Rector om han

* Felaktigt namn i st. f. A n d ers .
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icke dhet samma nu bekänner. Schmidt: Effter intet dhen tijden, som iagh i 
Stockholm war, kan mig befria, måste iagh fuller detta tillstå.

Resolut. Aldenstund Baltzar Schmitt befinnes och sielf tillstår att han hafft 
lägersmål medh konan Sigrid Jonsdotter, ty plichtar han medh 40 mk sölf:ntz 
böte, effter dhet 3 cap. Gifftmb. stl. och religeras medh ett åhrs tacita relega
tione. För det öfrige remitteres han till det wyrdige prestembetet, dher weder- 
börligen at plichta.

Rector förehölt Schmitten, at han ingalunda skall reesa här ifrån förr än han 
praestanda presterat, tilbiudandes han conterfeyaren Hardingen [Härtling] till 
cautionsman, hwar om wachtmästaren nu till Hardingen beskickades.

Wachtmestaren igenkomb berättandes Hardingen nekat, hwarföre tager 
wachtmestaren Schmittens saker i arrest, så mycket som för brottet sigh kan 
belöpa.

IX [VIII 'överhoppat]. Uplästes Malin Olofzdotters supplique i Ullfwa att 
blifwa förskont för arrendetz utgifwande af Ulfwa qwarn hon arrenderat nbl. 
24 t:r spannemåhl effter hon så stoor skada lidit af wattnfloden och qwarnens 
stillastående i 16 wekers tijdh. 2. Begärar hon och tillgifft på 15 t:r spanne- 
tnåhl, som i tullbodan aff wattufloden blifwit förskämbde. 3. Begärer hon och 12 
dagzwärken henne gode giöras, som hon till qwarnans reparation anlagt. Samma
lunda uplästes Lars Anderssons supplique i Ulfwa, at fa tillgifft på 17 t:r 
3 fierdingar s^annemdhl, hwilken summa sigh i arrende för qwarnen belöper 
dhen tijdh som qwarnen af wattufloden stodh stilla, och han intet dher af 
upbar.

Prof. Spole och Qvaestor som besichtigat denne skadan, betygade att qwarnen 
kunde fuller för floden intet salveras, ey eller då brukas någon tijdh, men 
spdJtnemåYÅen som uthi boden war, tykte dhe wäl kunnat förwaras.

H. Lundius hölt mycket betänkeliget wara att slijke begärningar altijdh effter- 
gifwa, uthan mente rådeligast wara, att först ransakas huru länge hwar qwarn 
stått stilla, och huru stoor skadan der af beräknas kan, då sedan Consist:m will 
bär widh giöra hwad förswarligen wara kan. Detta hölt och Consist:m wara gott. 
Angående spannemålen i boden och dagzwärken som i suppliquen mentioneras, 
will och Consist:m der öfwer resolvera när det andra företages. Vid. protocoll 
A:i 1684 d. 10 Decembw.

X. Prof. Lagerlöf förfrågar sigh hoos Consist:m, att effter han är ombuden af 
sal. Prof. Columbi sterbhus öfwer honom hålla parentation, och han elliest 
straxt effter begrafningen ärnat hålla sin introductoriam, och sammalunda Norr
man, om ändtlig skulle wara af nöden att han håller någon introductoriam, 
besynnerligen som det för dhe åthskillige nu infallande introductioner torde falla 
Consistio tröttsampt, och ordinarie timarne, som exercitiis publicis destinerade 
äro, der igenom förtagas, förutha» det han och för den profession han nu 
quitterar, hållit tillförene sin introductoriam.

Res:o. 1 actis efftersees huru förr brakel, warit när någon sin profession för
bytt hwar effter och h. Lagerlöf sigh rättar.

XI. Effter förre Consistorii sluth sade h. Qvaestor sigh efftersökt om fåcht- 
mestaren Grabb hafwer för detta åhr något på sin löhn att fordra som kunna 
anslås till hans skuldz afbetalande hoos Copman [Köpman], men berättade 
honom sin löhn all uttaget.



374 1684:29 oktober -  12 november

XII. Rector förfrågade, att när några komma från andra universiteter och 
inskrifwas om af dhem skole inscriptions pennings tagas.

Res:o. I actis efftersees hwadh förr brukeligit warit.
XIII. Rector påminte att effter boken som Professorum vocationer och con- 

firma/zoner till professionerne stå uthi, är full skrefwen, om icke en ny för
färdigas. Resol. Det skeer.

D. 12 Novembm 684. 
trädde h. Prof. Lundius, Wolff och Secrer.n Jean Reftelius tillsamman uthi 

Rectoris Magnifici h. Hendrici Schytz huus som då och närwarande war, i mening 
att liquid era emellan Prof. Wolff och Re[e]nhielms fullmechtigh [Gabriel Kil
ström] om dhe differencer dem emellan warit, angående Prof. Wulff gårdekiöp 
af h. Renhielm, sampt någre husgerådzsaker och pennings för böcker, som h. 
Renhielm af Prof. Wolff praetenderar, men kunde här widh intet giöra, alden- 
stund h. Renhielms fullmechtige sigh absenterade oachtat det att han begärat 
denne liquidation och lofwat nu komma tillstädes. Dagen effter som war d. 13 
Novembm kommo förberörde alle tillsammans tillijka medh antiqvarien h. Ren
hielm sielf, då dem emellan alle warande differencer angående förb:de gårde
kiöp sampt husgerådz saker ne och böckerne genom en amicabel composition 
dem emellan blefwo slättade och afgiorde, hafwandes dher å ingenthera hädan 
effter den ene den andra något tillstånd att tilltala.

Consist. majus d. 12 Novembm
närwarande Rectore h. H. Schytz, h. Lundio, D. Drossandro, h. Norcopense, 

h. Spole, h. Wolff, M. Micrander (sic), h. Bilbergh, h. Peringer, h. Lagerlöff, 
h. Secret.

I. Rector proponerade sigh wara förorsakat sammankalla Consist:m, alden- 
stund något förelöper widh dhen nu påstående liquidation som requirerar Pro
fessorum sammankomst, nbl. 1. Att borgm. Lohrman är på Bringii erfwingars 
wägnar antagen till liquidation, der lijkwäl han intet är begärat här till tilförende, 
ey heller af Academien bewilliat. 2. Sammalunda är och Gustaf Forsell widh 
liquida//on, som ey heller är af Acad:n bewilliat. 3. Frågade och Rector, om intet 
h. Rudbeck borde wara widh liquidationen, effter han denne saak sigh bäst 
hafwer bekant. 4. Sade och Rector honom wara förebracht det Lohrman något 
skulle taga ad notam uthur aeterne som denna saak intet angå. H. Lundius tycker 
skäliget wara som och nödigt att Prof. Rudbeck woro widh handen, men hwadh 
Lohrman angår, måste wara wichtige skiäl att kunna hindra honom från liquida
tionen.

M. Micrander: Jagh tycker det wara nogh skiäl att han medh sal. Humero 
är uthi swågerskap. Dhessuthan har ey eller Consistorium condescenderat der 
till, att Lohrman skulle denne liquidation förrätta. Här till kommer och det att 
Lohrman förbiudes taga något ad notam uhr räkningerne som angå hans swåger 
Humerum.

Bokhållaren inkallades och befrågades om han märkt något uhr rächningerne 
observeras, som intet denna saken angår. Bokhållaren s:de: Ney, det kan iag
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intet märki a, men det haf:r iagh hört Lohrman sagt, att han hade lust see dhe 
documenter som Humerum angå, aldenstund Rudbeck på hans syster giort exe- 
cution, hwilket synes något sällsampt.

Lundius påminte att h. Rudbeck effterskickas, hwilket och skedde, aldenstund 
han hört af honom säyas det han godh uplyssning widh denne saken wiste att 
giöra. H. Lundi#; berättade och att h. Rudbeck sagt, det en liquidation till- 
förene skulle wara skedd, då änkian tillståd t skulden, men sedan skulle änkian 
per supplicam anhållit att hon finge sittia orörd i sin lijfztijdh. Bokhållaren re
fererade det samma, begärandes han detta arbetet slippa när han rächningarne 
framwijst, williandes han dhem sedan till sigh taga och gömma.

Consist:m tykte lijkwäl bäst wara att bokhållaren är widh liquida//onen till
städes hwar om han och blef tillsagd.

Angående Lohrman om han skulle förrätta den liquidation begärade Rector 
Consist:m wille sitt betänkiande meddela. Consist:m discurrerade här om, och 
tykte att Lohrman lijkwäl kunde denne liquida//on bijwista, ehuru några 
praesumptioner mot honom äro, och för det öfrige påtogh sigh Prof. Lun
dius att begära af h. Prof. Rudbeck att han wid denne liquida//on är tillstädes 
och gifwer tilbörligh underrättelse. Men uthaf slotzbefalkn Samuel Stehn skulle 
Secret:n begära att Samuel Stehn ey wille tillåta Forsell wara widh liquida//ons 
männernes Conference tilstädes och dhen åhöra, uthan dher af honom fordras 
någon underrättelse, kan han då kallas in, men elliest wara dher ifrån.

D. 13 Novembw
trädde samptl. Professorerne tillsammans uthi Consistorio då h. Prof. Laurent. 

Norrman proclamata oratione augurali pro adeunda professione logices & me- 
taphysices aflade juramentum assessoris. Dher effter påminte Rector h. Schytz 
att Prof. h. Ol. Rudbeck borde genom wisse deputatos beskickas medh begäran 
dhet han widh dhen nu påstående liquida//on emellan Acad:n och sahl. Bringii 
erfwingar gifwer all behörigh underrättelse och uplys[n]i[n]g så i anledning 
dher af, att han denne saken sigh bäst bekant och familiar hafwer, som och att 
han af förber:de erfwingar graveras, dhet hon på Acadrns af dhem pretension, 
ogrundade rächningar författat, på det att Acad:n genom hans utheblifwande, 
och i mangel af behörigh underrättelse till liquidationsmännerna, icke skulle 
något lijda, och här igenom i längden bringas till process och omkostnad, som nu 
igenom dhess bewakande och tienlig information kunde afböyas. Detta ährendet 
påtogh sigh Doct. Drossander och h. Spole h. Rudbeckio att föredraga.

Consistorium majus d. 19 Novembm 
närwarande ProRectore h. Spole, D. Petr. Rudbeckio, h. D. Benzelio, Mag. 

Holm, h. Lundio, D. Drossandro, h. Norcop., h. Wolff, h. Bilberg, h. Peringer, 
h. Lagerlöf, h. Norrman och Secret.

I. Andreas Lundelius V-Gothus begärer testimonium, williandes resa ifrån 
Acad-.n. H. Bilberg sade honom warit här ifrån i tu åhr och något öfwer, och 
altså ey kunna begära testimonium, såsom dhen under academiske juri[s]dic- 
tionen ey sorterar.
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II. Johan Telin Angerm. begärer disputera de animo grato erga patrem.
III. Uplästes Collegii Antiquitatum bref af A:o 1684 d. 1 Novembrå af inne

håld att Collegium Antiq. måtte åthniuta dhe 4 stipendier som dher till anslagne 
äro. Item at runatrycket måtte extraderas. Sammalunda uplästes en copia af 
Kongl. May:tz resolution af d. 5 Julii 684. för Collegio Antiq. at dhet förbrde 
stipendier måtte åthniuta och sielf hafwa tillstånd utse dhe personer som ca- 
pablest finnas. Res:o. När then tijden kommer at stipendiarii skole tilsättias, 
så skall och efftersees om Colleg. Antiq. förbende stipendier hafwer eller ey.

IV. Uplästes Samuel [Johanssons] klåckares supplique at få af Consistorii 
bötespeng:r för 4 åhr tilbakars dhen rest honom återstår för klåckareställningen, 
nbl. 96 dr koppzrint. Item begärer han hädan elfter på ordinarie staten blifwa 
upförd at dher af upbära all sin löhn för klåckarestälningen. (D:r Skunck lät 
excusera sigh för sin opasslighet. D. Pet. Rudbeckrå kom nu opp.) Här widh 
uplästes et extract af Consistiii acad.ici protocoll af innehåld, han skulle få 24 
dr kopp^rnt af cassa aerarii, hwilket då det Qvaestori praesenterades, war det 
datum ey kommit, som det är daterat på, ey eller utföres dher, om han åhrl. 
desse pe»«/ng:r af cassa niuta skall eller ey, altderföre resolverades at extractet 
confereres medh protocollet, hwar på sedan Consistorii slut skall föllia. Angå
ende den skuld Samuel klåckare fordrar för 4 åhr tilbakars af Consiståi bötes- 
penningir berättade ProRector h. Spole at han af dhe böter som under hans 
rectorat fallit, honom deputerat 36 dr koppar:nt dhem han och får emottaga, 
när han gifwer tilbörl. quittence, hwilket han och sade sigh honom låtet weeta.

V. Uplästes Dn. Erici Molstadii supplique, at admitteras till Societeten igen, 
hwar ifrån han warit för sitt lägersmål relegerad nu något mehr än ett halfft 
åhr. Consistorium discurrerade här om, och slöt det at han widh distingen kan 
komma hijt.

VI. Magist. Wallerius begärar at hålla sin introduction tilkommande tisdag. 
Res:o. Dhet bewillias honom utwälja dhen dagh honom beqwämbligast faller.

VII. Uplästes Kongl. M:ttz nådigste vocation för Prof. Erico Aurivillio at suc- 
cedera sal. Prof. Gartman. Item Kongl. M:tz bref af d. 4 Octobm 684. att 
Mag. Wallerius får dhe 2 hemman som h. Norrman någon tijdh hafft, och h. 
Elingius Adiuncti lönen och h. Wadensteen sammalunda Adjuncti lönen effter 
h. Aurivillius.

VIII. Uplästes Kongl. May:tz bref af d. 17 Novembrå 684, det Acad:n 
skulle genom någon sin fullmechtigh sigh inställa medh dhe nödige documenter, 
som tiena till saksens uplyssniqg emellan h. Gyllenborgh och Acad:n om ägo
skillnaden widh Tompta och Öhrby så will Kongl. May:t der öfwer sitt nådige 
utslag giöra. H. Prof. Bilbergh deputerades här till som detta sig och påtogh.

IX. Uplästes h. pastoris Castani Ronnous [Rönnows] bref af d. 26 Sept. 
684, det Consistrm wille låta hans son Anders Ronnou [Rönnow] få dhe sti
pendier och rum, som tillförende dhe begge hans söner hafft hafwa, in till dess 
han det af Kongl. May:tt honom nådigst förundte stipendio fulleligen åtniutit, 
williandes han emedlertijdh den andra sin son Magnus på annan ort uppehålla, 
begärandes han det hans son Magnus, sedan dhen andre brödrens stipendium 
expirerat, måtte och sitt effter Kongl. May:tz bref åtniuta fa.

Res:o. När stipendiarii tillsätties, skall och här om resolveras.
X. Uplästes h. Qvaestoris bref af d. 18 Novembrå 684. angående 1. det at
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1 iquida//onsorginalerne om spannemåls betalningen till Acadrn som Acadrn för- 
skiutit till Kongl. May:ttz uthi krigztijden skole upsökias. Item skulle och en 
supplique giöras till Mayesteten at få nya ordres till StatsContoiret om samma 
spannemåls betalning.

Res:o. Det skall efftersökas, hwarest desse originaler äro, och suppliquen till 
Mayrten giöres fårdigh. Elliest refererade h. Prof. Wolff dhet han instrumenterne 
insinuerat hoos h. Billingskiöld at inlefrera i högl. StatsContoiret, jemwäl och 
Prof. Holm, men kunde sig intet erindra om det woro skedt origin. eller copia- 
liter, hwarför effterseer h. Qvaestor det i contoiret. 2. Hafwer och Qvaestor 
inlagt supplique hoos May:t om communication af Lindesås ransakningen, at 
Acadrn må kunna förklara sig öf:r det, som förklaring kunde behöfwa. Detta 
tykte Consistrm ey orådeliget wara.

3. Förfrågar Qvaestor om han nu skall contrahera medh kiöpmännerne i Stock
holm om spannemåls försälliande, och för huru dyrt prijs.

Resol. Aldenstund spannemålen reda är dyr, och framdeles synes blifwa 
dyrare, ty må h. Qvaestor honom försällia för 14 dr kopp#r:nt tunnan om han 
det får, men ey ringare. Hwar och icke effterfrågar han i Stockholm hwadh hon 
gäller, och Consist. det förständigar, så will Consist. sigh sedan dher öfwer be- 
tänkia.

4. Begärar h. Qvaestor weta om han skall utlösa riddaresyns protocollet om 
ägoskillnaden emellan Ahlebäck och Ekelunda. Consistrm discurrerade här om 
och tykte onödigt wara så stoore pennings anwända som till protocolls be
talande fordras, besynnerl. som Consist:m här af ingen fördehl eller gagn hafwa 
kunde.

5. Berättar Qvaestor landzcancelliet medh första lärer effterfråga, hurulunda 
Acad:n kommer till att upbära mantalspe»»/ng:r af sine praebendehemman, och 
derfore wara nödigt at dhen förklaring för ett åhr sedan uhngefehr gick till 
StatsContoiret här om, upsökes. Res. Det skall skee.

6. Bewilliade Consistorium uppå Qvaestoris förfrågan at h. landzcamme[re]- 
raren och landzsecreteraren får hwartthera 10 rdr för sitt omak af immissionen 
uthi godzen för exercitiemestarne.

XI. Uplästes Qvaestoris bref af d. 14 Novembm 684. påminnandes han 1. 
dhet Consist. wille låta cammerherren och baronen Lifwen [Liewen] få swar på 
dhen refnmgen han söker at anställa i Helgesta emellan Acadrns hemman och 
sitt der sammastädes, antingen Consist:m will consentera der till eller ey. Res. 
Såsom Consist:m tillförende af Acad:ns bonde i Hellies ta erhållet, dhet dhen 
åcker och äng som Lifwen will gengifwa är uthi alla måtto så godh som dhen han 
sigh tillbyta will, ty consenterar och Consist:m till dhenne begärte refning hwar 
om och bref åtgår till h. cammarherren Lifwen, skolandes och Consist:m detta 
hoos Hans HögGl. Excellrce Kongl. Drottzen tilkänna gifwa.

2. Berättar Qvaestor, det Högl. Kongl. HoffRätten remitteradt Fiskesåsaken 
om restitutione in integrum från sigh och till Hans Kongl. M:tt.

Här på resolverade Consist:m at förr än någon supplique till Hans M:tt afgår 
här om, så skall uhr Kongl. HoffRätten dhess remiss tagas, hwilket h. Qvaestor 
giör medan han nu är i Stockholm, skolandes sedan suppliquen dher effter 
formeras.

3. Begiär och så Qvaestor Consistorii betänkiande, om icke rådel. skulle wara.
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at Consistorium i diupeste underdånighet supplicerade tili Hans Kongl. May:t 
om tillgifft på dhe expenser som Consist. är falter till af riddaresynen som skedd 
är emellan Ahlbäk och Ekelunda, at betala till h. Rosenstiernan, gifwandes 
han tillkänna at landzhöfdingen Duvalt här till rådt hafwer.

Consist:m discurrerade här om, och sade h. Lundius Consisr.m medh intet skiäl 
eller fogh kunna begära af May:ten tillgifft på dhe penningar som Rosenstierna 
tillkommer, börandes det komma i considera//on att i judicio revis. är saken 
afdömd och expenserne odisputerligen föllia dhen som hufwudsaken tappar, 
aldeles som skuggan kroppen. Och som Consistoriales woro uthi differente 
meningar, voterade hwar som föll jer.

Prof. Norrman: Jagh som obekant i dhenne saken, kan migh fulkombl. icke 
yttra, men lijkwäl af dhet jagh förstått håller iagh migh widh Prof. Lundii för- 
slagh, at man intet kan per ordinariam viam juris sökia tillgifft på desse expen
ser. Men kunde något godt expedient finnas eller hans nåde h. landzhöfdingen 
Duvalt medh Acad:n wille dhet tentera, må det skee.

H. Lagerlöf: Förr än något wist sluth skeer här uthi medh supplica//on, tycker 
migh och rådeligast wara, at Qvaestor förhör först om någon fahra skulle wara 
medh detta ansökiandet, eller om sådant plägar skee som och om Duvalt will 
giöra ett med Acad:n.

H. Peringer: Jag är i samma mening som h. Prof. Lagerlöff.
H. Bilbergh: Fins någon wäg och manier att smila suppliquen så at han ingen 

toucherar, och wij elliest skulle winna något dher medh, så må han insi
nueras.

H. Wolff: Jag håller der medh som Prof. Lagerlöff sagt, att Qvaestor salderar 
först om så wanliget och practicabelt är, och att då h. landzhöfdingen Duvalt 
juncta opera detta giör.

Norcop.: Effter saken är gången till ändskap per viam juris, och wij hela wägen 
bortåth hafwe warit tillfredz medh dommarens utslagh, så kan jag intet annat see, 
än dhen olyckan som är fassnad på wår sijda, hon blijr wår, ty der wij skulle 
sökia, att skillia straffet från dommen, fruchtar jag före at dhet tyddes oss uth 
till dhet wärsta, och thet så mycket mehr, som at wij intet skulle gierna hafwa 
sedt wår wederpart sökia, dhet wij nu sökia, i fall han hade saken förlorat.

Drossander: Effter intet sökes medh process eller ny domb, kan man intet 
sökia skillia h. Rosenstierna i från dhet honom tillkommer.

Lundius: Såsom jagh reda sagt att saken genom en ordendig process lagligen 
uthi jus revisorio är afgiord och afdömbd, warandes dhem samma af dhen be
skaffenhet skattad, att Acad:n jempte h. landzhöfdingen Duvalt måst succum- 
bera, och der på fölliachtel. effter lagh, process och Kongl. placater, expenser 
såsom en skugge kroppen bort föllia, så att wederparten reda der igenom rätt 
är tillwunnen, och altså desse penningar för hans effter lagh böra skattas, som 
effter klar lagh Hans May.tt allom försäkrat icke uthan lagh och laga dommar 
skola afhändas, hwilket hädan effter af Acad:n intet är at förwänta, emedan hon 
ingen widare process will sökia medh sin fahra och äfwentyr. Altfördenskull kan 
iagh intet finna qua fronte man må begära ens penningars afhändande, när en 
der jempte icke will sökia, at saken till widare cogni//on och skärskodan må 
uptagas, förmedelst hwilken allena Hans Kongl. May:tt kan förorsakas weder
parten samma lagi. tillwundne penningar att afkänna, slutel. förmodandes at
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Consistim wille migh hafwa förskont sådan supplique att underskrifwa, hwar till 
dessuthan och h. Duvalt Academiens medinteressent intet will för sin person 
sigh understå, fast han gierna see skulle att Academien det tenterade.

M. Holm: Jagh håller der medh att suppliquen går till Mayestetet.
H. Spole: Mitt votum är medh Prof. Lagerlöfs lijkformigt, nbl. at wij giöra 

oss först försäkrade om så practicabelt är, och Duvalt will medh oss giöra ett.
Stadnade altså Consistorium der uthi, att Qvaestor förnimmer om h. landzhöf- 

diqgen Duvalt tillijka medh Acad:n will supplicera om tillgifft, och om sådant är 
practicabelt, så giöres suppliquen färdigh.

XII. ProRector föredrogh at Rector låtit citera någre adelsmän för det dhe 
stimmat i kyrkian, och frågade om dhe nu icke skulle inkallas. Consistorium dis- 
currerade här om, och tykte detta medh processen wara oformeligit, at denne 
saken skulle straxt dragas till Consistorium majus, uthan borde först ransakas 
i Consist. minori, att icke någon innovation i processen skeer.

XIII. Prof. Norcop. förfrågade om Prof. Arrhenii rectorats protocoll woro 
än inkommit, påminnandes dhet at dhe observa//onerne som giorde äro angå 
publicum, såsom cassan, räkningarne och protocollet, och han för sigh intet haf- 
wer något privat här widh, mer än det at dhet ändrade protocollet må intagas 
och öfwersees, icke allenast Consist:o till säkerhet, för det Consist:m under hans 
rectorat giort och slutit uthan i synnerhet sigh för det han hafft at giöra medh 
sal. Verelii sterbhus, bidiandes derföre dhet, att Consist. wille icke förargas 
öfwer honom, at han begärar dhet h. Arrhenius här i Consist:o giör sin för
klaring öfwer dhe o b serva//oner ne han till publici nytta giort, som och att proto
collet till alles säkerhet inlefreres.

XIV. H. ProRector påminte at Skraggen och Nortmans saak skulle nu före
tagas, men Doct. Skuncks protocoll woro nu hoos Rectorem, hwar af under
rättelse till denne saak hämptas böhr.

H. Prof. Wulff begärte föras ad acta, att effter han för Nortman gått i cau- 
tion, och Nortman här nu är, så will han och nu wara dhen caution qwitt. 
Mons. Skragge och Nortman inkallades tillijka medh bookbindaren m. Sifwertz, 
och tilsades at dhe tillkommande onsdagh skola wara här i Consist. tilstädes, 
williandes då Consist. dheras twist afgiöra.

XV. H. ProRector sade sigh effter Consistorii sluth medh D. Drossand. warit 
hoos Rudbeck begärandes at han wille widh denne medh Bringii sterbhuus på
stående liquidation gifwa all behörigh underrättelse, besynnerl. som han dhen 
saken sigh bäst hafwer bekant, kan sigh och här igenom befrija från dhe ogrun
dade räkningar erfwingarne gravera honom före. Här på hafwer h. Rudbeck swa- 
rat: Om Consist:m will giöra det han begär igen, will han dess begäran wilfara 
nbl. 1. att han må få weeta om Consist:m will blifwa widh dhet dhe förr slutit 
i Grötens saak, wäntandes han der öfwer swar antingen ney eller ja. 2. Att V. 
Consist:m wille honom hielpa der uthi, at han kunde få remonstrera huru oskyl
digt han är beklagat, att han hafwer raderat och maculerat Bibliotheques bokz 
räkning. D:r Drossander betygade att han posterius postulatum och i dagh i 
kyrkian yrkat. Consist:m sade intet warit honom förnekat at öfwer Bibliotheks 
räkningarne sigh förklara, uthan will gierna när han det angifwer examinera och 
skärskoda. Men angående Grötens skuld, betygade Consist:m den saken till- 
förende warit under händer, och då resolverat wara, at h. Rudbeck judicialiter
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dhen actionen anställer, låtandes dhen tilbörl. citera, som han hafwer at klaga 
öfwer, så will Consistrm et sluth der uthinnan giöra.

Consist. majus d. 26 Novembm
närwarande h. ProRectore Spole, D. Drossander (sk), h. Norcopense, h. 

Wolff, h. Micrand., h. Peringer, h. Lagerlöff, h. Norrman.
I. Cursor excuserade h. Lundius, at han fatt ondt i sin foot, at han intet kan 

komma tillstädes, det och Secret. berättade sigh weta af det, at han warit hoos 
h. Lundi/w.

II. Uplästes förre Consistorii protocoll.
III. Berättade ProRector det han till Sam. [Johansson] klåckare betalt för 

klåckarestälningen af sine rectorats böter 36 dr kopp*r:nt hafwandes der på 
hans quittence. Item sade Secreteraren sigh det extract om klåckarens löhn, 
som i förre Consistorio war mentionerat om, confererat medh protocollet, och 
befunnit datum på det samma wara förbytt, men elliest resolverat, at han af 
cassa aerarii far 24 dr kopp?r:nt.

III [bis]. H. Magist. Wallerius far nästkommande tijsdagh hålla sin intro- 
ductoriam, efter han det i denne wekan, som bewilliat war, ey kunnat för sin 
opasslighet wärkställiga.

IV. Liquidationsinstrumenterne som i sidsta hållne protocoll mentioneras om, 
angående Helsingelandz sampt Uplandz och Wessmanlandz spanmålens betal
ning, äro igensökte och både originalerne sampt copierne medh h. Bilberg till 
Kongl. StatsContoiret öf:rskickade.

V. H. cammarherrens Lifwens [Liewens] bref, som sammaledes uthi sidste 
protocollet förmäles om, är reda afgångit.

VI. Uplästes Andreae Hälls supplique at admitteras igen till Societeten, hwar 
ifrån han warit excluderad för begångit lägersmåhl nu ohngefehr £ åhr. Resol. 
honom tillätes komma till Acad:n effter distingen.

VII. Uplästes Petri Hedberghs supplique det han måtte uthan widare klage- 
måhl benöyes och den relegation han warit belagd medh revoceras, aldenstund 
dhe böcker som för någon tijdh sedan warit M. Mobergh och Kyronio afhände, 
och han warit sakfålt före, äro nu befundne af en annan warit borttagne. Item 
uplästes Hedbergs moders supplique Brita Erichzdotters, begärandes hon fa dhe 
penningar igen, som hon betahlat dhe böckerne medh, som hennes sohn sak- 
fältes före.

Hedbergh inkallades och befrågades huru han kan bewijsa sigh wara oskyl- 
digh. Hedbergh swarade att Kyronius låtit hächta och fastsättia dhen som böc
kerne tagit, och han sedan wara examineradt i stadzkiämbnärskammaren i Stock
holm. Consist:m discurrerade här om, och tykte för honom Hedbergh så wäl 
som Consist. wara säkrast, dhet han här om skaffar sigh extract uhr protocollet, 
att Consist:m dher af kan see, om dhen andra, som nu beskylles för böckerne, 
är tillwunnin dher till, att han dhem tagit eller ey. Kyronius inkallades och be
frågades om han igenfått dhen som hans böcker stulit, som och sielfwe böckerne. 
Kyronius berättade at han låtit i Stockholm fast taga en widh nampn Daniel 
Montan som dhe böcker stulit honom tillhörige warit, så wäl som M:ri Moberghs, 
och att han alle böckerne igenfått så när som tree och ett uhrwärk, berättan-
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des han det Montan på stadzkämbnärskammaren i Stockholm för dhe samma 
wara öf:rtygad.

ProRector: Effter som Hedbergh så mycket lijdet för Eder skuld Kyronius, 
ty böra I och wara sorgfälligh om, att skaffa extractet af ransakningen hijt medh 
dhet första tillijka medh Hedbergh. Detta bijföll och heela Consist:m att detta 
extract medh första förskaffas.

VIII. H. ProRector frågade om någon weet om Bastian Nybelius udagt dhe 
böter han warit sakfålt till, för den excess han föröfwat A:o 676 emoth gott- 
ländningarne. Item om han icke då rymbdt uhr dhen honom pålagde arrest. 
H. Micrander swarade dhet han olofl. reest uhr ar res te«, och så mycket honom 
witterl. är hafwer han dhe pålagde böter intet betalt, hwilket begärad es dhet 
Secretarius måste eftersee dhet och Secreteraren lofwade.

ProRector berättade dhet Nybelius ärnar citera Trecou för dhet, att han skolat 
mehr taga i bardberarelöhn, för hans excess på gottländingarne än han bord t, 
och att för samma bardberarelöhn honom warit pantsatt en silfkanna, hwilken 
han såldt, warandes några pennings öfwer, dhem Nybelius af Trecou igenford
rar, befrågandes ProRector om han kunde dhe penningsne arrestera, som bard- 
berarelöhnen öfwerskiuta, så frampt mulcta för brottet icke är betalt till Consist. 
Consist:m discurrerade här om, och tykte skäliget wara att h. Samuel Stehn 
giör på penningsm  arrest, så frampt Nybelius de novo icke är till Societeten 
antagen, altså under Acadrns jurisdiction sorterar. Vide Consist. d. 10 Decem- 
brå.

IX. ProRector påminte dhet Consist:m borde wara förtänkt om eligendo novo 
Rectore, aldenstund tijden nu effter constitutionerne är inne nbl. d. 23 huius, 
berättandes ProRector det Rector will genom sitt bref om dagen till mutationem 
sin mening utlåta. H. Prof. Wulff utwaldes effter Consist:ii enhällige voterande, 
hwar till och önskades lycka.

X. ProRector föredrogh och det han nu ärnadt Skraggens och Nortmans saak 
medh m. Sifwertz afgiöra, påminnandes han dhet D. Skunck begiärt weta när 
denne saken tages för händer, hwarföre skickades nu Cursor effter honom. 
Hwilken då han igenkomb, berättade dhet D. Skunck nu omöyeligen kan komma 
up, aldenstund han settat till kl. 3 i consist. ecclesiastico.

M. Sifwerdtz inkallades och frågades om mon. Skragge och Nortman honom 
förlijkt.

Sifwertz: Ja, är iagh så förlijkt, så wida som migh tillstår. Frågades: hafwe I 
något sedan förre ransakningen förnumit, som kan tiena till saksens uplysning? 
Ney intet mehr än dhet jagh förr i Consistorio insinueradt och tilkänna gifwit.

Resol. Aldenstund m. Johan Sifwertz bokbindare, sielf här i Consist. tilståt, 
dhet han af Gabr. Skragge och Benjamin Nortman är förlijkt och tillfredz stält 
för dhen excess som förbe:de Skragge och Nortman på hans huus föröfwat, 
altderföre låter Consistorium dher widh förblifwa, så wida som honom måls
äganderätten tillkommer. Men såsom Kongen och Consistorio sin rätt bör wara 
förbehållen, hafwer Consist:m acta och actitata sigh föreläsa iåtet, den noga 
öfwerwägat och skärskodat, befinnandes det at Gabriel Skragge medh Benjamin 
Nortman intet kan bewijsas förste gången till Sifwertz inkommit medh wredz- 
modh, men för dhet dhe andre gången medh wredzmodh igenkommit böter 
hwardera för hemgång och wåld som dhe på husen föröfwat, 40 dr sölf:nt effter
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det 4 cap. Edzb. sti. 2. För tu skiälsord som edel, äro bewittnade hwarthera 
6 mk sölfint effter dhet 43 cap. Tingb. LI. 3. För otijdigh grassation 12 mk 
sölf:nt hwarthera effter placatet.

Consist. majus d. 27 Novembr/s 
närwarande ProRectore h. Spole, D. Skunck, h. Holm, D. Drossander (sie), 

h. Norcop., h. Wolff, M. Micra»der (sic), h. Lagerlöf, h. Norrman.
I. Daniel Norling will disputera exercitii causa, de draconibus.
II. Berättade ProRector sig warit förorsakad Consistim at sammankalla af 

ankombne Qvaestoris bref, innehållandes det att han effter Consist. sidste sluth 
d. 19 Nov. effterfrågat om hans excellrce h. landzhöfdingen Dufvalt wille suppli- 
cera tillijka med Consist. om tillgifft på de expenser som han medh Consistio 
är sakfålter till åth h. Rosenstierna at betahla, gifwandes han tillkänna dhet h. 
Duvalt woro här till sinnad, hwarföre giordes och den suppliquen fårdigh som 
till Hans Mayrtt afgå skulle, och i Consist. uplästes.

Consist. minus d. 29 Nov.
närwarande ProRectore h. Spole, Holm, h. Norcop., h. Lagerlöf.
I. Samma dagh inkom h. Bastian Nybelius på sin moders h. Elizabetz Jokoms- 

dotters* wägnar klagandes öfwer m. Peter Trechou, angående det han emottaget 
en sil[f]kanna, giörandes han sigh der af betalt effter sitt eget nöye, warandes 
intet nembt uthi Consistorii domb något quantum som Trechou bör hafwa.
2. Har han utsatt panten, som han af henne tagit annorstädes henne der medh 
att gravera, tagandes interesse dher på, hwilket min moder intet bör betala.
3. Det öfwerskottet som öfwer försålde kannan är, begär min moder sigh till
ställas tillijka medh sielfwa panten som och interesse dherföre ifrån dhen tijdh 
som han lagl. bord t upbiuda panten. M. Threcou anhöltz här på swara, men 
begärte först dhet h. Bastian måtte upwijsa sin fullmacht på sin moders wägnar. 
Dhetta tykte Consistorium skäliget wara, at han producerar sin fullmacht, hwar
före han och dhen samma upwijste.

Angående den förre puneten h. Sebastian klagar öfwer, upwijste m. Threcou 
en domb af d. 28 Ap. 1676 hwarest quantum specificeras nbl. 80 dr kop- 
parsit som Threcou bör hafwa för sin bardberarelöhn.

H. Bastian när han hörde domen, sade sig då der öfwer ey mehra willia klaga.
Dhet att m. Trechou utsat kannan på interesse swarade han der till, at han 

först genom execution fick 4 koor af änkian, hwilket då han sågh, tilbödh hon 
honom en kanna williandes henne igenlösa innom 14 dagar, men hörde intet 
af henne på 1 åhrs tijdh, hwarföre han hafwandes pennings af nöden utsatte 
henne på interesse effter han elliest ey kunde fa pennings på henne, hafwandes 
han änkian tillsagt för än han kannan utsatte, som han medh attest bewijste.

Nybelius: När iagh hafwer en pant så böhr iagh lagfora medh honom och dhen 
upbiuda, men icke utsättia honom på interesse dher medh at gravera sin cre
ditor. Nybelius frågade huru länge panten stodh på interesse förr än han up-

Felskrivning i st. f. Johan sdotter.
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bödz. Nybelius* sw:de at han stodh ifrån 1677 till 1681, för hwilken tijdh iagh 
intet interesse bör betala.

Till tredie puncten swarade m. Petter, att han öfwerskåttet tilbudit h. Sebas
tians moder nbl. 7 3 dr kopp*r:nt bewijsandes han effter guldsmedernes och råd- 
männernes Johan Thomossons och Petter Trechous** attest kannan wäga 78 
lodh, kommandes altså kannan att kåsta 195 dr kopparnt hwar aff när interes- 
set medh 80 drs capital är betalt effter Trechous mening, är öfwerskott 73 dr. 
Nybelius swarade dhet han will hafwa öfwerskottet öfwer 80 dr börandes interes- 
set intet beräknas. Dhessuthan fordrar han och det att m. Trechou upwijser 
att kannan är på rådstugun wärderat, hwar effter synas kan hwadh lodet kostar. 
Trechou sw:de dhe henne kiöpte nbl. förbe:de guldsmeder, hafwa henne werde- 
rat, hafwandes iagh henne lagl. upbudit, nbl. 26 Sept. 1681, som och henne 
dhen samma sedermehra hembudit A:o 684 d. 25 Februarii och borde altså ey 
wara skyldigh henne på rådstugun at wärdera. Sade och om öfwerskottet, det 
han det samma henne tilbudit, det och Sebastian tilstodh.

Angående dhet interesse Nybelius fordrar frågades ifrån hwadh tijdh han det 
söker? S:des, ifrån den tijdh han medh kannan bort laghfahra. Frågades och 
hwarföre Bastians moder ey inlöste kannan när henne tilsades att Trechou henne 
på interesse utsatte? S:des, hon tykte sigh det intet willia giöra förr än han lag
farit medh henne, kannan woro såld och alt till ända giort, så woro tijdh nogh. 
Frågades hwij Trechou icke straxt upbödh kannan och henne bortsålde. Trechou 
swarade, at då han henne tiltalte här om, sade hon att kannan ey war hennes, 
tykte altderföre sig rådeligare giöra henne att utsättia, at hon henne kunde in
lösa och hon sig medh försälljandet förhasta skulle.

Resol. Aldenstund m. Petter Trecous fordring är richtigh befunnen, panten 
lagl. och wäl i hennes händer kommen han der medh och sedermera lagl. um- 
gått så wida han den först utsatte, och genom twenne män hoos wederbörande 
dhet tilkänna gaf, dhen samma panten är och sedan worden lagl. opbuden, och 
jembwäl wederbörande hembuden, af twenne gode män wärderad och omsijder 
försåld. Dher emot h. Elizabeth Johansdotter Ihring så wäl in för donvware, som 
widh alt detta executions wärket medh flijt sigh undandragit och absenterat, 
som af actis widare är at see; ty finner Consist. skäliget och rättwijst at Tre
cous förhållande här widh gillas och gott kännes, allenast som han panten för 
8 pro cento utsatt har, så madereras det till 6 pro cento och påbördas således 
Trecou för dhe 4 åhren nbl. ifrån 1677 in Decembm då kannan på interesse 
utsattes till A:o 1681 in Oct. då hon upbödz och lagstånden war, at åtherlefrera 
till h. Elizabet 2 dr pro cento, hwilket ifrån och till förbe:te dato bestijger sigh 
widh pass till 6 dr och 4 ör kopp^rnt warandes fördenskull nu h. Elizabet 
fritt, effter slijk afräkning, öfwerskottet af pantens wärde at afhämta, som beräk
nas bör ifrån A:o 1682 då kannan lagstånden war och det uthan interesse.

Angående werderingen, så emedan den skedt är genom twenne gode, och på 
sådane wahror wälförfarne män, och h. Elizabet icke det ringaste sigh medh 
panten welat befatta innan han försåld war, man och befinner lodet wara skattat 
för 10 mk kopparn t, som för tijden är häfdat sillfwers gångbara wärde å denne

• Felskrivning för Trechou.
•* Felskrivning för Petter Ingemundsson.
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orten, så åligger h. Elizabet fulleligen bewijsa panten warit af bättre wärde, om 
han [o: hon] widare dher å tahla will.

H. Sebastian Nybelius begärte det honom effterlåtas skulle appellera till Con
sistorium majus effter han sigh medh dommen intet funnit förnögd. Consist:m 
togh i betänkiande, och fan det icke kunna effterlåtas i förmågo af constit. 
acadicis.

H. ProRector förfrågade h. Nybelius om han sedan han kommit tilbaka, låtit 
sigh till societeten inskrifwa? Han swarade det wara skedt under D. Skuncks 
rectorat.

Item frågade h. ProRector, om han dhe böterne han A:o 1676 warit sakfälter 
till betalt, och om han der på hafwer quittence? Nybelius swarade sigh intet 
quittence hafwa, men lära finnas dher om i Celsii rectorat att dhe äro betalte, 
hwarföre slötz at Secretarius dhet effterseer.

D. 30 Novembrå
trädde på h. ProRectoris begäran D. Skunck, h. Lundius, h. Norcopensis, 

h. Wulff, h. Micrander, h. Peringer, h. Lagerlöff, Norrman och Qvaestor till
sammans i Consistorio, låtandes sigh föreläsa hans höggl. excellices Gustaf 
Adolph De la Gardies bref af d. 28 Nov. 1684 som h. ProRectori och Con
sistorio tillskrifwit war, det wille Consist:m dhe skriffter och documenter com- 
municera, som angå dhen disput emellan H:s HögGl. Excellice Kongl. Drottzen 
och Rector h. Schytz är. Consistorium delibererade här om och fans skäliget 
at hwadh af begge parterne begäres som till saksens uplysning hörer, så skulle 
det extraderas, dhet medh processen är enligit. Men skulle hans excellxe 
och begära vota, kunde Consistim sigh der till intet understå uthan befallning 
af högre hand, doch förr än något går bort af det som extraderas, så skulle 
dhet i Consistio upläsas och collationeras af dhet tillfälle, när M. Vallerius tager 
sin introduction i öfwermorgon.

Julius Micrander och Norrman begärte föras ad acta: Wij bijfalle aldeles detta 
så frampt icke H:s M:tz bref något här uthinnan förhindrar.

[D. 2. December.]
När nu M. Wallerii introduction skedde som war d. 2. Decembrå kallade h. 

ProRector Spole Consistorium tillsammans, warandes då tillstädes D. Drossan- 
der, h. Lundius, Wulff, Micrander, Peringer, Lagerlöff och Norrman och berät
tade h. ProRector dhet, att han Secretarium 3 gånger påmint, och sidst genom 
sin swåger, att han skulle giöra färdigt dhet som skrifwas och bortskickas skulle, 
och det nu i Consistio upläsa, säyandes han och det h. Secretarius i dagh honom 
sagt, att han woro förbuden något af aeterne extradera, och giorde berättelse 
som föllier: I går affton skickade Rector h. Schytz till migh, at iagh till honom 
komma skulle, frågandes hwi j iagh beide documenter uttaget at afskrifwa, waran
des det icke medh mitt iurament enliget, at iag Rectore inscio detta giöra skulle? 
Hwar på jagh swarade migh dhet giort effter h. ProRectoris och Consist. sluth, 
säyandes han då att h. ProRector och Consistim här uthinnan intet wijst honom 
tillbörligh skyldighet, i det Consist. honom owitterl. och oåthspord, documen-
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terne uttagit, hafwandes Consist. intet fogh dher tili, aldenstund H:s Kongl. 
May:t nådigste bref bijfaller dhet dhe här in loco skola conserveras och der 
jempte h:s excellxe gref Gustaf De la Gardie, som dhem begärar, är hoos weder- 
parten och bör altså intet hafwa part här af, hwarföre han och förbödh migh 
som och Anwzanuensem, dhet wij intet medh något afcopierande eller skrif- 
wande, angående detta oss befatta skulle, behållandes originalerne tillijka medh 
copierne af d hesse documenter hoos sigh, så må«ge som afskrefne woro. Detta 
begärte Rector h. Schytz att iag ProRectori wille gifwa tillkänna, som iagh och i 
dagh giorde.

Protocollet om denne saken effterfrågades, hwilket Rector h. Schytz till sigh 
tagit af h. Rudbeck.

Consistorium confererade hwadh här widh stodo att giöra, och tykte gott 
wara, at Secretari»j går till Rectorem h. Schytz, och begärar Hans May:tz 
nådigste bref om saken emellan Hans HögGl. Excellxe Kongl. Drottzen och 
Rectorem h. Schytz, jämbwäl och hans höggl. excellxe gref Gustaf De la Gar- 
dies bref. Secretarius, effter han tillförende woro af Rectore h. Schytz om desse 
documenter tilltalt, begärte han blifwa förskont, hwar på h. Lagerlöf swarade, 
dhet Secreteraren detta wille och borde giöra, som han är Consistorii betiente 
och intet Rectoris allena, det och heela Consist:m bijföll, gick altså straxt Sec- 
ret:n till Rectorem och igenkom berättandes det, att Rector swarat dhet han 
som macht hafwer kalla Professorerne tillhopa, när han kallar Consist:m till
sammans så will han tala uthi denne saken. Consist:m resolverade här på, att 
bref afgår till h:ss excell. gref Gustaf De la Gardie af innehåld att ProRector 
och Consistorium fått hans bref, och dher på warit tillsamman och funnit skäliget 
att dhe acta som höra till saksens nödwändige uplyssning och af begge parterne 
kunna begäras ex protocollo och actis publicis, communiceras. Men skulle hans 
excellxe begära och part af Consist. votis, kunde Consistorium intet der till 
sigh understå, utha» icke befallning af wederbörande skeer.

Men när sådant extract som ofwanförmält är skulle i dagh i Consist:o up- 
läsas, collationeras och afskickas, berättade Secretarius, att Rector h. Schytz 
tagit af Ammanuensi desse acter då han dem afcopiera skulle, hafwandes han 
dem ännu både in originali och afskrifft hoos sigh, hwarföre är Consist:m uthi 
den ödmiukeste försäkran dhet h:ss höggl. excellxe gunstigast taktes uhrsächta, 
att Consistim förberörde acta tilbörl. intet kan låta för denne gången medföllia. 
Men förr än detta bref afgick fan Consist. gott dhet h. ProRector Spole och h. 
Lagerlöff giorde Rev. D. ProCancell. om detta kunnogh, föredragandes honom 
dhet hans excellxe gref Gustaf De la Gardie skrifwit h. ProRectori och Consistio 
till, hwilket bref han och lass, refererandes sedan honom hwadh slutit blef i 
Consistio d. 30. Nov. hwar på Rev. Dn. Episcop. frågade om då alla warit till
städes, swarades det störste delen warit tillsammans, så att dhet kunde wara 
förundt att giöra ett sluth. Hwar effter när Secret. och Ammanuensis woro i 
wärket at afskrifwa ex actis & protocollo hwadh till denne saksens uplysning 
hörer, hafwer Magnif. Rector tagit dhem ifrån Ammanuensi Consistorii owitterl. 
och således afcopierandet förhindrat. Dher af är ProRector och Consistorium 
wordet förorsakat nu träda tillsamman och deliberera hwadh swar i dagh skulle 
gifwas medh posten på hans höggl. excellices bref och begäran, hafwandes Con
sistim stadnat widh dhen tanka, att man i korthet berättar h:s höggl. excellxe

25—744263 Sallander
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hwadh som passerat är, således tillkännagifwandes uthaf hwadh hinder dhe be
gärte documenter och acter denne gången intet kunna medföllia, hwar på Rev. 
Dn. ProCancell. beklagade, att nu widh slutet af rectoratet en sådan oenighet 
mellan Consist:m och Rectorem skall wara upwuxen utlåtandes sig widare, att 
såsom han funno h:s excell:ces begäran och Consistrii der emot giorde sluth 
enligh medh lagh, så bijfallerjian och det nu sittiande Consistorii betänkiande, 
och ändtel. i dagh berättas h:ss höggl. excellrce hwadh passerat är, förfrågandes 
och der j empte, om under dhe af h:ss excellrce begärte documenter och skulle 
förstås et bref, som H:ss Excellrce Kongl. Drottzen har skrifwit till Rev. ProCan
cell. angående dhe orsaker, hwarföre Hrss HögGl. Excellrce i wara»de h. Schytz 
rectorat intet kunde befatta sigh medh Academiens ährende, så wille han det 
och extradera, hwar på swarades att uthi hrss excellrces bref, woro intet docu- 
ment specificerat, uthan allenast Consist. bref till Hrss HögGl. Excellrce Kongl. 
Drottzen om Schytz person.

När Consistorium togh affträde, förbödz Secretarius att låta Rector h. Schytz 
fa communication af detta protocoll, uthan det icke skeer medh h. ProRectoris 
och Consistrii goda minne och wetskap.

D. 8 Decembw Aro 684 
då parentation höltz öfwer sal. Prof. Gartman, begärte Rev. Dn. ProCancella- 

rius dhet wille Professorerne effter slutet af parentationen komma tillsamman 
i Consist. och woro då tillstädes.

Reverendiss. Dn. ProCancellarius Olaus Svebili/w, ProRector h. Spole, D. 
Skunck, M. Holm, h. Lundius, D. Drossander, h. Norcop., h. Wolff, M. Mic- 
rander, h. Peringer, h. Lagerlöff, h. Norrman.

Då föredrogh Reverend. D. ProCancellarius dhet han fatt medh sidsta post 
af hans höggl. excellrce högwälbre h. Gustaf Adolph de la Gardie Präsidenten 
uthi högl. Kongl. HoffRätten, att han wille adsistera honom uthi sin tillförende 
i Consistro giorde begäran, det han måtte få de documenter som angå disputen 
emellan hans herr fader Hans HögGl. Excellrce Kongl. Drotzeten och Rector h. 
Schytz, warandes Rev. Dn. ProCancell. nu i den mening, att Rector h. Schytz 
nu widh denne förlupne acten skulle warit tillstädes, och han honom här om 
kunnat tilltahla, befrågandes huru här medh förewetter, hwarest documenterne 
äro, och hwadh swar Consistrm gifwit hrs excellrce gref Gustaf på sitt förre 
bref.

H. ProRector Spole sade det hrs excellrce gref Gustaf, effter det Conference 
han tillijka medh h. Prof. Lagerlöf medh Rev. Dn. ProCancellario hade, woro 
swarat, dhet Consistrm af förberrde documenter hrs excellrce tillbörl. wille gifwa 
part, effter sådant skäligt och billigt befmnes, men då detta afcopieras skulle, 
hafwer Rector h. Schytz tagit så wäl originalerne som copierne till sigh af Amma- 
nuense, hafwandes och dhem ännu, hwarföre Consist. här widh intet något kun
nat uträtta.

Rev. Dn. ProCancellarius förfrågade än widare af hwadh skiäl Rector docu- 
menternes communication förwägrar. H. Lagerlöf swarade sigh förmärkt honom 
detta föregifwa, at documenterne än intet warit under någon dommares hand, 
som thess wicht ransakat och skärskodat, och altså ey wara communicable. Jämb-
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wäl hafwer han och sigh missnögt der öfwer låtet förmärkia att hwadh här widh 
är giordt, är det skedt honom owitterliget. H. Prof. Lundius remonstrerade så
dant medh processen wara enliget som och rättwijsan, att när någre documenter 
begäres af en rätt eller någon annan till någon sakz uplyssning, bör der af gifwas 
part, fast han woro den ringaste, hwilket han och giort hundrade gånger, dhen 
tijdh han lagmanstiensten här i Upland förwaltat, befrågandes han och h. Pro- 
Rectorem om han icke gifwit Rectori tillkänna, att desse documenter äro af 
h:s höggl. excellice begärte. H. ProRector swarade ja, nbl. sidstleden måndagh, 
då och Secreteraren war medh, dhet han och betygade.

Reverend. ProCancellarius öfwerlade medh Consistio och effter någon discurs 
fan skäliget, dhet ännu giöres ansökiande hoos Rectorem att han dhem utlefre- 
rar, hwar till deputerades h. Prof. Lagerlöf medh Secreteraren, hwilka straxt 
sökte Rectorem, men förnummo honom wara förrest till Gambia Upsala, hwarför 
dhe och begge, effter Consist. fan nödigt medh påsten gifwa swar tilbakars, 
strax reste dher uth, föredragandes Rectori h. Schytz näst wänligh hälsning, 
Reverend. Dn. ProCancellarii och Consistorii begäran. Här på swarade han det 
han först wille uthi Consistio gifwa sitt betänkiande här öfwer, och låta något 
komma ad acta.

Consist. majus d. 10 Decembm
närwarande Rectore h. Schytz, h. Lundio, D. Drossander (sic), h. Norcop., 

h. Spole, h. Wulff, M. Micrandro, h. Peringer, h. Lagerlöf, h. Norrman och 
Qvaestor.

I. H. Lagerlöf berättade Prof. Bilberg för siukdomb skull ey kunna komma 
opp.

II. Protocollet uplästes, hwar widh påminte h. ProRector att den sölfkannan 
som Hedberghs moder pantsatt, befins i muletaeboken wara upförd för [lucka] 
böter, och intet för Petter Hedberg, så frampt icke den förre broderen [Erik] 
betalt sin skuld.

III. Sebastian Nybelii böter för excessen på gottländingarna äro befundne 
att han i h. superintendentens Steuchii rectorat betalt en gång 23 dr och en 
gång 15.

IV. Byfogden m. Clas [Reyman] guldsmedh inkomb, halsandes Consist. på 
borgmästare och rådz wägnar, tillkännagifwandes dhet uthi qwarnen skeer skada 
på säckar och spannemdhien af swijn för dhem som der mäld hafwa, hwarföre 
Consistim wille låta besichtiga dhet samma. Cursor medh en wachtknecht be
skickades at besichtiga skadan, som och taga möl nare« up i Consist.

Qvaestor påminte att han fuller i förgårs war i qwarnen, men då ey befan 
dher någon skada, doch som nu dhen förnimmes, och resolverat är, att hospitalet 
sigh får tillkänna dhe swijn i qwarnen som giöra skada, ty tykte han ey oråde- 
ligen wara uplåta bödelen sigh betiena dher af, dher hospitalet ey will. Consistim 
fan bättre wara, dhet hospitalet såsom torfftigare gifwes här om tillkänna. Badh 
och Qvaestor, att inspectores aerarii wille ibland i qwarnen höra effter om någon 
skada timar, hwilket och bewilliades, säyandes Rector sigh dher åthskillige 
gånger warit, som och låtit kalla möllnaren till sigh, och tillhållit honom att han 
skulle wachta thet slijke klagemål ey komma. H. Lagerlöf berättade Prof. Bilberg
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nu inspector uthi sal. Columbi ställe warit en tijdh åth Stockholm, och nu siuk, 
att han dhet för sin opasslighet ey kunnat giöra.

V. Uplästes Qvaestoris memorial ord från ord så lydande som föllier medh 
Consistorii dher på resolutioner.

1. Emedan Stockholms bryggiarne dhet och Rector sielf weet, ingalunda willia 
udåta sigh högre än till 12 dr tunnan för Academiens afrad, och iag fördenskull 
intet kunde sluta medh dhem, ty wille V. Consistrm än widare resolvera om 
prijset. Befall. Ringius, som och war i Stockholm, wiste så wäl som andre berätta, 
at H:s May:tt Drottningen och Kongl. Marskalkens Excellrce (Johan Gabriel 
Stenbock] contraherat om sin spannemål för 12 dr tunnan, det och någre offi
cerare berättadt om sin. 1 går sade och hans högw. h. ProCancellarius sigh slutet 
på 12 dr tunnan. Resol. Kan Qvaestor intet bringa t:n högre än 12 dr sällier 
han henne derföre.

2. Behagade V. Consist. i lijka måtto determinera prijset på den spannemål, 
som Upsalaboerne bekomma, och hwilka af dhem Academien i åhr skall handla 
medh, desse dlbiuda sigh, rådmannen Anders Andersson [Hoffman], ciämb- 
nären Bengt Holm, borgaren Lars Unonius. Kyrkioherbergzspannemålen, som 
och bör taxeras begärer cämbnären Johan Hansson Knäpp. Stoortyskans mågh 
i Stockholm begärer ett härberge eller tu i Mattson* skog Näs kyrkioherbärge. 
Resol. Anders Andersson, Jahan Hansson Knäpp och stortyskans mågh fa som 
dhe begära, dhe andra få intet. Dhenne spannemå\A sällies för samma, prijs som 
dhen förre.

3. Johan Mattsson Bäck i Sahlberget begärer i åhr 200 t:r om han får, så 
sätties prijs der på. I åhr har han warit ledesam betalare och är än en post 
skyldigh. Resol. Johan Mattsson Bock [Bäck] får begärte summa för 14 dr t:n.

4. Anders Carm är redan förrest till Hellsingeland, at in- och uttaga kyrkio- 
herbergen. V. Consist:m behagade resolvera hwadh Kopparbergzboerne skole 
gifwa i åhr, att spannemålen må i tijdh utkomma och opföras, och Carm icke 
uppehälles och derigenom förorsakas expenser. Och som spannemålen nu intet 
gäller högre i Hellsingeland än 8 dr t:n ty wille V. Consistrm resolvera om för 
sådant prijs skall sällias så mycket som behöfwes till forpenningar, eller om man 
skall bednga medh kiöpmännen att dhe betala forlönen eller begära så många 
penningar af befall. Grijs och betala honom igen i Stockholm. Res:o. Af befallrn 
Grijs tages peningrr till foderlöhn och försällies tunnan för 16 dr dher man ey 
kan få mehr.

5. Academiens bönder nedan för Wästeråhs begäre lösa sin afrad sielfwe effter 
dhe fått misswäxt som synes af Vinterens bref här bijfogat. V. Consistrm beha
gade resolvera antingen dhe få det eller intet, och hwart dheras spannemål 
elliest skall föras, och för hwadh prijs han skall sällias. Resolro. Så mycket som 
dhe kunna betala få dhe lösa effter markgången der å orten.

6. Både Wasbyhemmanen i Broo sochn äre antagne af gode bönder emot 
försäkran at få samme hemman inlagde till halfwa. Böra hafwa sluth innan 
Thomasmessan, elliest lembna dhe hemmanen öde. Ett sämbre och wärre hem
man är och lofwat ett åhrs frijhet. Resro. Effter begge hemmanen i Wässby 
finnas förhögt skatdagde, derföre förmedlas hwart till halfft, och dhet hemmanet

* Osäker läsning
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som är wärre farit, niuter ett åhrs frijhet, hwilket beboos af Erich Jönsson 
[Jöns Eriksson], bonden på andra hemmanet heter Anders Erichsson.

7. Samma beskaffenhet är medh hemmanen i Orkestabyn, dem nu en braf 
bonde begärer, och inlägger caution, som bijfogas så frampt dhe läggias ihopa 
till ett hemman ellies begärer han dem intet, will hafwa sluth innan Thomass- 
messa. Resoko. Effter Orkestahemmanen intet kunna bära sigh, ty inlägges 
desse tu hemmanen till ett, hwilka Per Olsson hädan effter emotager at bruka.

8. Blijr icke Norstahemmanet inlagt till halfft innan Thomae tijdh, flytter 
bonden intet dijt, som det ellies will emottaga på sådan condition. Res:o. Detta 
hemmanet inlägges till halfft och far bonden tlvt  som thet begärar.

9. Resolveras icke denne gången för bonden i Ekeby och Markiom sochn at 
stadigt niuta förmedlingen han först hade, flyttar han der ifrån och kommer der 
ingen så godh bonde igen. Res.o. Bonden i Ekeby Swen Ersson niuter conti- 
nuation af förmedlingen ifrån dhen tijdh förmedlingen expireradt och alt fram- 
geent.

10. Skiälnora mölnaren har fatt någorlunda tillsäyelse på Fiskeså qwarn, och 
warit dijt och henne beset. Begärer fult slut antingen han far henne eller icke, 
och när han far henne tillträda, dhen förre mölnaren giör der aldrigh gott. 
Resol. Dhen förre mölnaren behåller qwarnen, effter det förliudes att han der 
effter Kongliget bref hafwer besittningzrätten, till dess Consist:m far giöra sigh 
informerad huru här medh förewetter, hwilket Qvaestor uträttar, sökiandes han 
lagligen på tinget att komma för tijden warande mölnare der ifrån, om dhet så 
kan skee.

11. Anders Larsson i Wäsby, supplicerar att få behålla en koo till sine små 
barns föda. Suppliquen bijfoges. Res:o. Detta bewillias honom, at han får till 
barnens underhåld.

12. Erich Staffansson i Orkesta by supplicerar att få behålla en koo, är så wäl 
som gumman gammal. Res:o. Han får behålla en koo.

13. Erich Larsson* i Annerstadh [Ändersta] och Simtuna sochn supplicerar 
och at få behålla en häst och en koo, dhe äre gamble folk, hafwa warit flitige 
som kyrkioherdens attest lyder, men hemmanet warit swagt. Resol:des. Erich 
Erichsson får behålla hästen.

14. Behagade Ven. Consist:m resolvera antingen den exequerade boskapen i 
Annesta [Ändersta] skulle nu sällias, eller blifwa der qwar till sommaren som 
gubben begärer. Resol. Boskapen sällies nu straxt tillijka medh hööt.

VI. Cursor igenkomb medh wachtknekten och berättade det ingen skada nu 
synes wara skedd i qwarnen, men för några dagar sedan hafwer Anders Anders
son [Hoffman] låtit inkomma några säckar olofwandes, och han då tagit någon 
skada af en fremmande galt.

Cursor skickades effter byfogden [Reyman] at förfråga hwadh skada han 
klagar öfwer, och när den är skedd. Byfogden swarade det han intet wiste, 
när detta är skedt, men allenast warit tilsagd på rådstugun, att han skulle här 
om giöra påminnelse hoos Consist:m. Cursor tillijka medh byfogden skickades 
än widare att wissare förnimma om någon skada är skedd, när eller för hwem. 
Cursor igenkomb och berättade ingen skada nu wara skiedd, uthan allenast här

Felaktigt namn i st. f. Erik Eriksson.
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om dagen för Anders Andersson, hwilket skedt genom mölnarens drängz för- 
wållande att han gått uth och lembnat dören öppen.

VII. H. Norcop. berättade det han af mölnaren i Fiskesåå Per Ersson tagit 
ett och tiugu document angående academieqwarnen der sammastädes, hwilka 
åther han lefrerade till h. Qvaestor.

VIII. Uplästes Qvaestoris memorial om sine förrättade ährender i Stockholm 
på Academiens wägnar, ord från ord så lydande medh Consist:ii resolutioner der 
på.

1. Lefrerades V. Consistrii bref till Högl. Kongl. HoffRätten angående Fiskeså 
saken; och effter föregången upwachtning och undersökiande befans omsijder 
Kongl. Rätten resolverat der öfwer förlängst d. 1 Martii 1683, att Gudh weet 
hwadh Acad:ns fulimechtig sedan giort i Stockholm, som intet frågat effter den 
saken, särdeles den som i wintras åthskillige långe tijder låg der i staden. Jag 
fruchtar att rätt som Academien vigilerat i den saken, så lärer hon och gå der 
effter. Widh häradztinget har man försummat at upwijsa dhe Kongl. bref och 
lagmansdomen, hwarigenom Fiskeså qwarn måtte conserveres widh sin rättig
het, och blifwa opraejudicerat.

2. Då häradzdomen för den orsaken skull gick emoth, har man äfwen så för
summat at appellera. 3. Sedan Kongl. HoffRätten resolverat öfwer Academiens 
begäran om restitutione in integrum, har man låtet dess resolution liggia der 
outtagen 1 3/4 åhr, så att emellan högbe:te sluth och det Acad:n kan inkomma 
hoos Mayestätet, lärer blifwa 2 åhr, hwilket lärer gifwa både Acadrn och sielfwa 
saken ett slätt omdöme. Resol:o. Förr än hoos Mayestetet giöres ansökning om 
restitutione in integrum i Fiskesåsaken, skola alla original documenterne igen- 
sökias, att Consist:m der af kan giöra sigh om saken wäl informerad, hwilket 
h:r Qvaestor medh flijt undersöker hoos mölnaren.

2 [bis]. I Skefftuna saken har man äfwen lijka vigilerat. Ty sedan h. secret. 
Ehrnhielm långe lofwat migh att skaffa sluth dher i, fan han omsijder at hela 
långe tijden ingen påmint om den saken, och at Acad:ns bref och documenter 
för den orsaken icke ännu blifwit communicerade medh M. Erland [Aurenius], 
det ändteligen skie bör, förr än sluth kan falla. Uthwärkade iag altså be.te acter, 
medh Kongl. HoffRättens bref, och straxt widh min hemkomst lät genom be
fall :n Klint den tillställa M. Erland, som i medier tijdh, förr än sluth blir, giör 
hwadh han will der uthi.

3. Lefrerades V. C. bref till Kongl. StatsContoiret om betalning för Acad:ns 
spannemål, som under kriget gick till militiens underhåll, och söktes der medh 
flijt effter original liquidationerne, som doch nu sedermehra igenfunnitz här i 
Upsala. Och lät h. commissarien Billingskiöld annotera Acad:n fordran medh 
gunstigh tillsäyelse at willia contribuera alt giörliget till dess betalning, men 
reqvirerade ännu widare Kongl. ordres och bref der om. Det iag straxt notifi- 
cerade och fick suppliquen till Mayestetet omsijder öfwer medh h. Bilberg, och 
som Mayestetet och h. Lindskiöld då bortreste, recommenderades be:te suppli- 
que h. cantzlierådet Bergenhielm. Och måste Acad:n ännu widare vigilera i 
detta ährendet, medan tijder är. Resol. Till h. cantzlierådet Bergenhielm afgår 
bref här om, och chouvertet ställes till h. Scheefer att han detta pousserar.

4. Inlefrerades brefwet till Kongl. BergzCollegium, hwarest iag och omsijder, 
dagen förr än iagh hemreste hade audience. Och udät sigh högbe:te Kongl.
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Collegium, at det fuller intet stodo i dhess macht gifwa tillstånd at uptaga 
något nytt wärk uthan der till måste det sökia Mayestetetz tillåtelse; men sågo 
sigh icke kunna under någon praetext begära det för Acad:n, förnembligast för 
desse orsaker. 1. Att Kongl. Collegium icke ännu weet om dhe gamble wärken 
dher omkring skole tåla och tillåta något nybygge. 2. Hade Acad:n platt inge 
medel at kosta der på, uthan stodo i stoor skuld, der lijkwist ett sådant nytt 
wärk ändteligen fordrade till nödige bygnader medh hammar och masugn och 
till inventariepersedlar trettijo eller fyrtijo tusend d. föruthan någre åhrs för
skott. Men hade Acadin nu liggiande 30000 drs öfwerskott, såsom A:o 1662 
och 1663, der man sädan satte till at byggia upp, som Kongl. Collegii egne ord 
fölle, så woro det äntå en ting. 3. Kunde Professores och Acadins betiente icke 
umbära sin löhn och underhåll, effter som dhe intet hade något annat at sub- 
sistera, hälst effter som icke allenast store medel requireras till ofwansagde byg
nader och inventariepersedler, uthan och stort förlag till wärketz fortsättiande 
och drifwande på månge åhr, förr än ma» finge något igen, der igenom mången 
skulle lijda twång eller påstå at niuta sin löhn och underhåll. 4. Skulle alle 
betiente icke gerna kunna förena sigh om ett sådant wärk, hwarigenom det lättel. 
måtte studza och Cronones interesse lijda. I synnerhet skulle änkiome, då 
männen dödde, behöfwa och begära sitt uth. 5. Om Academien fingo wärket, 
skulle antingen Professores sielfwa det drifwa, eller hafwa der en factor. Igenom 
det förra försummade dhe sine embeten, igenom det senare blefwo profiten 
factorens, och icke Academiens. 6. Skulle andre flere interessera och Academien 
allenast hafwe en deel, eller bryta och sällia malmen uthan at bygga hammar 
och maasugn, så lönte det intet mödan. 7. Kunde lättel. hända, att när wärket 
fullkombnat, kunde det råka i eldzwåda, som offta skieer, på hwilken händelse 
Academien hwarken skulle kunna eller willia det igen uprätta och upbyggia.
8. Kunde och hända, at när man giort all omkostnadt, ginge streeket uth, och 
woro altså intet till wänta för den stora der å giorde omkostnadt. 9. Skulle och 
alt gå wäl och lyckel. och aerarium något winna, så hade Acadins stat äntå icke 
mehr till fordra eller wänta än sin löhn, dhet öfriga commenderade Mayestetet. 
Ey eller behöfde Academin taga sigh uppå detta beswäret för exercitiemästar- 
nes skull; ty Mayestetet försörgde dem nu rijkligen, och donerade Academien 
wackre godz till dheras underhåld. 10. Man borde och betänkia at dhe Aca
demiae hemman, som der omkring hafwa någon skogh, och der skogen consume- 
rades blefwe samme hemman öde, hwar med man icke tiente sigh någon tack 
af Mayestetet. Jagh reponerade fuller alt hwadh iagh kunde och wiste; men 
Kongl. Collegium stannade ändå widh sitt förre, läggiandes ännu till 11. Om man 
föredroge denne Academiens begäran, torde man komma i dhe tankarne, at 
Professores sutte så wäl, att dhe kunde umbära någre åhrs löhn. 12. Ellies wiste 
Acadin nogsampt, att om ett sådant wärk skulle publice uptagas och drifwas, 
skedde det aldrig medh dhen flijt och efftertryck, som der någre privati det 
handterade, som intet annat hade för sigh. Hwarföre och, om Mayestetet tänkte 
sielf uptaga detta, kunde Kongl. Collegium ey annars än det afråda. Jag begärade, 
om Acadin så behagar, henne må tillåtas inkomma medh widare förklaring här 
öfwer, det som effterlätz.

5. Supplicerade iagh till Mayestetet om communicadon af sidste ransakningen 
öfir Lindesååshemmanetz ägor, och sädan iag dem uthbekommit, communice-
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fade iag medh befal. Ringio mina tankar om förklaringen der öfwer. Mitt con- 
cept bijfogas i copieboken.

6. Rådgiorde iagh icke allenast medh h. landzhöfdingen Duvalts excellxe om 
suppliquen till Mayestet om remiss på riddare syns expenserne widh Alebeck; 
uthan och hörde andras betänkiande der om. Projecterade altså en supplique 
på Acad:ns wägnir, och öfwersände till V. Consist:m. Och som iag reste ifrån 
Stockholm, förr än han kom tilbaka, beordrade iagh befalkn Ringius den samma 
emottaga och lefrera till h. landzhöfdingen Du valt, hwilken sedermera är skedd, 
och altså bägges suppliquer recommenderade h. landzhöfdingen Gyllenhof. Kan 
skee bref bör gå till honom och h. Lovizin om samma ährende.

7. Insinuerades V. C. bref till h. landzhöfdingen Wredes excelkces angående 
h. assessoren Behmer, och inspectoren Anders Larsson Höök, bekommandes 
genom secrer.n Dijkman det swar, att hans excellxe lärer förordna en ny ter
min till liquid era medh h. Behmer nu emellan juhl och kyndersmesso. Jag 
badh samme liquidation då måtte skee här i Upsala, hwarest alle documenterne 
äro. Men

8. angående Hökens intrång, så kunde h:s excellxe icke gierna giöra något 
widare till den saken, medh mindre Acad:n skaffade Kongl. HoffRättens ordres 
der om till hans excellxe det iag straxt notificerade, men fick intet bref der om 
till Kongl. Rätten. Resoko. Bref afgår här om till Kongl. Hoffrätten och af h. 
Schaeffer pousseras swar.

9. Skyndade iag på immission i Kongl. donation till Academien för des tryck 
och exercitiestat, och gaf effter V. Consistorii resolution och widare Conference 
medh Rectore 6 ducater till camreraren Träbohm och 4 ducater till secretin 
Dijkman, hwar på iag fan dem mycket bewågne, så att iag icke allenast fick 
wällia hemman, uthan och ordres gingo straxt till häradzfogden Mittler, att 
immittera Academien i Tuna och Julberga [Hållberga] hemmanen uthi Dahlby 
sochn till trycketz underhåld, hwilke ordres och immission sändes till h. Prof. 
Rudbeck, men iag togh allenast copia der af. Godzen för exercitiestaten lof- 
wades och föllia så snart Mayestet hemkommer igen ifrån Kongzöhr, effter 
som Hans Mayestet sielf den will underskrifwa. Lofwades och att dhe straxt 
skole så förmedlas, at dhe kunna bära sig.

10. Som iag nu i höst omsijder genom syn wunnit torpet Prostbohl ifrån 
öfwerstinnan fru Catharina [von Post, £] Skilt [Schildt] till Kiölinge by igen, 
så togh iag nu i Stockholm h. landzhöfdingens ordres till Mittler om execution 
på samme synedom, och gaf derföre en ducat till cancellisten Carlstedt. Men 
V. Consistim måste öfwerläggia antingen be: te torp skall dheelas byn emellan 
eller aldeles utrifwas. Resoko. Här om öfwerlägges medh första när djdh här 
till gifwes.

11. Medh bryggarne kunde iag denne gång icke sluta, effter som V. Consistim 
satt närmesta prijset på spannemålen 14 dr t:n. Befalkn Ringius wiste så wäl 
som dhe berätta att Hennes Mayestet Änkiedrotningen bortingat 2 000 t:r och 
Kongl. Marskalkens Excellxe [Johan Gabriel Stenbock] jämwäl en stoor post 
spannemål för 12 dr t:n. Item att dagarna förr än iagh reste, twenne Norlandz- 
skutor inkommit medh spannemål, och sålde för 11 dr tunnan. Om detta är 
resolverat i förra memorialet.

12. H. landzhöfdingens excellxe swarade sigh icke kunna giöra något till
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rättens i Säfre klagemål, angående gästgifweriet förr än Consistorium skrifwer 
der om, och Mittler far sädan der öfwer förklara sigh.

H. Prof. Spole sade sig warit hoos Mittler, och han i detta åhr transfereradt 
gästgifweriet ifrån rättaren.

IX. Företogz h. Malin Olofzdotters och Lars Anderssons i Ullfwa suppliquer, 
angående det dhe måtte niuta tillgifft på arrendet dhe af Ullfwa qwarn borde 
utgifwa för den tijdh som qwarnen af wattufloden stilla stått förleden wår. 
Här widh uplästes inspectorum serarii ransakning öf:r tagen skada widh qwar- 
narna, som och befallningzmans Jacobi Ringii attest om qwarnarnes stille stånd, 
nbl. att den öfre stilleståt i 14. wekors tijdh och den nedre qwarnen i 18 hwilka 
läre änkian tillkomma. Men det ena par stenar, som på Bäling sijdan äro och 
Lars Andersson tillkomma stilleståt i 16 é wika, och det andre paret i 3 wekor. 
Resoko. Angående arrendet för den qwarnen som h. Malin Olofzdotter i Ullfwa 
arrenderat, så niuter hon tillgifft på det samma och afkortning, börandes noga 
uträknas, huru mycket det proportionaliter bestijga kan uthi den tijdh som qwar
nen stilla stått och fruchtlöös. Dhe 12 dagzwärke hon till dammens reparation 
anlagt, giöras henne och gode, men dhen spawww^hlen hon beklagar i tullboden 
blifwit af floden förskämdt, kan henne intet efftergifwas, effter hon den kunnat 
salvera, dher hon der om i tijdh warit sorgfälligh. Sammalunda niuter och Lars 
Andersson tillgifft och afkortning på arrendet för den qwarnen han arrenderat, 
hwilket och bör uträknas, huru mycket dhet proportionaliter sigh belöper på 
dhen tijdh qwarnen stilla stått.

X. Uplästes bokhållarens Rommels memorial ord från ord så lydande som föl- 
lier.

Jag hafwer fuller effter min obligation och plicht, åthskillige tijder för detta, 
Magnif. Rector och V.Consist. både skrifft- och munteligh, ödmiukeligst låtit 
förstå, det långsamma utheblifwande af fougdarne, innan dhe inkomma medh 
sine åhrlige räkninger, såsom och dhe ogiltige verificationer deels medh räkning- 
arne föllie eller allegeras, då räkningarne långt efter den föresatte terminen in
komma, at iag ingen tijdh hafwer dhem som sigh bör genomsee och richtige 
verificationer infordra, derföre att åhrsboken icke medh sluthet så länge uppe
hållas kan, men till datum icke utbekommit eller åthniutet der på någon correc- 
tion eller ändring, uthan hwadh på mina inlagde suppliquer och angifne beswär 
blifwit resolverat, är migh alt okunnigt, föruthan det iagh widh tillfälle sielf i 
Consist:o hört, som doch icke blifwit effterlefwat eller wunnit någon execution. 
Hwarföre nödgas iagh nu åther inkomma, Eders Magnif:ce och V. Consist:m 
ödmiukligst bidia nbl.

I. Att iag må uthbekomma dhe V. Consist:ii resolutioner som fullne äro på 
bemälrte mine till V. Consist. gifne suppliquer och memorialer, dem iag nu 
mins nämbne af datis, d. 18 Januarij A:o 1673, d. 24 Februarij A:o 1675., 
d. 30 Junii A:o 677., d. 15 Augusti A:o 1683 och d. 20 Augusti 1684. på det 
der af, till räkningernes richtighet må indragas hwadh som wara bör, och i fall, 
eller emot förmodan alt der på icke resolverat woro, Ed. Magnif. och V. Con- 
sist:m då täktes mehrebemälte supp. och memorialer låta igensökia, och de 
puncter der af, nu för tijden nödige äro, medh tolamodh anhöra, och migh der 
öfwer dess günstige resolutioner meddela. Res:o. Desse resolutioner extraderas 
till h. bokhållaren.
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2. Att iag kunde få V. Consist:ii resolutioner på dhe observationer revisores 
opsatt öfwer 1668, 6 6 9, 670, 71, 72, 7 3 ,  74»  75» 7 6 ,  77»  78, 7 9 , 80, 681 och 
682 åhrs böcker och räkningar, att hwadh som der effter observeras bör, må 
blifwa kunnigt och föras till sin richtighet, emedan iag allenast bör för alt i läng
den påkommande beswär wara frij och otiltalter. Res:o. Dhesse resolutioner 
skole efftersees.

3. Alla de documenter som praebendehemmanet Sunnersta angåå och Acad:n 
derpå hafwer at läggia till räkningarne, effter iag det i 1683 åhrs book infört. 
'Resolutio. Dhesse skole och efftersökias, och förmenes wara [hos] h. Prof. Bil
berg.

4. V. Consist:ii behagh om dhe twenne hemmans räntor i Läby som fåcht- 
mest. Grubb hafft, skola effter Kongl. May:tz bref i räkningerne indragas och 
fåchtmest. uthom ordin, löhnen 200 dr sölf:nt sedan A:o 1677. påföras, emedan 
dhe här till på bemälte 200 dr s:nts löhn afdragne blifwit. Res:o. Räntorne af 
desse 2 hemman niuter Grubb effter Kongl. M:tz bref från A:o 677 uthom 
200 dr sölfintz löhn.

3. Att migh till räkningernes richtighet må uthan uppe håld utgifwas och till
ställas, alle dhe documenter och resolutioner, som räkningerne och räkenskapen 
angåå, på det iagh i tijdh må kunna föhra alt till sin richtighet. Res. Bokhållaren 
specificerar hwadh documenter han begärer, så skole dhe efftersökas och com- 
municeras.

Begärs och ödmiukligst Ed. Magnif. och V. Consistrm täktes låta denne min 
ödmiuke påminnelse blifwa införd i protocollet etc.

XI. Uplästes fåchtmestarens Grubbs supplique att fa 100 dr sölfrnt på sin rests 
praetension. Consist:m confererade här om, och tykte intet här uthinnan kunna 
slutas förr än Consist:m far see liquida/zonen, som är giord, hwilket skeer näst
kommande Consistiii dagh, då fachtmestaren far sluth, emedlertijdh repraesen- 
terer Qvaestor denne sakens sammanhang hoos Mayestetet.

XII. Uplästes h. slottzbefallningzmans Samuel Stehns skrifft, beklagandes 
han det någre subsidier requireras till liquidationen medh Bringii erfwingar, så 
lydande som föllier medh h. Rectoris och Secret:ns swar der på.

Såsom iagh är högt bekymbrat öfwer det, at iagh tillijka medh h. commissa- 
rien Wält på liquidationen kallader intet far dhe subsidier som wij af Con
sistorii protocoller requirera, af orsak at höglärde h. Professor Rudbeck som der 
till är förordnat at gifwa oss all nödig information tijdh ifrån tijdh här om solici- 
terat swarar migh at han intet kan komma der medh tillwäga, effter det at han 
intet kan fa be:te protocoller om händer uthan fuller några, men doch icke 
alla, som han rätt nu migh wijste, at ännu honom feelar 1681. åhrs höstprotocoll, 
1682 åhrs wåhr protocoll, 1683 åhrs höst protocoll, och hela 1684. åhrs proto- 
coll; altderföre beder iagh tienstfliteligen Eders Magnifice täktes så laga, att h. 
Prof. Ol. Rudbeck desse protocoller cito kunde få om händer, hwilket så mycket 
mehra äro af nöden, som at sal. Professors Bringii arfwingar både igenom sine 
deputerade så wäl som sielfwe, på liquidation poussera och att de säya om de 
blifwa upphåldne dher öfwer supplicando i högl. Kongl. HoffRätten klageligen 
skola inkomma. Skulle Eders Magnifice medh några ord willia migh här på swara.
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så woro det till min uhrsächt att iag intet förtegat at påminna, hwadh min plicht 
tilkommer. Altijdh förblifwandes etc.

S. Stehn.

S. P.
H. Secret:n behagade låta migh wetta af hwadh orsak dhe protocoll som i 

denne skrifft påberopas, i min frånwara intet äro communicerade wordne, ty 
iag har der uthi ingen skuld. Vale.

H. Schytz Rect.

Dhe protocoll som h. slotzbefallningzmanne» Samuel Stehn klagar at h. Pro
fess. Rudbeck ey kan fa, så äro dhe h. Rudbeck lefrerade i händer, så när som 
h. Spoles af 1684. (hwilket Eder Magnifxe hoos sigh hafft sedan förleden mån- 
dagz, då dät hämptades ifrån h. Rudbeck). Item h. Arrhenii, dhe öfrige alla 
protocollen äro i h. Rudbecks händer, och honom widh påfordran lefrerade, 
hwilket han ey häller lärer neka, och hafwer intet felatz föruthan h. Arrhenii. 
Jagh war och nu hoos h. Rudbeck, då han, när han efftersåg, fan sigh fått 
1681. åhrs protocoll. Item 1684. under D. Skuncks rectorat, och hafwer dhem 
hoos sigh. Valeat. M. D. R.

Joan RefteliÄj.

Af ofwanstående lärer nogsampt synas min oskyldighet, och sant wara hwadh 
iag för en stund sedan skref, och må då skulden, att liquidation är hindrader, 
komma på den som der till wållande är, och protocollerna anten hoos sigh 
hafwer, eller dem bekommit, när han welat. Vale

T. H. Schytz
P.S. H. befall ni ngzman behagade medh et ord eller tu skrifwa här widh at 

han denne underrättelse bekommit, eller om han något här widh wijdare af 
migh desidererar.

Ofwanbe.te underrättelse har iag bekommit kl. 6. om affton d. 4. Decembm 
A:o 1684.

Samuel Stehn.

XIII. Petrus Halenius och Olaus Söderholm uppå begäran at få testimonia, 
åthniuta dhe samma, effter dhem gifwes af allom gott beröm.

XIV. Rector föredrogh Petri Hedbärgz begäran at få uthur protocollo part 
af ransakningen dommen och re[le]gationen honom angående. Detta bewillia- 
des honom.

XV. Andreas Simonson O-Gothus begär disputera de igne.
XVI. Rector föredrog det Laurentius Krönstra«d, Ammanuensis Ekström, 

Adamus Vefver, Olaus Utter och Ericus Vigelius begära få stipendia Regia. 
Res:o. Här om skall resolveras, när stipendiatlisterne inlefreras.

XVII. Uplästes befall. Jacob Anderssons Hambraei supplique för Anders 
Olsson i Åhrby, at få frijhet för detta åhr, effter han lijdit misswäxt förledet 
åhr, och altså satt sigh i skuld. Consist:m remonstrerade honom niutet frijhi/
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för förlidet åhr, och altså ey kunnat satt sig i skuld, effter han på gården ey 
bodt mehr än förledet åhr. Consist. fan skiäliget at det ransakas om dhenne 
gårdens beskaffenhet emedler tijdh sätties räntan i förwahr hoos befall. Ham
braeus.

XVIII. Uplästes Cons. Lundensis bref af d. 10 Novembm 1684. att Con- 
sist:m måtte få specification på Acad:iae betienternes löhn i Upsala, såsom bok
tryckares, bokförares, apothekares, wachtmestares och wachtkarlars.

Res:o. Räntmest:n gifwer ett extract af staten här om, som Consist:o Lundensi 
kan öf:rskickas.

XIX. Rector påminte dhet befall ningzma/men Klint skrifftel. giort caution 
och satt sin egendomb i pant, hwilket och på rådstugun skall wara inprotocolle- 
rat, menar altså at han nu intet bör praestera caution de novo, aldenstund 
Consisr.m tillförende accepterat hans förre giorde caution för godh.

Resol:o. I actis skall efftersees om denne caution som Klinten praesterat, huru 
der medh förewetter, williandes Consist:m sigh sedan der öf:r förklara.

XX. Jacob Ringius begärer och at han må slippa sin caution, men Con- 
sistrm kunde för Acad:ns säkerhet skull det ey giöra, uthan han bör praestera 
personal caution, som elliest widh sådane tiensters förwaltande wanliget är.

XXL Rector föredrog och det Jacob Ringius och Klinten begära förhögning 
på sin löhn och jämbwäl ett hemman hwardera fritt, effter dheras löhn är så ringa. 
Och der detta ey kunde af Consist:o bewillias, begära dhe recommendation till 
Kongl. Drottzen. Res:o. Effter Consist:m intet hafwer i sin macht at förhöya 
löhnen för Acadiiae betienterne, uthan det måste skee effter communication 
medh H:ss HögGl. Excellxe Drottzen och Cancellario, och dessuthan Acad:ns 
stat är med åthskillige stoore balancer graverad så at nu inge medel äro at till
gå, uthan det icke skall af professorernes och dhe andra betienternes löhn af- 
räknas, al[t]derföre kan nu Ringii och Klintens begäran ey fullgiöras, medh 
[o: men] widh tillfälle när något Conference skeer medh Kongl. Drotzeten så 
will Consist:m dhem i bästa måttan hoos H:ss Excellxe recommendera.

XXII. Uplästes Rectoris h. Schytz skrifft af innehåld som föllier ord från ord:
S.T.
Jagh är förorsakat något till protocolls föra låta, angående dhen communica

tion hans höggl. excelhce praesidenten [Gustaf Adolf De la Gardie] uthi dhen 
högl. Kongl. HoffRätten begärt af någre skriffter som till mitt rectorats hind
rande sammanskrefne äro. Och ehuruwäl det skulle synas något wara att I gode 
herrar här öfwer publice hafwa sammanträdet, 1. På en söndag, då intet peri
culum war in mora, och sådane actus intet plägar eller böra, så mycket iag 
weet, exerceras. 2. När en heel facultas som iag tror, war borta, D. Skunck 
undantagandes. 3. Jagh fullan praesens, som både Rector och saken angick, men 
fick ingen communication blef ey heller hörder. Ther doch om effter all lag 
iagh blifwit hörder, hade kan ske kunnat 4. gifwa något widh handen om natura 
documentorum, som torde warit anständigt och för heela Consistto säkrast. Så 
will iagh doch sådant nu ey widare resentera, än allenast till mitt förswar; och 
uthan at någon af Eder incommodera, effterfölliande underrättelse ad acta gifwa, 
nbl. (1) Dhesse skriffter äro af Hans Kongl. M:tt aldra nådigast hijt remitterade 
at här såsom in loco competenti först der öfwer cognosceras skall, och weder- 
börligh communication skee. (2) Aro desse icke så judicialia att der uthi ännu
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någon ransakning skedd, mycket mindre domb fålter är, uthan äre allenast än 
sub lite & iudice, och altså consequenter (3) icke såsom andre afgiorde rätte- 
gångz handlingar äro de communicable, uthan wänta först, uppå Hans M:tz 
nådigste resolution af d. 20 Junii 1684. domarens rättwijse uthslagh, hälst (4) 
det äro största delen beskyllningar. (5) skulle doch någon communicadon be- 
gäres af det som resolverat är, så synes migh at det borde skiee allenast af 
Hans M:ttz bref och nådigste resolution; hwaruthinnan et procedere emot lag 
och processen aldeles ogillas och förbiudes, och sådan communicadon af förb:te 
Hans M:tz nådigste bref lärer ingen kunna förnekas. Hade ergo (6) effter mitt 
ringa omdöme, mycket beqwemligen hans höggl. excellice till swars bekomma 
kunnat, at ännu intet är dömt i saken, hwilket när skedt blifwer, skola desse 
skriffter med den der öfwer fälte domb då effter processen gierna communice- 
ras. Men skulle (7.) dhe emot all förmodan förr communiceras, så må I gode 
herrar, som det så nödigt och skäligt skatten, det på edert answar taga och tilse 
huru wijda det kan wara i alla måtto conformt medh wår allernådigste Konungz 
remissorial. Jag will wara uhrsächtadt, och håller för ofwantalte och flere skiäl 
orådeliget, at dhe nu extraderas, doch alt till Kongl. M:tz allernådigste gott- 
finnande, hwart hän iagh migh uthi detta endest refererar, som och sitt aldra- 
nådigste brefz endeste och wissaste interpres är. Och iag i medier tijdh tackan
des Gudh för et roliget och stilla rectorat förblifwer städze etc.

H. Schytz Rector.

H. Lundius begärte att effter Rector nu ändtel. will taga afsked och han 
intet får mundtel. giöra sin exculpation, han det må fa giöra skriffteligen. Nor- 
copensis begärte och att ProRector får convocera Consistim wederbörl. till
samman, at förklara sig öfwer denne Rectoris skrifft. Detta begärte och dhe 
andre Professorerne samptel.

XXIII. Rector betackade samptel. dhe gode herrar prof. för det dhe warit 
tilstädes widh dhe acter som fordrat dheras presence begärandes dhet dhe, 
hwadh han ex offlcii ra//one giordt wille till bästa uttyda, och at dhe alltijdh 
wille wara hans trogne och gode wänner hädan effter, önskandes dhet Gudh, 
dhen högste hwar och en wille uppehålla widh beständigt wällstånd, och dheras 
arbete sigh till ähra och fäderneslandet till upbyggelse wälsigna, och i synnerhet 
att den samme Guden wille förläna h. Prof. Wolff nu designato Rectore under 
sitt instundande rectorat lycka och wälsignelse.

Consistim har och orsak betacka Ers Magnifice för det flijt Eders Magnifice 
giort under sitt rectorat, och förmodar det at hwar och en af Consistiii lemmar 
till att wälfårda publico, giordt honom det assistence som dhe skyldige warit 
under dess warande rectorat, önskandes och dhet Gudh honom wille stadigt 
och framgeent medh all wällmågo wällsigna.

Consi st. majus d. 20 Decembm 
närwarande Rectore Magnif. h. Wolff, Doct. Benzelio, Doct. Skunck, h. 

Schytz, D. Drossander (sic), h. Norcopense, [h. Spole], M. Micrander (sie), 
h. Lagerlöf, h. Norrman, och Secret. J. Reftelio. v
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I. Novi officiarii constituerades. Decanus facult. theol. Doct. Benzelius, in 
facult. jurid. h. Lundius, in medica D. Drossander, in philosophica, h. Spole.

II. När inspectores aerarii constituerades så berättade h. Prof. Schytz at han 
denne inspection hafft nu ett Ihr, men war absens när han där till förordnades, så 
wäl som sedan då han confirmerades, och wiste ey att Doct. Benzelius war 
förbijgången.

Doct. Skunck berättade och någon irring wara skiedd, då när han detta munus 
togh, aldenstund Doct. Benzelius då förbijgiks, som lijkwäl honom det com- 
peterade. Och offererade Consistrm Doct. Benzelio, det han nu detta wille sigh 
påtaga.

Doct. Benzelius ursächtade sigh, att effter han woro förr förbijgången, så 
kunde han sigh detta ey påtaga, besynnerl. och som han ey weet af hwadh orsak 
sådant tillkommit, antingen det är sked t af förseende, sålunda att Secret. 
Goeding af actis ey observerat när detta munus borde på Doct. Benzelium 
transporteras, eller om någre intriger der under wara skulle.

Consist:m berättade fuller at ey någon wet någre intriger här widh wara, 
uthan kanskee wara skedt af Secretarii förseende.

Offererade altså ärvzu detta D. Benzelio, och tykte bäst wara, att detta nu 
rättas, förr än som detta munus ifrån faculteten deriveras. H. Schytz: om något 
förseende är skedt, så må det falla på Secretarii answar, men iagh antogh migh 
detta effter Secretarii berättande och Consiståi sluth enhälleligen giort.

Consist:m sade kunna in actis efftersökias hwem dhet hade jure tillkommit, 
men emedlertijdh will h. Doct. Benzelius detta antaga, och kunde, der någon 
error förr är skedd, igenom detta corrigeras, men der h. Doctoren skulle sigh 
nu undraga, så blifwer aerarium uthan skiötzel, och will Consistrm i detta fallet 
wara från alt answar frij.

H. Schytz: Jag lefrerar ifrån migh nu inspectionen, och will mer intet migh 
här medh beskaffa i längden, sedan iag nu slutat rächningarne medh h. 
Qvaestore.

I facultate philosophica föll ordningen på Rectorem Magnif. Wolff, men tykte 
sigh ey wäll kunna praestera både partes Rectoris och inspectoris dllijka, och 
gafz i förslagh att detta dresseras på Prof. Bilbergh, effter h. Micrander antager 
munus rectoratus effter detta semestre, och altså då samma consideration om 
honom infaller.

Consist. defererade än widare D. Benzelio att han inspectionen sigh påtager.
Benzelius: Jag tackar Consistrm tienstel. hafwandes mine orsaker hwarföre 

iagh migh ursächtar nbl. att dhen skeer förnär, som blifwer förbijgången. Con
sistrm sade att här igenom ingen förbijgås, aldenstund dhe som i ordningen 
föllia få detta munus sedan.

Doct. Benzelius sade: om iag ändtel. skall detta mig påtaga, så will iag intet 
taga på migh det answar, om någon gravadon skulle wara här till på aerarium. 
Och påtog sig då Doct. Benzelius detta effter Consistorii enhällige sluth.

I facultate phi[losophi]ca constituerades h. Prof. Bilberg, aldenstund Rectori 
synes wara för swårt praestera bägge, och inföll samma consideration om h. 
Prof. Micrander som effter detta semestre antager rectoratum, att och han så 
länge han will Gud är Rector, blifwer dispenserad ifrån inspectione aerarii, an
tagandes det emedlertijd h. Prof. Bilberg, så sedan nu warande Rector Mag.
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Wolff det antager, och effter honom h. Micrander, skolandes sedan detta föllia 
wanlige ordningen effter.

III. Inspector typographiae constituerades Rector Magnificus h. Wolff jämpte 
Bibliothecarium, som perpetuus är, h. Schytz.

IV. Assessores Consistorii min. constituerades h. Schytz, h. Aurivillius, h. 
Spole, h. Gustaf Peringer.

Cursor berättade h. Lundium wara siuk, men Doct. Drossander komma straxt.
V. Uplästes Kongl. May:tz allernådigste remiss af d. 16 Decembm A:o 1684, 

det Academien måtte uthan drögzmål inkomma med förklaring öfwer Magaretae 
C[h]ruzeliae hoos Hans May:t inlagde supplique, af innehåld som föllier, nbl. 
det hon effter h. secret. Wallenstedts muntel. utsagu, skulle erhållit H. May:tz 
resolution, att fa giöra en upsatz på den egendomb, som Kongl. Acad:n skulle 
henne af des medarfwingar afhändt, hwarföre han [o: hon] 1. praetenderar 
räntorne med interesse för 3 hemman i Mallma från A:o 660 till 666, då Aca
demien samma räntor skulle upburit. Item för twå hemman i Lädeby [Läby] 
sochn sammastedes ränterne med interesse till A:o 1682, effter Acad:n in- 
komsterne der af så länge nutit och detta alt sig tillägnat uthan någon domb. 
2. Säger han [0: hon] att Acad:n förstördt det säterij, som des sal. moder anlagt 
i Mallma med alla dess appartinentier, och begär altså derföre refusion. 3. Skall 
och Acad:n uthan domb erfwingarne afhändt 3 5/8 tunneland åker af des frälse- 
åker, item Pijhlhagen med dess räntor, och påstår altså derföre nöyachtig weder- 
gällning. 4. Fordras och räntorne igen af Tioksta och Edeby som Academien skall 
upburit från A:o 1666. 4. Påstår han [o: hon] att igenfå gården här i staden, 
som Academien hafft inkompst af från A:o 1666 till 1683, och att han wärderas 
måtte nu och den wärderingen jämföres medh den som skedd är A:o 1667. 
effter gården nu så förfallen är. 6. Praetenderar hon nådåhrs löhn effter dess 
sal. fader på sin moders wägnar. 7. 1 000 rdr säyer hon dess sal. fader taget 
af sin moders ärfde medel som han till Acad:ns kostnat anwändt. 8. Säyer hon 
dess sal. moder pantsatt till Academien twänne guldkiädior för 800 dr kop- 
ptfrnt som hon icke fått igenlösa. Sidst begärar hon reconvention mot all skade
stånd, hinder och expenser som till denne långlige actionen afgått.

Consist:m discurrerade här om, och sade h. Prof. Schytz att mycket betänke- 
liget warit, det dhen commissionen ey gått för sigh, som ärnadt warit skee 
öfwer slijke gamble pra?tensioner.

H. Norcop.: I actis synes wäl hwadh Consistorii betänkiande här om warit.
Doct. Benzelius sade det och han warit i dhe tankar om commissionen, att

han skolat gå för sigh, men som annat conclusum här om sedermera skedt, 
så will han intet här om något tahla.

Norcop.: Wij wille låta den qvaestion fahra, och betänkia oss om denne saken. 
Och tykte Consist:m bäst wara, det ett bref afgår till h. secret. wälb:ne h. 
Wallenstedt, att Consistorium må få communication af dhe allegatis som i Marg. 
C[h]ruzeliae inlaga mentioneras, och att Consist:m sedan må förunnas tijdh att 
giöra sin förklaring öfwer hennes beswär och praetension moth Acad:n.

VI. Uplästes h. Qvaestoris memorial af d. 20 Decembrå 684. som medh Con- 
sist:ii resolutioner der på fölliande så lyder:

I. Önskar jag Eder Mag-.ce ett lyckosampt roligt och fridsampt rectorat jämpte 
en stadigh hälsa och sundhet.
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2. Begäres tienstel. Eder Mag:ce och V. C. taktes taxera blandsäden och 
hafran i åhr kan falla, hwar om man sidst förgät att påminna.

Resolutio. Blandsäden sällies för 10 å 9 dr. Men hafran sällies för 6 å 7 dr 
t:n.

3. Taxera qwarnspannemålen wedh Ulfwa, Ekeby och Wattholmen, rågen för 
sigh och blandsäden för sigh. Resolutio. Rågen sällies för 14 dr t:n effter han är 
torr, blandsäden för 11 å 12 dr t:n.

4. Slutet om Samuel Johanssons löhn måste extraderas i den form nödigt är, 
och specificeras af hwad medel han den samma få skall. Skall det blifwa ett 
additament till Konungens Staat och honom gravera, så fordras der till wisserl. 
högre ordres än Consisr.ii.

Res:o. Aldenstund Samuel klåckare för sigh hafwer H:ss HögGl. Excelkes 
Kongl. Drottzens bref af d. 13 Novembrå 1683. att han på ordinarie staten 
blifwer upförd åhrl. för 8 rdr, ty niuter han samma H:ss HögGl. Excelkces bref 
till godo.

5. Stipendiaternes penningar stå tillredhs och wäntar iagh allenast effter re
gistret, hwar effter dhe skola uthgifwas. I dagh är dheras termin.

6. Ehuruwäl iagh märker att mons. L. Dimbing lärer skrifwit till V. C. eller 
det ringeste till dhe gode herrar inspectores stipe«diariorum, och ursächtat sin 
absence, och han det så wida lärer förmodel. niuta till godo, att han conserveras 
widh stipend., lijkwist emedan fadren h. actuarien [Anders Dimbing] i Kongl. 
HoffRätten nu i Stockholm begärade af migh att och iagh wille giöra hans uhr- 
sächt, hwar om han än widare nu desse dagar migh tillskrifwit, kan iagh ey und
gå att intercedera för honom, i anseende till den tienst be:te actuarius altijdh 
giÖr Acad:n i Kongl. Rätten; föruthan det att modren warit illa siuk och ändt- 
ligen blifwit dödh, så har han och hafft andre hinder, som widh annat tillfälle 
kunna berättas. Resolutio. Han behåller stipendium.

7. Dhe gode herrar, som icke ännu slutit medh migh fullkombl. för 684. 
behagade det ännu giöra, att icke revisores måge der af hafwa något beswär, 
såsom h. Doct. Skunk, h. Rudbeck, Doct. Drossander, h. Buscaugrår [Buscha- 
grius], h. Spole, Rojard. Resolutio. Det skeer.

8. Begäres af actis huru adjuncturs löhnen skall för wårterminen dhelas emel
lan h. Norrman och h. Nezelium, at och det må komma till richtighet. Rfjo- 
lutio. Af actis skall detta extraderas.

9. Föllier ett utkast af brefwet till h. cantzlierådet Lindskiöldh om fächt- 
mästarens saak, som iagh lofwade projectera. Om så syns, kan det mutatis mutan
dis gå till sielfwa May:tt. Ingalunda måste man dröga medh detta längre än till 
näste post, ty straxt i helgen reeser Grubb till Mayestetet, som iag i går sporde. 
Jagh har funnit dhe Kongl. bref för honom, hwar af iagh det sidsta aldrigh sedt 
förr än nu, af heelt annat innehåld, än man det repraesenterat i V. C. kunnan
des intet see huru man kommit till att giöra sigh sådane concepter, och drifwa 
saken så högt, att man resolverat till sådane penningemedel för honom af cassa 
ordinaria, det som och lärer komma dhe gode herrar Consistorialibus allena till 
gravation, ty iagh understår migh nu intet låta något der af ankomma på dem 
uthom Consist:m sittia. Jag påminner migh i V. C. hört ibland annat, det Maje- 
stetet intet skulle willia weta af någon remonstration i denne saak, men finner 
nu högstb:te öfwer alla måtto nådige Kongl. bref af fast annat innehåld, och
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uthan ringaste anledning till sådane swåre tankar och discurser. Man må altså 
säkert inkomma hoos sielfwa Majestetet om så pröfwas nödigt. Konungen är så 
nådigh att han will allom skall skee rätt, ifrå» den högste till den nederste och 
ringeste uthan anseende till personen, derföre Hans May:tt och wäre wällsignad.

J. Arrhenius.

VII. Stipendiarii tillsattes effter fölliande:
Inter pecuniarios in facult. philosophica.* Petrus Kiörning Angerm, uthi Petri 

Carolini Vesmanni ställe.
Inter comw unitis tas Ericus Wigelius Vesm. musicus uthi h. Reftelii ställe, 

som niuter ett halftt rum medh h. Reftelio.
Gran Vestrob. niuter halfft rum medh Svenone Engio.
Prof. Norcop. upläste h. Prof. Lundii skrifft ursächtandes han först sin opass- 

lighet, förordnandes sedermera så att Israel Skragge Verm. kommer i Joh. Luths 
ställe.

I Jacobi Lycosandri ställe kommer Sti[c]kman Vexionensis, hwilken för denne 
terminen niuter ett halfft rum medh Lycosander. Uthi Joh. Rosings Suderm. 
ställe insätties Daniel Forelius O-Gothus och Joh. Dahlman Uplandus.

Doct. Skunck och h. Norcop. påminte som skulle det wara oformliget, det 
twenne till ett rum tillskrifwas, hwarföre bör antinge» den ena det niuta, eller 
och dher de skola deela sigh emellan, så bör ens nampn allenast insättias.

Sidst gifwer Prof. Lundius tillkänna, dhet att Ericus Aurivillius blifwer asses
sor. Consistorii minoris när han blifwer introducerad, men Consist:m förmente 
detta munus böra transporteras på h. Lundius, efter h. Gartman warit näst 
tillförende.

Laurentius Micrander får 2plex stipend. i facult. med. i Fahlströms ställe.
Svedens [Schwedes] stipend. arresteras hoos Räntmästaren till dhess Prof. 

Rudbeck konuwer hem.
Formsnidare Höyer [Heijer] begärar h. Arrhenius utsättias ifrån stipendio, 

aldenstund han är Collegio [Antiq.] motwilligh. Consist:m discurrerade här om, 
och tycker dhet, att han behåller sitt stipendium, till dess bewijses om han sigh 
wijst motwilligh, och om han är in culpa, som han beskylles före.

In facult. philosophica..
Uthi Andre® Torselii ställe Laurentius Ekström Ammanuensis.
Uthi Joh. Tranhemii ställe Olaus Hernodi/w Ang.
Uthi Caroli Bergz ställe Matthias Abelin V-Gothus.
VIII. H. Norcop. angaf, dhet Samuel Langeli#j begär disputera de vi attrac- 

tiva.
IX. Een skrifft insinuerades som h. Qvaestor skrifwit moth Prof. Rudbeck, 

hwilken nu intet uplästes effter Prof. Rudbeck intet war tillstädes men skrifften 
reserverades ad acta.

X. Rector föredrogh dhet liquidations deputati inkallat honom i går i Con- 
sist. och sagt dhet dhe intet kunde fortkomma medh liquidationen, effter några 
documenter feelades, H. Schytz: dhen skrifften som om docume»terne förmäler, 
som deputati begära, sågh iagh aldrigh förr än dagen före mutaf/o rectoratus

* Felskrivning i st. f. theologica.
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skedde, hwilken iagh i går lefrerade h. Secreteraren i händer. Sade och dher att 
tillförende är bekant, att en deel af det som är fordrat till liquidationen har 
legat hoos Prof. Rudbeck och ar dher igenfunnit. Hafwer och iagh tagit af h. 
Bockio ett attestatum, att iag giorde all handräkning hwilken uplästes således 
som föllier:

Jag underteknat betygar och här medh uthi sanning betygar att Hans Mag. 
högehrewyrdige M. Henrich Skytt hafwer giort migh all handrekning under sitt 
rectorat angående liqvidations wärket uthi sal. Bringii sterbhuus så att han icke 
allenast är uthan all skuld, utha» högeligen att berömmandes, dett till mera wisso 
under mitt nampn. Upsala d. 17 Decembw 1684.

Anders Bockius.

Sade och Secretarius att dhe documenter, som nu sidst begärades, af honom 
aldrigh warit fordrade förr än i går, då han straxt dhem efftersökte, och jämwäl 
hafwer han widh påfordran altijdh extraderat documenterne, att hoos honom ey 
något feel warit.

XI. Uplästes cassae räkningen om böterne som under Prof. Schytz rectorat 
fallne äro, hwilken af Consistorio ratificerades.

Nu kom Prof. Spole som praesiderat i dagh.
Doct. Skunck badh sigh lof att gå nu uth.
XII. Uplästes h. Qvaestoris p[r]oject, om fächtmästårens Grubbens praeten- 

sion, till h. Bergenhielm.
XIII. Fåchtmästaren Grubb inkom och begärte communication af dhe bref 

som honom och hans sak angå, som och H:ss HögGl. Excelkce Drottzens bref 
för honom, och resolverade Consist:m att dhe bref som för honom egenteligen 
skrifne äro, skall han fa, som och copia af resolution.

XIV. Uplästes h:ss höggl. excell:ces Gustaf Ad. de la Gardies bref af d. 16 
Decembrå 1684 angående det att han måtte få dhe förr ombegärte documen
terne.

H. Schytz: Jagh begärer at migh må förunnas copia af detta brefwet, och för 
det öfrige att Consist:m wille medh communication af documenterne innehålla, 
aldenstund h:ss höggl. excelkce Gustaf Ad. de la Gardie supplicerat till Mayttt, 
at han skulle desse documenter fa, hwar öfwer iagh gifwit min ödmiukeste för- 
klaring tilbakars till Kongl. May:tt, hwarföre Consistorium wille taga detta i be
tänkande och documenterne innehålla, till dess Kongl. May.tz nådigste deter- 
mination här om skeer.

H. Schytz begärte fa taga affträde, då begärte Rector Magnif. det han måtte 
fa documenterne hijt in locum publicum. H. Schytz swa:de: Om jag får vidi
merade copier här af, så skole I dem fa. Dhet bewilljades honom. Och slöt 
Consist:m att bref afgår till h:ss höggl. excelke jämbwäl documenterne medh 
nästa post.

XV. Mattz Mattsson i Gränby i Waxala sochn inkomb medh sin fullmechtige 
Johan Dahlman, klagandes öfwer Dn. Samuelem Rosing dhet han honom öfwer- 
fallit medh skymfeliget tahl, otijdigt spee och skiämmande, sampt hoot och påc- 
kande uthi förhuset till rådstugun, då han der en injurie action hade att utföra 
mot Samuel Rosingz broor Johan. Jämbwäl hade och Sam. Rosing honom medh
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hugg och slagh illa handterat wedh nedträdandet af rådstugun, begärandes alt 
derföre han Mattz Mattsson det Samuel Rosingh plichtar för edzöresbrott, effter 
han sigh på tingzwägen af berådde mode öfwerfallit, hwilket han wille bewijsa 
der af, at Sam. Rosing warit altijdh tilstädes så på tinget i Waxala som på kiämb- 
närscammaren här i staden, då han injurie actionen medh des broder utförde, 
sigh då undsagt, hootat och påckat, och hafwer ingen annan orsak hafft sigh att 
tilltala. Dessuthan begiär han och det Rosingen plichtar för blodwijte, som och 
för lögnare och agnebaker, jämbwäl betalar dhe expenser som specialen utwijsar 
N. 5.

Mons. Rosing begärade han skulle fa Mattz Mattssons libell medh dess alle
gatis som äro 5 stycken, hwilket bewilljades.

Mons. Dahlman begärte hans wittne måtte afhöras, effter dhe beswärkn en 
annan gång kunna komma tillstädes, och i synnerhet Gabriel [Andersson] stadz- 
tienare som skall kunna bewijsa dhet Rosing slagit Mattz Mattzson af gammalt 
haat.

Niels Persson i Gränby inkallad, betygade effter aflagd eedh som föllier: 
När Rosing och Mattes Mattsson kom uthi rådstugugången, war iagh widh 
gamble torget, och då sågh iagh dhem widh rådman Erich Perssons* wägg liggia 
och rijfwas, och när Rosingen kom upp, togh han kiäppen af Mattz Matts
son och slog honom en gång, och sedan kastade han kiäppen effter honom, och 
sågh iagh det att Mattz Mattzson blödde på kindbeenet. Men uppe i rådstugu
gången hörde iag att dhe på hwar andra kastade skiälzord, och kallade Rosing 
honom axnypare, agnätare, men Mattz Mattzon Rosi»gen igen stambocker, 
hwilka ord dhe på hwar annan kastade, sedan dhe warit tillsammans och slagitz.

Gabriel Andersson stadztienare inkallad, berättade effter giord eed som föl
lier: Jag giorde upwachtning i kiämbnärs cammaren, och när iag gick uth och 
in frågade Rosing om det blifwer något sluth inne i cammaren för sin broder, 
och sade: Jag troor intet de läre giöra kåhl på soldaterne, och lära dhe intet 
komma uth der medh. Rosing sade: Jag tillstår det ännu, ty han lärer wäl söka 
högre. Rosing badh observeras det denne Gabriel war inkallad att betyga det 
han detta skulle giort af berådt mod och gammalt haat. Mera hade intet Gabriel 
att betyga.

Hustru Karin Erichzdotter i Gränby inkallad betygade effter giord eed som 
föllier: När wij kom utföre från cammaren, så gingo karlarna för uth, och 
när de kom till Erich Hanssons [Ångerman], så bar det ihop, och slog Rosing 
först till, hörandes iag inge skälsord dem emellan wäxlas. Mehr hade hon intet 
att berätta.

Rosingen tillsades giöra sin förklaring till måndagen, protesterandes Dahlman 
på expenser han här till anwändandes warder och pålades Dahlman att gifwa 
copier till Rosingen af sine documenter.

Consist. majus d. 22 Decembm
närwarande Rectore h. Wolff, h. Schutz, h. Lundio, h. Norcopense, h. Spole, 

M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer & h. Norman qvi acta notavit.
I. Professor Lundius sade, att Daniel Forelius Ost-Gothus och Johan Dahlman

• Felskrivning för Erik Hansson [Ångerman].
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Uplandus äro insatte bägge att niuta för denne terminen hwardera ett halfft 
rum, synes icke wara orimiiget emedan exempel uppå sådane halfwe rum besyn- 
nerl. i facultate philosophica finnas för 1683 och 1684. nbl. Olaus Hernodius 
Ang. och Laurentius Algerus Wexionensis såsom af protocollet och stipendiat
booken är at see.

Och desse constituerades allenast tillhopa för denne terminen och icke här 
effter.

H. Norcop.: Hwad anlangar de twenne i facultate philosophica, är det der af 
skedt, at en har för den terminen uthgåendes, allenast hafft ett halfft rum öfrigt, 
hwilket exempel är olijkt. 2. är sandt, at in facult. philosoph. så skedt, såsom 
berättas, men har facult. då straxt sedt deraf sådane inconvenientier, att facultas 
nu slutet icke mera sådane halfweringar att tillåta, hwilket Consist:m sidst 
gott kiändt.

H. Lundius reposuit, att ingen oordning här af kan förorsakas, medan And. 
Udling nästkommande termin går uth, och således lembnar öpet rum för enthera, 
elliest skulle en skrifwas för heele summan, som twenne skulle pa[r]ticipera 
uthi, som och woro obilligt.

II. Uplästes h. Qvaestoris memorial, hwars första punct war om vomsnidaren 
[formsnidaren] Höyer [Heijer], som effter Kongl. May:tz bref som nu och up
lästes, bör gå uth, och insättias Gudmundus [Olavius] Islandus. Consist. slöt 
att så skee skulle. Der till sade h. Qvaestor sigh af Collegio Andqvitatum wara 
ombeden det Collegium reserverar sigh sin regress till h. Rudbeck för den tijdh 
som Höyer upburit Collegii stipendium och doch giort icke Collegio, uthan 
Rudbeckio tienst. 2. lärer Collegium tala der på at dhet intet åthniutet ett sitt 
stipendiat rum in facult. theolog.

Resides at underdånl. blifwa widh Kongl. Mayitz resolution för Collegio Anti
quitatum nbl. att taga sigh den vormsnidare till stipendiat, som bäst synes, och 
sökia dess wederbörlige rum hoos theologos.

Rector sade theologos (föruthan Prof. Schytz som tillstädes war) excusera ab
sentiam suam per caussas sonticas.

III. Begärer h. Qvaestor at dess förklaring öfwer h. Rudbeckii beswär på 
Wannegarn in Majo, måtte upläsas, hwilken blef upläst som här effter ord från 
ord föllier, och må communiceras på h. Rudbecks begäran:

Sedan iagh omsijder fått något lijtet utrymwe, har iagh ey annars bort eller 
welat, än inkomma medh denna min enfaldiga och oförgrijpelige förklaring 
öfwer dhe beswär, som h. Profess. Olaus Rudbeck in Majo sidstleden giort på 
migh widh Wannegarn, och dhe gode herrar Consistorii deputati anmäla uthi 
sin inlagde relation; tienstel. bediandes att samma min förklaring, må äfwen så 
wäl som hans giorde beswär, ord ifrå» ord komma till acta.

Beklagandes dher hoos
I. Huru Qvaestor arresterat för honom hela hans åhrslöön Consistio owitter- 

liget, warit allena både dommare och executor? Resp.: Det är alt orät refererat. 
Här är ingen arrest, uthan iag emottog allenast på aerarii wägnar dhe medel 
som h. Profess, sielf anslagit och förskrifwit till betalning medh sådane ord: 
Hwadh som nu balanceras på Gröten, och han ey kan förklara medh nöyachtigh 
verification, det tager iag på migh och min löns decourtering. Ol. Rudbeck.
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Hwar på han och effter undfangen domb och execution på sal. Grötens sterb- 
hus, satt sigh och icke Academien uthi possession af dess egendomb. Ey eller 
hafwer iagh tagit mer än iag bordt effter Acad:ns rächningar mindre tagit hela 
hans åhrs löhn. Ty Acad:ns rächningar och hans egne qvittencer skola wijsa, 
att han samma åhr wärkeligen upbahr och åtnööt siuhundrade fempton dr 20 öre 
och en i  öre kopp#r:nt. Icke är heller detta skedt Consistio så owitterliget, ty 
ett heelt rectorat war denne saak före, då han medh all flijt sökte at änteligen 
fa någon resolution för sig in contrarium, men wan den icke, föruthan det att 
Consistorii deputati tillijka medh dhe andre revisoribus öfwer det åhretz book, 
sågo desse medel wara inkomne och uptagne, och uthan ringaste observation 
eller åtaal dher på samma rächningar adproberade och underskrefwe. Föruthan 
hwadh acta än widare till denne punctz förklaring innehålla, dhem iag migh på- 
beropar; kunnandes intet see huru h. Professoren kommit till kalla migh dom- 
mare och executor.

2. Rifwit neder den qwarnen som war till booktryckerietz underhåld, etc. 
Och sådant alt uthan communication medh Consistorio eller att Professoren det 
ringaste dher af wiste. Resp.: Dhenne berättelsen är af samma art som den förre. 
Denne qwarn har förr stådt öde, och ingen der malit som Acadins rächningar 
kunna wijsa, och aldrigh kommit min hand wedh henne, till att nederrifwa henne, 
uthan som näst för juhl, då mäst mälden war, ett kuggejul gick sönder för migh 
uppe i qwarnhuset, och intet så snart något nytt kunde förfärdigas, togh iag i 
medier tijdh till läns kuggjulet och trällan ifrån ofwansagde qwarn som ellies 
icke brukades, ärnawdes åther sättia dhem dijt igen, och emedlertijdh lät iagh 
taga i förwar upp uthi qwarnhuset qwarnålen så wäl som trällan och nålen till 
hammarqwarnen, hwilken qwarn ey eller någon då brukade. Men h. Prof. sände 
straxt der effter timmerkarlen Mattz Persson och lät honom aldeles migh owitter- 
ligen taga uthur qwarnhusen besagde nålen och trälla, och föra dhem hem till 
sigh, som han och sedermera tagit till sigh annat mera samma qwarn tillhörigt, 
och omsijder uthan ringaste communication medh migh eller V. Consistorio, 
så wida migh wetterliget, transporterat pappersqwarnen till samma rum och 
ställe. Sedan fördenskull denne qwarn är worden af wårfloden fördärfwat, och 
sielfwa platzen borttagen war fåfängt at dijt föra igen dhet länta kuggehiulet och 
trälla. Har och h. Prof. såldt bort nålen och en tamp ifrån denne qwarn som 
doch hörde publico till så wida acta publica äre till troendes. Synes altså nog- 
sampt hwem denne qwarn nederrijfwit. Föruthan det inspectores typographiae 
och icke Curio borde emottaga det som är anslaget till trycketz underhåld och 
giöra derföre åhrl. reda. Men Curio har ännu aldrig wijst hwar till han an- 
wändt en penning af sådane medel. Elliest irrar h. Prof. sigh mycket jämwäl 
der uthinnan, om han säger sig icke wetat der af at iag länte något ifrån denne 
qwarn. Ty då iag aldraförst begärade nyckelen till tullkijstan åth samma qwarn, 
swarade Curio min uthskickade att han intet far nyckelen ifrån sigh, förr än 
han först talat medh h. Prof. Rudbeck, hwilket sedan det skedt, sände han effter 
några dagar samma nyckel till migh, talade och h. Profess, sielf medh migh samma 
dagar på gatan om denne qwarn, och sade iag finge wäl taga der ifrån hwadh 
iagh behöfde, allenast iagh det upskrefwe, ty det woro alt hans föruthan sten- 
arne. Och om h. Professoren än skönt intet wetat här af, hade det warit lijka 
mycket. Men om iagh låtit qwarnen uppe i huset, hwars kuggehiul gick sönder.
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stå, till dess Consist:m blifwit, hade iagh der medh ingen tack meriterat, hwarken 
af Academien, eller dhem som till helgen mala wille. Ellies låter h. Professoren 
än i dagh stå öde hammarqwarnen, som är längre upp och mycket wigare at 
mala på, om så woro, men han har och äfwen bortsålt denne qwarnens nåhl 
sig till godo.

3. Ellies hade somblige fått lijtet uth på sin löhn, somblige mehr, somblige 
mindre. Resp.: Hwar och en hade fått så mycket som han till den tijden begärt 
och hafwa borde, rådandes intet iagh före, att sombl. läto då, som offta ellies, 
stå sin löön inne något öfwer terminen och den icke utfordrade. Lärer och ingen 
warit så obilligh, att han klagat på migh derföre. Oansedt iagh till den 2 Maij, 
då h. Professoren rest till Wännegarn, reda uthgifwit stoora medel öfwer det 
iagh warit plichtigh effter Kongl. staten och förordningar, som iagh då straxt 
wijste uthi mitt upsattz till H:s HögGrefl. Excellxe. Och om man will jämföra 
sal. h. Verelii lefwereringar, sedan Acad:ns öfwerskått war utödt, medh mine, 
skall man wäll finna dem emellan en åthskillnadt e. g. h. Verelius satt A:o 
1679 d. 13 Aug. sielf in Consistorio, som acta publica wijsa, och berättade at 
han äntå hade obetalt på wåhrterminen 7 600 dr kopp#r:nt och icke en fyrk i 
cassan tillgå på höstterminen. Men h. Prof. Rudbeck, som då satt Rector talade 
icke ett ord der på; hade han och talt, hade sal. h. Verelius, kan skee wäl 
förswarat sigh, ty det är nogh man kan wijsa sigh så mycket utgifwit som inkom
mit, och sigh ey wara wållande att ey mer till den eller den tijden inkommit.

4. Hafwandes h. Schytz tillijka medh Qvaestore kiöpt timber till Bibliothe- 
quet, uthan att hafwa giordt först förslagh huru långt och ston det skulle 
wara, äfwen och Consistorio owitterliget. Resp.: Alt hwadh iag för detta bygt 
och reparerat, det hafwer V. Consist:m låtet sigh behaga, och håller migh intet 
för så oklok som h. Professoren här alt för barnsligen migh beskrifwit, ey eller 
war alt timbret kiöpt till Bibliothequet, som han kan skee sigh inbillat. Hwadh 
elliest widkommer att den anstalt h. Bibliothecarien giorde till Bibliothequetz 
bygnaden, warit V. Consistorio owitterliget, der öfwer lärer h. Bibliothecarien 
sielf bäst kunna förklara sigh. Men iagh war aff honom ombeden att tillijka 
draga något bekymber der om, der till iagh intet kunde neka, emedan det icke 
war emot Kongl. förordningar, och Hans HögGl. Excellxe skriffteligh min an
tecessori samma bygnad så högt recommenderat till all befordring. Men iagh är 
hädaneffter gierna eximerad ifrån det beswäret, så wäl som alle andre Acad:ns 
bygningar och reparationer, som iagh och förhoppas wara frij för alt answar 
derföre at Bibliothequet ännu står immerfort otäkt.

Hwadh elliest widkommer dhe öfrige h. Profess, giorde beswär på migh, 
som dhe godhe herrar deputati förstå medh sitt etc. och iagh af deras swar 
märker angått mine dispositioner widh aerarium, så tackar iagh på det tienst- 
ligaste dhe gode herrar, för dheras redelige swar der till, och betygande om min 
oskyldighet, hwar emot herr Profess, intet hafft att säya, hwarken då eller sedan 
när dhe gode herrar läto sin relation här publice upläsas. Och kan iagh icke till
fyllest förundra att h. Profess, som nogsampt min redelighet [känner?], skulle 
emot sitt eget samweet af bara passion sökt giöra migh misstänkt för någon 
orichtighet; hwar emot iagh och på det högsta protesterar. Ty så länge iagh åhr- 
ligen i rättan tijdh aldeles effter Kongl. förordningar giör richtigh redo och rät
tighet för min förwaltning, så bör iagh och wara ograverad, försummar iagh det, 
sä tale migh då till, finnes och något i mine rächningar som icke böör wara, så
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observere det under revision, att iagh må migh der öfwer förklara eller swara 
derföre, börandes iag emedlertijdh wara obrydd uthi mitt embete, det iag icke 
kan hinna fullgiöra, om iagh skall blifwa så handterat, och dher igenom twungen 
att anwända tijden till min defension.

Angående caution som h. Prof. sökt påbörda migh, genom detta sitt omilda 
angifwande, så har iagh förlängst migh dher öfwer förklarat, och förklarar migh 
ännu, som föllier.

Ingen Qvaestor har någonsin stält caution för min tijdh, mer än sal. M. Boo, 
allenast på ett åhr eller tu till prof, emedan han då war ogifft, och en löös 
man, som aldrigh tillförende något embete förestått, och sedan profahret förbij 
war, talades aldrigh widare om någon caution, fast än han för fulle 16 åhr aldrigh 
giorde någon räkenskap. Men iagh som tillförende suttet uthi Acad:ns tienst 
widh secretariatet uthi 4 åhrs tijdh och der widh wijsat den flijt och redelighet, 
att alla Consistoriales, som woro opassionerade, begärade migh till Räntemästare, 
nödgade man ställe caution, och ehuruwäl iagh icke allenast, medan samma cau
tion warade uthan och sedan han exspirerat åhrl. giort i godh tijdh wederbörlig 
reedo för migh, will h. Professoren icke deste mindre än widare påbörda samma 
onus uthom och emot Kongl. constitutionerne, ifrån hwilka iagh doch icke går, 
medh mindre H:s Kongl. May:tt dem aller nådigast förändrar, eller H:ss HögGl. 
Excellxe på denne min förklaring det reent af befaller. På hwilken händelse iagh 
så mycket lättare kan prestera samma caution, som iagh troor, att nepligen någon 
af dhe gode herrar Professrne skulle willia neka at cavera för migh, och en eller 
annan warit så gode, att dhe sielfwa sigh tilbudet. Det är wist att Majesteterne 
så wäl förset aerarii academici säkerhet, att om wederböranderne giöra der medh 
sitt embete, så kan der intet skee någon orichtighet. Men ingen skall kunna wijsa, 
det skedt någon caution för Qvaestore, ty dhe Kongl. förordningar weta der af 
platt intet, uthan det är skedt på det sättet, att Majesteterne förordnat inspec
tores aerarii, af numero Professorum, som åhrligen twå och twå skola hafwa 
upsicht på aerarium, och alla dhe medel tillijka medh Qvaestore emottaga, för- 
wara och utgifwa, och widh åhretz sluth giöra reda för inkompst och uthgifft 
tillijka medh honom, hwilket så länge de giöra sitt embete, så är aerarium säkert, 
försumma dhe det så få dhe och swara derföre, och hålla aerarium skadelöst, 
hwarföre dhe och niuta åhrl. 150 dr sölf:nt till löön och gage. Men aldrigh kunde 
aerarium hafwa så stark säkerhet, om Qvaestor i det stället skulle sittia på sin 
caution, och således allena administrera medlen. Hwilket och gamble Academiae 
Cancelerens HögGl. Excellxe skall swarat då en gång blifwit discurrerat att 
inspectores aerarii wäl kunna gå af, och dhe medlen besparas aerario. Som och 
H:ss Kongl. May:tt uthi dess allernådigste bref, då M:r Boos saak afdömdes, 
förmälar sigh hafwa fogh och skiäl att för M. Boos orichtighet och den skada 
aerarium der af tagit, sökia sin regress på dem som den tijden warit inspectores. 
Men intet talar Majestetet der eller annorstädes om någre cautionister för 
Qvaestore. Och äre Kongl. constitutionum ord klare cap. 4. De officio Rectoris 
§ 14. Idem Qvaestorem & inspectores aerarii severe urgebit ut exacto quolibet 
anno rationes redituum & expensorum Academiae sine tergiversa/;one reddant. 
Cap. 22 De inspectoribus aerarii §2. Horum cura erit 1. videre ut qvod ex redi
tibus Academiae Qvaestor colligit justo tempore aerario inferatur, loco tuto et 
bene munito asservetur.

5. /Erarium ipsum tribus clavibus clausum erit, sitq#e una in potestate Qvaesto-
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ris qui rationibus praeest, reliquae penes inspectores. Horum officium erit annu
um, et ambulatorium inter omnes Professores atque ab his praefectis & Qvaestore 
rationes redituum & expensorum Academiae omnium reqviret easdemq#* exami
nabit ProCancellarius una cum Rectore et selectis juxta facultates ex senatorio 
Academiae ordine qvatvor viris, idque qvotannis ad festum S. Thomae. Det är 
intet widh pingztijden det, som h. Prof. Rudbeck i Ihr will twinga migh tili 
giöra rächning och tili den ändan lät stympigt allegera constitutiones emot migh. 
Hi inspectores si qvid neglexerint. Consistorium habebit potestatem eos accu
sandi coram Cancellario. Fins icke ett ord om någon caution, ey eller fordrar 
Majestetet någon af migh uthi dess allernådigste fullmacht. Men see hwadh en 
sådan caution importerade Academien i längden. Skulle Qvaestor, som för detta 
allenast hafft en nyckel till aerarium, för hwilken han intet mera är plichdgh 
stäla caution, än inspectores för sine, skulle han säyer iagh, hädan effter sittia 
på sin caution, så gingo änteligen inspectores aerarii af, och han administrerade 
så allena medlen, och giorde derföre redo i högl. Kongl. Cammaren, hwarigenom 
skedde en märkelig ändring uthi Kongl. constitutionerne, och hade så sal. h. 
Verelius och h. Rudbeckius berömmet hoos posteriteten, såsom dhe der oför- 
sichteligen samma förändring åstadkommit, i det dhe först bracht revision öfwer 
Acad:ns rächningar medh dheras verificationer ifrån Academien och sedan inrät
tat en Qvaestorem på egen caution, afskaffat inspectores aerarii och bracht heela 
administrationen ifrån Acad:n ty dijt lutar det. Men iagh förmodar H:s HögGl. 
Excelkce som Academiens wälfård så bekymbersampt bewakar, lärer nådigt 
maintinera migh widh Kongl. constitutiones och förordningar, så wäl i detta 
som alt annat mot hwarjehanda intriger, hugnandes migh deröfwer, att iag icke 
gifwit den ringaste orsak till någon sådan ändring, ey heller skall h. Profess:n 
någonsin medh Gudz hielp, bewijsa någon orichtighet hoos migh eller någon 
försummelse hoos dhe inspectores detta åhr warit hafwer, dem iagh har orsak 
att berömma för sin flijt och goda assistence, weet h. Professoren något annat 
så stige fram och säye dem det i ögonen. Sidst skall iagh aldrigh försumma att 
här effter som här till sielfmant åhrligen och i rättan tijdh inkomma hoos H:ss 
HögGl. Excellrce medh wederbörligh underrättelse om aerarii tillstånd, som iagh 
och reda slutit detta åhrs rechning, och der om skrifwit till H:ss HögGl. Ex
celkce fast än terminen intet är inne förr än Thomae tijdh. Jagh är altijdh etc. 
d. 5 Nov. 1684. J. Arrheni/w.

4. Begärer h. Räntmäst. vidimerad copia af nu inkombne Kongl. May:tz bref, 
och att fa sitt memorial igen, at taga der af copia.

Prof. Schytz sade sigh af curis rectoratus hindrad ännu icke kunnat inkomma 
medh sin förklaring öfwer de beswär honcww angående uthi protocollet widh 
Wännegarn finnes men skola med forderligaste hafwa then färdigh och upwijsa.

IV. H. Prof. Bilberg giorde relation om sin negotiation i Stockholm mund tel. 
men sade sigh skola medh första inläggia then skrifteligen, som doch strax 
skedde, så lydande som föllier:

Sedan iagh effter V. C. resolution af dato 10 Novembr/j blef deputerat at 
reesa till Stockholm och emot wälb. h. directeuren Gyllenborg agera om skill-
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nåden emellan Tompta sätegård och Öhrby, och fick documenteme om händer 
om lögerdagz affton, reste iag om söndagen bort, men för gästgifwarehästars 
owisshet skull intet kom fram förr än måndagz middagen kunnandes den dagen 
intet uträtta, allenast sökte iagh up lagmannen Fågerstiernan, anhållandes att 
wetta af hwadh orsak han Academiens bref intet beswarat, och effter Kongl. 
HoffRättens resolution terminum ad qvem sedermera intet explicerat. Då sade 
han sigh wäl willia stå widh sine ord att Örby ängzgärdesgård änteligh blijr 
terminus ad qvem, men icke kunna säya rummet på be:te gärdesgård, der wij 
måtte stadna, lade och till at han det samma in för Hans Mayrtt will, när han 
blijr upfordrader betyga. Om tijsdagz morgon sökte iagh secret. Wallenstedt, 
och recommenderade honom Acad:ns ärende, hwar uthi han utlät sigh mycket 
raisonabel, tykte doch bättre om saken privatim måtte komma parterne emellan 
till composition, men effter Hans May:tt samma dag icke kom upp i Rådet, 
stodh intet att giöra, uthan försäkrade han migh sigh willia tillsee, att det om 
onsdagen måtte skee, effter Hans May:tt om torsdagen skulle resa till Kongzör. 
I medlertijdh går iag till gref. Duglas, willjandes förnimma om han medh Acad:n 
intet will giöra ett; han ursächtade sigh här ifrån för någre orsaker skull, det 
samma war och af h. Cronohielm [Cronhielm] mer at wänta, emedan hans 
hemman redan under Reductione» sorterar. I medier tijdh migh till större 
säkerhet wille iag giema hafwa af lagman Fägerstierna något skriffteliget, och 
fördenskull effter iagh någre gånger honom fåfängt den dagen sökt, skrifwer ho
nom till, att han ad liberandam fidem meam juxta ac suam, låter migh ha något 
wist att hålla migh widh som iagh Hans May :tt kan upwijsa, då skref han mjgh till 
widlyfftigt sin mening, som af hans bref synas kan, hwilket doch för migh icke 
giorde tillfyllest. Hwarföre lät iagh utkalla honom uhr Revisions Collegio och 
wijste att iagh medh denne deduction intet kunne wara nögd, protesterandes 
detta intet wara hans förre mening, och dhe puncter han här införde, hwilke 
honom skulle touchera uthi wår supplique till Hans May:tt, wara uthaf annat 
förstånd, emedan så wäl Fågerstiernan som h. secret. Wallenstedt wäl wiste att 
samma supplique allenast war interims wijs inlagd at reservera oss wåra fatalia, 
om lagmannen ingen annan resolution än förr war skedd, skulle gifwa. Nu stodh 
intet migh till att i be:te supplique något förändra der i Stockholm, och hade 
af lagmannen allenast då en försäkring, att terminus skulle in på Öhrby ängz- 
gärdzgård blij utwijster, när h. directeuren kommo tillstädes. H. Fågerstiernan 
swarade ännu den samma wara sin ordz mening, som brefwet innehöllo, och 
badh migh föllia sigh till h. directeuren Gyllenborgz contoir, att få samma ord 
explicera. När wij der trädde tillsammans, war h. directeuren intet nögd at 
cedera någon foot, eller att linien skulle dragas det riqgaste in åth gärdzgården; 
så swarade iagh: Är intet h. directeuren nögd medh domen att han af domaren 
nu förklaras? Ney sade han, om icke Academien will, så skall iagh här på begära 
riddaresyn hoos H:s Mayrtt förr än iagh något widare skall cedera. Och samma h. 
direcr.ns tanka wara alfwara märkte iagh der af, at han sedermera låtet afftaga 
skogen, och hade en charta hwaruthinnan bysens rågång war utsatter, och hade 
någre wittnen att der war sådane röör som icke stodo att förkasta. Wäll an sade 
iagh, om icke dommaren effter HoffRättens resolution kan oss åthskillia som han 
sigh utfåst, så lärer i dag lijkwäl Hans Mayrtt der i nådigst giöra en annan förord-
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ning. Der medh ärnade wij skillias åch; men såsom då ledh in emot tolf, och 
Hans May:tt intet ändå låtet kalla in oss, sågh iagh wäl att intet deruthi kunna 
giöra sig samma dagh, och andre dagen skulle Hans M:tt resa bort, hwarföre 
säyer iag åth h. Fågerstierna: låten migh nu weta såsom en mediator emellan 
oss, och effter Kongl. HoffRättens befallning hwart linien effter domen borde 
falla; Gudh weet swarade han, iagh stodh i öpen skogh och kunde intet annat 
see än hon skulle löpa effter röretz anledning in på gärdzgården, har iag faret 
will, hoc humanum est. Så är då ingen annan explication at wänta, sade iagh, 
än som executionen är gången. Icke heller will iag det skall skee sade Fäger- 
stierna, uthan som HoffRättens resolution är och Kongl. May:tz willia, att iagh 
här i skulle ställa parterne till fredz, will iag det gierna giöra. På hwadh sätt då? 
swarade iag, effter h. directeuren intet will cedera, och Academien intet kan 
mista. Jagh explicerar så min ord sade han, att I gifwen effter något hwardera, 
då bödh Gyllenborg till åthskillige förslagh medh linien, men intet at han måtte 
komma in på gärdzgården, iag sade migh intet kunna gå från domen som gärdz
gården nämpner, den måtte stadna der in på huru hon kunde. Äntligh sågh h. 
directeuren migh wara fast uthi den termino, och fördenskull förslogh om linien 
skulle stadna in på gärdzgården att han då måtte få draga linien ifrån den termino 
in till det gambla femsteena röret, och behålla alt det öfwer woro. Jag sade det 
ingalunda kunna skee, effter på det sättet en deehl af Örby äng bortgingo. Effter 
det icke kunde skee mer emellan oss, att saken genom liqvida//on rättas, hade 
iag der medh ärnat rest hem igen till wijdare besked, förr än iagh någon foot 
uthom gärdzgården skulle cedera; emedler tijdh gingo oss emellan lagmannen 
och ingenieuren Holm, sökiandes at förena oss häruthinnan; kom och så widt, 
att h. directeuren begärte allenast de åkrarne som liggia ofwan ängen emellan 
sitt torp, och der iagh wille haa linien neder. När iagh effter noga betänkiande 
sågh honom willia sielf medh detta förslag wara nögd, och besinnade hwadh 
Academien detta kostat medh expenser och tijdzspillan både för migh och andra, 
jämwäl hwadh ännu kunde skee om wij intet blefwo widh denne domen, såsom 
och att Consist:m sidst hade giort effter sin yttersta förmåga, när suppliquen 
inlades till Hans May:tt här om, der domwaren icke här i skulle wara annorledes 
sinnader än executionen woro fallen, och nu hade den suppliquen intet sin 
wärkan effter dommaren tillbödh sigh att effter Kongl. HoffRättens resolution 
giöra Acad:n satisfaction, syntess migh intet orådeliget att här widh en gång 
stadna, effter lijkwäl ett wackert stycke skog gick Acad:n tilbaka, som af chartan 
sees kan, och h. directeuren war i så stark impression, at hwadh han nu cede- 
rade, det skedde ex suo både för torpet, hästhagen och andre orsaker skull, 
hwarföre som han nu war fullkomblig sinnat att begära riddaresyn, och iagh sällan 
hört någon den hålla som icke haar wunnit, påminnandes migh här widh Aca- 
demiens condition, som för tijden är i stoor widlyfftighet och intet har månge 
befordrare, gick iagh såsom V. C. fullmechtig till denne composition som här 
bijfoges och af parterne underskrifwen är, hwilken och förmodel. af Hans M:tt 
sielf till yttermera styrkio lärer bekräfftas. Nu såsom iagh twå gånger på twist- 
platzen widh bägge landtmätareexecutionerne så wäl som begge gångerne i 
Stockholm haar uthi denne saken giort alt effter mitt högsta förstånd och till 
Acad:ns bästa, hwar om wederparten sielf skall kunna gifwa migh sitt wittnes- 
börd, will iagh ödmiukeligen bidia att V. C. håller denna min ringa tienst till
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godo och ursächtar om iagh icke kunnat winna hwadh dhe af migh häruthinnan 
desidererat.

J. Bilbergh.

Jag underteknat giör här medh witterliget, att såsom höglärde h. Professor 
Johan Bilberg hafwer uppå Upsala Academies wägnar warit fullmechtigh att af- 
giöra den twistighet, som emellan Academiens hemman uthi Upland och Rassboo 
sochn belägne, Örby benemde, och min sätegård Tompta uthi samma sochn 
upwuxen warit, och wij nu hafwa kommit till förlijkning i så måtto, att ett 
fembstena röör skall upsättias neder wijdh Örby eng, der Örby åkers gärdes- 
gård löper ifrån Örby grind neder till Örby eng, och Örby intakor, som på 
andra sijdan om gärdzgården liggia, skiuta uthi ett hörn tillhopa, gåendes sädan 
linea recta der ifrån och upföre till högröret, och åthskillige Tompta och Örby 
ägor, blifwandes Örby tillhörigt all den skogh som uthom linien Örby till
faller, och där emot Tompta tillhörigt alla de intagor som Örby innom samma 
gärdzgård här till häfdadt hafwer, wälförstående att intet af Örby eng som uthom 
gärdzgården är sluten, skall här under förståås. Till yttermera wisso hafwer iag 
detta till des ett fullkombliget instrument kan upsättas, underskrifwit och be- 
kräfftat, och tienstel. ombedit underskrefne gode herrar wille som wittne detta 
underskrifwa, som skiedde Stockholm Anno 1684 d. 27 Novembm.

Jacob Gyllenborgh 
Håkon Fägerstierna A. Wollimhausen 

som wittne. som wittne.

V. Uplästes ett bref till h. cantzlierådet Lindskiöld af h. Qvaestore conciperat 
jämpte bijlagorne, angående fechtmestarens Grubbs praetensioner. Res:o. Dett 
approberades och beslötz att en supplique af samme innehåld afgår till H:ss 
Kongl. May:tt.

VI. Uplästes å nyo Margarets Crusells [Chruzelii] supplique till H:ss Kongl. 
May.tt innehållandes een hoop swåre gravarioner och beskyllningar öfwer Aca- 
demien, och omissis allegatis documentis. Res:o. Emedan alle Acad:ns acta denne 
saak angående, är hoos h. Rudbeckium, som nu är i Stockholm, så att man ingen 
underrättelse här om hafwa kan, item att en hoop ohörde beskyllningar och 
praetensioner i Marg. Crusells supplique befinnes uthan något communicerat 
document, ty afgår ett bref till h. secret. Wallenstedt medh uhrsächt hwij man 
nu intet kunnat fullkombl. alt beswara, och begäran att documenta må commu- 
niceras.

Rector berättar h. Samuel Steen i dag warit hoos sigh, och sagt någre extrac- 
ter till liquidationen nödige wara hoos h. Rudbeckium så att liquidationsmän- 
nerne till saken intet giöra kunna, förr än sådane acter inkomma.

VII. Inkom Mattz Mattsson i Gränby emot studiosum Samuel Rosing uthi den 
i sidste Consistorio incaminerade saak, hafwandes ännu ett nytt wittne And. 
Löfman Upland. att producera. Löfman aflade wanlige wittneseeden och wittnade 
som föllier, nbl. sigh af tillfälle warit d. 1 Octobrå i tingstugun i Waxala, och 
suttet på bä«ken widh dören, då ingendera af parterne woro än förehafde, och 
hörde Samuel Rosing säya någre hårde ord till bonden, och att han honom för- 
mandt, han skulle betänkia på hwadh rum han stodo, och itererade sin förmaning
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twå gånger; då har Sam. Rosing medh knytt näfwe hött bonden, och sagt, hade 
iagh dig uthur stugun. Meer weet iag intet af.

Reus wille framdraga sitt wittne, som af Consistio intet kunde admitteras, 
uthan straxt wräktes af bondens advocat, medan klarl. bewijstes honom intet 
kunna böra wittne, såsom alt för partijsk, och bondens owän. Item effter flere 
wittnen wore att ännu afhöra, ty upskiötz saken till en annan gång, och Rosing 
belädes å nyo med arrest. Rei exception communicerades med actore.

VIII. Rector berättade nationem wermelandicam begära h. Prof. Lagerlöf till 
inspectorem. Det bewilljades och af h. Lagerlöf accepterades.

IX. Rector proponerade att Andreas Ulfströw, som nu är bokhållare hoos h. 
Isaach Chronström, och 3 åhr warit widh Academien, begärer testimonium actae 
vitae. Dhet bewiljades. Item det samma begärer Petrus Gallerius OstroG. som 
gifft sigh här i staden och will blifwa prest, är nu här ifrån. Res:o. Det bewilljas 
så frampt inspector nationis icke något har der emot.

X. Rector begärar weta hwadh Consistim will swara h:s högl. excellice Gustaf 
De la Gardie, om aeternes extradition, them h. Schytz lofwat sidst willia uthgifwa 
till H. Magnifice, doch wägrar h. Schytz nu att släppa them, beropandes sigh 
på Kongl. Mayitz bref. Res. Detta rapporteras simpliciter till hiss excellice och 
att han dhem intet utsläpper, uthan Hiss Kongl. Mayitz speciale ordres.

XI. Uplästes ett project af swaret uppå h. Schytz inlagde skrifft emot Con- 
sistim angående hiss höggl. excellice Gust. De la Gardies begäran om communi- 
cation af några aeter, som föllier:

1. Att man effter h. ProRectoris kallelse på ehn söndagh (effter gudzdensten) 
sammanträd t, då intet periculum war in mora, och sådane aeter intet pläga eller 
böra, så mycket h. Rector Magnificus weth exerceras. Responsio. Protocollerne 
ända bort åth utwijsa nogsampt, at både på sön- och andra helgedagar Professores 
effter gudztiensten sammanträdt, när Rectores eller ProRectores låtet dhem noti- 
ficeras särdeles bref wara ankombne som dhem syntz straxt hafwa bordt com- 
municeras.

2. När en heel facultas war borte Dior Skunk undantagandes. Responsio. Det 
äre många Consistoria håldne fast theologi warit borta, som protocollen nog
sampt tijderne bort åth utwijsa, 2. woro och alle 4 ordinarii theologi borta, då 
Magnificus Rector det sidste Consistim hölt, 3. jämwäl warit åthskillige Consis
toria då facultas juridica eller medica warit borta. Fins ey heller 4. i Kongl. 
constitutionibus slijkt som här medh intenderas.

3. H. Schütz fuller praesens, som både Rector och saken angick, men fick 
ingen communication, blef ey eller hörder. Och då kan skee kunnat 4. gifwa 
något wijdh handen om natura documentorum etc. Responsio. Man wiste intet 
at h. Rector Magnificus war hemma, eller hwadh det war för bref förr än wij 
wore sammankomne. Höltz dessuthan för otroliget, att h. Rector wore hemma, 
emedan det sades att dies comparitionis emot hiss excellice h. presidenten war 
torsdagen nest tillförene. Men posito at h. Rector Magnificus war hemma, som 
man och sedan förnam, så war dock h. Rector icke Rector i den saken, uthan 
part, 2. brefwet h. ProRectori och Consistorio tillskrifwet. 3. Hwadh för docu- 
ment medh hans excellice woro till att communicera skulle tidzdagen dereffter 
wijdare igenomsees och collationeras, uthan att någon der medh prsjudicera. 
Stodh ey heller 4. att befara, det någon dommare sådane documenter af annan
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quali tet skatta skulle än dhe sigh sielfwe wijsa, och saken fordrar. 5. Reveren
dissimus Procancellarius Consistorio häruthinnan bijfallet, och sådan communi- 
cation som Consist:m bewilliat, hållit för skiäligh.

XII. Uplästes Helena Dukmans* Petraei änkias supplique om någon hielp 
eller stipendio för hennes siuke son [Magnus]. Res:s att honom af fisco stu
diosorum någon hielp giöres nbl. 8 dal. sölfint.

Felskrivning för Dtjkmart.
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147 (felaktigt: Anders Ersson), 360 
Anders Månsson, borgare 296 
Anders Månsson, dräng hos professor Wolff 

149 ff., 152 ff.
Anders Mårtensson, akad.-bonde i Åckelsta, 

Skepptuna 11, 147 
Anders N ilsson , akad.-bonde i Nässelsta, Vit- 

tinge 303 f.
A nders 01(of)sson, akad.-bonde i Årby, Rasbo 

149, 237 f-, 395 f-

Anders Persson, akad.-bonde i Gillberga, Vit- 
tinge 248

Anders Persson, akad.-bonde i Helgesta, Haga 
147

Anders Persson, akad.-bonde i Åckelsta, Skepp
tuna 11, 147 

Anders Persson, skogvaktare 333 
Anders Torstensson 193 
Andreas Norcopensis (adlad Nordenhielm), 

professor (såsom rektor passim sid. 7-113), 
39. 45. 109, 115. ” 7. n8 f-, 121 f., 125, 
127, 129, 130, 131, 133, 136, 138, 139, 140, 
151, 152, 171» 172, 174 f., 177. 182, 201, 
202, 214, 213, 219, 220, 222, 228, 229, 230, 
231, 233, 235, 240, 242, 243, 245, 251, 253, 
258, 259, 265, 267, 272, 276, 277, 278, 280, 
284, 299, 308, 318, 319. 322, 327, 330, 33». 
332, 333, 336, 337. 340, 342, 344, 347, 348, 
350, 351, 353, 356, 358, 360, 361, 363, 364, 
378, 379, 390, 397, 399, 401, 4©4

-  Närvarande i konsist. (såsom rektor sid. 7- 
115), »15, »»7, i» 9, 121, 124, 129, 130, 131, 
137, 140, 141, 149, 219, 223, 228, 231, 232, 
238, 239, 244, 251, 254, 255, 256, 257, 260, 
262, 270, 276, 280, 284, 288, 295, 301, 305, 
309, 310, 316, 321, 322, 323, 326, 330, 331, 
335, 338, 342, 345, 349. 35°, 352, 355, 360, 
374, 375, 380, 382, 384, 386, 387, 397, 4°3

Andreas Simonsson, Ostrog. 395 
Angerberg, Andreas 204 
Ångerman, Erik Hansson, rådman 88, 139 

(? Erik Hansson), 187, 188, 403 
Anna Holstensdotter. Se Soot 
Annika Johansdotter 306, 316 ff.
-  hennes moder 306, 316
Annika Mattsdotter, piga hos professor Wolff 

»53 f-
Annika Mårtensdotter, piga hos professor 

Wolff 151, 153 
Apelbohm, N.N. 195
Arhusius (Arrhusius), Johannes 19$, 287, 288, 

293, 294
Arhusius (Arrhusius), Jonas 97 f., 99 ff.
Arhusius (Arrhusius), Petrus 191, 288, 293 
Aronius, Ericus 195
Arrhenius (adlad Ornhielm), Claudius, profes

sor 7, »5, 21, 55, 66f., 75, 82, 83, 84, 87, 
91, 104, 109 f., n8 f-, 123, 124 f., 127, 130,
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131. »33. 136, 138, I 50f., 160, x6i, 162, 
190, 198, 205, 207, 214, 230, 231, 240, 241, 
242, 245, 250, 258, 265, 276, 278, 298, 299, 
305, 308, 317, 318, 325, 328, 331, 336, 340, 
352, 358, 368, 370f., 379, 395

-  Närvarande i konsist. 71, 80, 87, 91, 115, 
117, 119, 121, 123, 124, 130, 131, 151, 152, 
157, 166, 172, 190, 194,195, 201, 223, 228, 
239, 256, 257, 262, 275, 284, 288, 295, 310, 
316, 321, 322, 326,330, 335

-  hans barn 13
Arrhenius, Jacob, räntmästare 103
-  såsom räntmästare passim 
Arrhusius. Se Arhusius
Askebom, Harald, depositor 277, 282, 284 
Aurenius, Erland, kh i Skepptuna 7, 14, 20, 38, 

45, 53» 58, 62, 116, 141, 223,250,390 
Aurivillius, Ericus, professor 12 f., 20,61 f., 109, 

376, 399, 401 
Aurivillius, Petrus, professor 232, 322, 370
-  hans änka 55, 65
Ausius, Canutus 9f-, 36, 44, 53 f., 58 f., 63, 64, 

117, 126, 265, 278, 305, 307 f., 322, 330, 
333, 337, 346, 358, 359, 368, 370,37* 

Ausius, Henrik, professor 9f., 22, 53, 58, 64, 
69, 72, 73, 75, 77, 101, 117, 123, 124, 133, 
145, 262, 265, 290 f., 297, 305, 308, 358, 
370 f.

-  hans sterbhus 9f., 16, 36, 53 f., 63 f., 124, 
138, 145, 252, 262, 268, 278, 280, 290 f-,
305, 336, 341, 346f., 368, 370 f.

-  hans änka 59, 291, 370 f.
Austronius, Jonas, Ostrog. 67 
Aviander, Magnus, Vestrog. 115
Axehielm, Johan, riksantikvarie 14, 20, 34 f., 

38 f., 45, 53, 55, 56, 58, 62, 116

Balingstadius, Ericus, räntmästare 76, 324 
Banér, Gustaf Persson, riksråd, fältmarskalk 

121,256 
Banér, Sigrid 121 
Barchius, Andreas 163 
Barclay, Johan, häradshövding 103 f., 237 
Bauman, Georgius 187 
Beck, Johan, skinnare. Se Bäck 
Beck (Bäck), Johan Mattsson, köpman i Sala 

i7of-, 194, 388 
Beckman, Nicolaus, Oel. 59 
Behmer (Behm), Axel, hovjunkare, assessor 8, 

15, 22, 23 f., 25 f., 38, 41 f., 58, 63, 66 f., 71, 
78, 80, 86f., 100, 101, X02, 106, 116, 121 f., 
130, 132, 151, 172, 174 f., 182, 201 f., 215, 
219, 220, 223, 228, 232, 233 ff., 240, 244f., 
252, 258 262, 268, 282, 289, 290, 30X f.,
306, 308, 324, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 
336, 337, 340, 350, 366,392

Behmer, Daniel, fänrik 301

Behmer, Daniel, hovråd 301
-  hans hustru. Se Magdalena Lindegren 
Behmer, Jonas, major 301, 308 
Bellman, Johan Arendt 91
Bengt Eriksson, akad.-bonde i Vasa, Skepptuna 

142
Bengt Eriksson, borgare 183 ff., 193, 195, 

196ff., 2x3
-  hans hustru 197
-  hans svärfader 197
Bengt Eriksson, mjölnare i Vartholma, Lena 

3*3 f-
Bengt Svensson, dräng hos kämnären Huss 150 
Benzelius, Ericus, professor 20, 25 f., 33, 56, 

69, 78, 8off., 86, 103, 1X5, 117, 121, 129, 
132, 134, 136, 151, 158, 160, 161, 163, 199, 
200, 205, 216, 229, 232, 233, 256, 262, 265, 
267, 268, 276, 277, 280, 300, 309, 311, 330, 
340, 35*, 352, 356, 357, 358, 361, 362, 366, 
370,398, 399

-  Närvarande i konsist. 16, 24, 29, 32, 34, 55, 
66, 7 1 , 80, 87, 98, 100, 102, 119, 123, 129, 
130, 131, 151, 157. 166, 194, 195. 214, 232, 
256, 262, 267, 275. 301, 3*o, 33*, 342, 350, 
355.36o, 366, 375, 397

Berelius, Olaus, Holm. 263 
Berendes (Berendtz), Anna. Se Cruus 
Berg, Anders, Suderm. 180, 181, 195, 210, 211 
Berg, Benjamin 206 
Berg, Carolus 40 t
Berg, Erik, domkyrkosyssloman 206 
Berg, Jakob, borgmästare 40,87, *87, 189, 196, 

199,203, 210, 232 
Berg, Robert, kapten 245 
Bergbohm, Erik, häradsskrivare 363 f. 
Bergenhielm, Johan, kansliråd 295, 310, 390,402 
Bergius, Benedictus, kh i Nyed (9)
Bergius, Johannes, Verml. 9 
Bergius, Petrus, Vestm. 95 
Bergman, Johannes 216 
Bergman, Jöns, lantmätare 246, 255 
Bergman, Olaus Andres 259 f- 
Bergman, Petrus 285, 288 f., 311, 333 
Bergwall, Håkan, postmästare 130, 183, 333, 

358, 368 
Bering, Johannes 283
Besser, Petrus 284, 286, 287 f., 293 f., 301, 

3 0 4  f.
-  hans broder 288, 305 
Betulinus, N.N. 288
Bielke, Eva, f. Horn (333), 337, 346 
Bielke, Nils, ambassadör, generallöjtnant 29,

43 , 333. 337, 34Ö 
Bielke, Sten, riksskattmästare 42, 59, 17 * 
Bierchenius, Sveno 117, 118 
Bilberg (Billberg), Johan, professor 13, 20, 21, 

25. 2 7 , 37, 45, 54, 58, 64, 68, 69, 74, 93,
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104,122,126,133,135,145,139,161,163, 
169, 174. 190, 193» 197, 212, 213, 2x5, 218, 
240, 244, 247, 250, 252, 255, 257, 269, 276, 
298, 302, 316, 319, 330 f., 332, 333 ff-, 335, 
338, 341, 344, 346, 350, 351, 352,355, 358, 
361, 3<>3, 367, 375, 376, 378, 380, 387 f., 
390, 394, 398, 4o8 flf.

-  Närvarande i konsist. 7, 12, 16, 20, 22, 24, 
29, 30, 32, 34, 37, 38, 41, 51, 55, 56, 61, 
67, 71, 87, 91, 102, 108, 117, 119, 130, 131, 
140, 141, 157, 166, 172, 190, 194, 195, 20X, 
204, 214, 219, 223, 239, 251, 254, 256, 2^7, 
262, 267, 270, 280, 284, 288, 295, 301, 305, 
309, 310, 316, 321, 326, 330, 331, 335, 338, 
342, 345, 349, 350, 360, 366, 369, 374, 375, 
403

Billingsköld, Hans, statskommissarie 42, 171, 
377,390 

Björk, Petrus, Suderm. 38 
Björkrot, ChristinaJohansdotter 31 
Björn, Johannes, skolrektor i Torneå 132 
Björn, Olof, stadsvaktmästare 183 
Björn, Petrus, Vestrog. 185 
Björn, Samuel 319 
Björner, Mauritz 182, 201 
Blanck, Bryngel, landskamrerare 169 
Blix, Anna. Se Alstedt 
Blix, Magnus, landssekreterare 246 
Bobeck, Jonas. Calm. 296 
Boberg, Isak, borgare 38, 55 f.
Boberg, Laurentius, Vestrog. 204 
Bock, Anders, komm, i Bälinge 10, 16, 36, 38, 

257,288,344, 348, 372, 402 
Bock, Kristina, f. Bringius 33, (348)
Bodelius, Daniel 89, 90, 91 
Bolmerus, Nicolaus, Wexion. 276 
Boman, Erik, collega scholae 87 f.
Bonde, Carl 34
Boo, magister. Se Chruzelius, Boethius 
Boze (Bose), Petrus 259 f.
Brandberg, Andreas 108 
Brander, Ericus 99 
Brant, N.N. 344
Branzelius, Magnus, kursor 33, 40, 121, 204, 

207, 227, 349 
Brehmer, Nils 184 
Brenner, N.N. 36
Brenner, Mårten, revisionssekreterare, hans 

barn 371
Bringius, Israel, professor 16, 36, 38, 69, 72, 

73,75, 124, 133, 344
-  hans sterbhus 10, 16, 36 f., 4 4 , 58, 64, 101, 

116, 252, 257, 268, 333, 336, 342, 344, 350, 
35<S, 358, 359, 3<>7, 370, 372, 374 f-, 379, 
394, 402

-  hansänka 55, 375
Britta, en hustru i Kumla, Balingsta 313

Britta Arvidsdotter. Se Krok 
Britta Christophersdotter, piga hos Erik Boman 

87 f.
Britta Eriksdotter. Se Albogius
Britta Jonsdotter, hustru till Per Olsson 260
Britta Mårtensdotter, en änka 164 f.
-  hennes man 164L
Britta Olofsdotter, amma hos khden i Atsike 

(258), 296
Brok, Per Jonsson, vaktmästare 216, 229, 261, 

349
Brokman (Brokenan, Brok), N.N., köpman i 

Sala 170 f.
Broman, Olaus 282
Brome, Elisabet Bengtsdotter 187
Brome, Mickel 187
Brun, Carl, kvartermästare 210, 211,212 
Brun, Laurendus 319  
Brunnerus (Brunner), Catharina 287, 294 
Brunnerus, Mardnus, professor, hans änka 126 

ff., 166
Brunnerus (Brunner), Sebastian 126 f., 195, 

206, 287, 288 
Brunnius, Jacobus, Neric. 214 f.
Bureus (Buraeus), Johannes, fornforskare 202 
Buschagrius, Christina, f. Simonius 140, 264, 

316
-  hennes moder 316
Buschagrius, Johannes, e.o. professor 59, 257, 

264, 267, 270f., 273, 275, 277,400 
Byrelius, Henrik, kh i Rasbo 101, 222 f., 249 f. 
Bäck (Beck), Johan, skinnare 157, 246 
Bäck (Beck), Märta Hansdotter 157 
Bäck, Johan Mattsson, köpman i Sala. Se Beck 
Bäling, Lars Eriksson 349 (Lars Ersson), 352,

353 (Lars Eriksson)

Calcenius. Se Kalsenius 
C alm an, Ericus. Se Kalman 
Canterhielm, Nils, kommissarie 163 
Carelsteen. Se Carlsten 
Carl. Se Karl
Carlheim, Sveno, Verml. 176, 222, 311, 318, 

319
Carlholm (adlad Carlhielm), Gustaf 16 f., 34 
Carl sted t, N.N., kanslist 240, 392 
Carlsten (Carelsteen), Jonas, lantmätare 235 
Carm, Anders, fogde 60, 107, 114, 129, 143 f., 

176, 230, 248, 306, 307, 388 
Carolinus, Petrus, Vestm. 401 
Carsten, Matthias, vinhandlande i Stockholm 

126, 128
Celsius, Magnus, professor 118, 125, 127, 266,

354
-  hans änka 255, 305, 354 f., 357 
Celsius, Nicolaus 360 
Cherstin. Se Kerstin
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Chirstin. Se Kerstin
Christina Johansdotter. Se Kerstin Johansdotter 
Chruzelius, Boethius (»magister Boo»), questor 

7 f., 15, 18, 28, 43» 48, 49. 58, 64, 68, 73. 
76, 78, 86,91, i t i ,  112, 116, 122, 138, 171, 
246, 249, 257, 268, 290, 324, 346, 347, 371, 
399,407

-  hans sterbhus 28, 64, 65, 76, 78, 79. 116, 
119, 122, 156, 164 f., 358, 371, 399

Chruzelius, Catharina, f. Rodersköld, änka efter 
quaestor 8,156, 164 f., (399)

Chnxzelius, Margareta 7 f-, 43» 65, 66, 69, 93, 
i n ,  399,411 

Cleuberg. Se Klefberg 
Cleverin, Nicolaus, Vestrqg. 100 
Clo (Clou), Jakob, underståthållare 171, 345 
Colmodin. Se Kolmod in 
Columbagrius, Jonas 223 
Columbus, Johannes, professor 44, 70, 75» 83 f., 

95, 115, 125» 126, 127, 133, 135, 163, 204, 
205, 206, 214, 219, 222, 239, 240, 242, 252, 
255, 265, 269, 276, 278, 280, 284, 292, 299, 
330, 337, 338, 342, 345, 357, 373,388

-  Närvarande i konsisr. 7, 18, 20, 22, 24, 29, 
31, 32, 35, 41, 51, 56, 66, 67, 71, 80, 87, 
91, 100, 102, 108, 115, 117» 119. 121, 123, 
124, 129, 130, 131, 137, 141, 151» 157, 166, 
172, 201, 204, 214, 219, 223, 224, 228, 231, 
238, 239, 244, 251, 254, 256, 257, 260, 262, 
267, 270, 276, 280, 282,284,288,295,301, 
305, 308, 309, 310, 314, 3x6, 320, 321, 322, 
330

-  hans änka 338, 342 
Copman. Se Köpman
Courcelles, Emanuel de, språkmästare 117 
Courcelles, Karin Olofsdotter de 9, 284, 285 f. 
Coyet, Vilhelm Julius, sekreterare 8, 159 f. 
Cronhielm, Polykarpus, assessor 409 
Cronström, Isak 412 
Cruus, Anna, f. Berendes 92 f.
Cruus, Jesper 39
-  hans fru 35, 38 f.
Curio, Henrik, bokförare och boktryckare 18, 

68,80 ff., 91, 109, 129, 246, 250, 405

Dahl (Dal), Isak 180, 18 r 
Dahlberg, Petrus, Vestrog. 140, 213 
Dahlborg, Abraham, befallningsman 248 
Dahlman, Johannes, Upl. 320, 401, 402, 403 f. 
Dalin (Dahlin), Petrus, Ostrog. 66, 92, 104 ff., 

109, 162 f., 239, 232 
Daniel Danielsson, akad.-bonde i Nedervi, Lill- 

härad 307, 328
-  hans fader 307
-  hans moder 328
De Geer, Emanuel, brukspatron 149

2 6 t —7 4 4 2 6 3  Sallandtr

De la Gardie, Gustaf, riksråd, president 14, 258, 
384, 385 f., 396 f., 402, 412 

De la Gardie, Magnus Gabriel, riksdrots och 
universitetskansler. I egenskap av universi
tetskansler 323 och passim 

Dellius, Olaus, Oel. 39 
Dijkman, Helena. Se Petraeus 
Dijkman, Petter, landssekreterare 23, 392 
Dimberg (Dunberg), Torbernus, Vestrqg. 140 
Dimbing, Anders, aktuarie 343,400
-  hans hustru 400
Dimbing, Laurentius, Holm. 276, 400 
Diupedius, Martinus 101 
Djurberg, Daniel, Hels. 80 
Douglas (Duglas), Gustaf, överste 337, 341» 

409
Drossander, Andreas, professor 138, 163, 198, 

214, 222, 239, 263, 276, 298, 314, 319, 326, 
330, 335, 352, 358, 370, 375, 378, 379, 398, 
399, 400

-  Närvarande i konsist. 166, 172, 190, 194, 
195, 201, 204, 257, 260, 262, 267, 270, 275, 
280, 282, 284, 288, 293, 309, 310, 314, 316, 
320, 321, 323, 338, 366, 369, 374, 375. 380, 
382, 384, 386, 387, 397

Drysell, Petrus 163
Dufwalt. Se Duwall
Duglas. Se Douglas
Dunberg. Se Dimberg
Dusinius (Dusenius), Olaus 16 f., 66, 88
-  hans broder 17
Duwall (Dufwalt, Duvalt), Gustaf, landshövding 

I39 f-, 152, 169 f-, 249, 338f., 378, 379, 382, 
392

Eckerman, Paul 318, 319 
Edberg, Jacobus 152 
Edelius, N.N., kanslist(?) 240 
Edelius, Elias 180
Edenberg, Herman, häradshövding I28f., 140, 

172,233
Ehrenberg (Ernberg), Gustaf, hovjunkare 148 
Ehrenhielm, Johan, hovrättssekreterare 345, 

390
Ehrenskiöld (Ernskiöld), Johan 187 
Ekeblad, Jonas, skogvaktare(?) 348, 353 
Ekebohm, Isak, kämnär 17, 172, 267 f., 272
-  hans betjäntpojke 192
Ekebohm, Karin, f. Kilström, änka efter Isak 

Ekebohm 267 f-, 272 
Ekegreen, Peter, kronofqgde 163, 170 
Eklund, Matthias, Ostrog. 286 
Ekström, Laurentius, akad.-sekreterarens ama

nuens 16, 283, 320, 393,401 
Elfvius, Petrus 191 f., 195, 201, 205 ff.
Elgfot, Benedictus 123
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Elin, hustru tili boktryckardrängen Anders Jo
hansson ijo f .

Elingius, Laurentius, e.o. professor 310, 376 
El(l)is, Philipp 255 f.
Emporagrius, Lydert, kronofogde 23, 42, 62 
Enander, Petrus, Holm. 115 
Enberg, Johan, Dalek. 176, 287, 288 
Enequist, Nicolaus. Se Salström 
Engelbrekt Svensson, slottsfogde 76, 165 
Engius, Sveno 102, 401
Erik Andersson, akad.-bonde och rättare i Drag- 

by, Skuttunge 170, 306 f.
Erik Andersson, akad.-bonde i Kättsta, Husby- 

Ärlinghundra 148 
Erik Andersson, akad.-bonde i Skala, Tegels

mora 149 
Erik Eriksson 42
Erik Eriksson, akad.-bonde i Eke, Skuttunge 

296
Erik Eriksson, akad.-bonde i Ista, Skepp tu na 11, 

148
Erik Eriksson, akad.-bonde i Mörby, Odensala 

143
-  hans fader 143
Erik Eriksson, akad.-bonde och rättare i Opp- 

garden, Dingtuna 103, 307 
Erik Eriksson, akad.-bonde i Ubby, Närtuna 237 

(felaktigt: Erik Larsson i Åby)
Erik Eriksson, akad.-bonde i Väsby, Roslags-Bro 

148
Erik Eriksson, akad.-bonde i Ändersta, Simtuna 

389
Erik Eriksson, dräng hos Lars Eriksson Bäling 

349
Erik Eriksson, humlegårdsdräng 310 
Erik Hansson. Se Angerman 
Erik Johansson, akad.-bonde i Alby, Haga (347), 

348
-  hans moder 347
Erik Johansson, akad.-bonde i Luttergärde, Frö- 

sunda 147
Erik Johansson, akad.-bonde i Mörby, Odensala 

148
Erik Jöransson, rådman, hans drängar. Se Olof 

Eriksson och Per Johansson 
Erik Larsson, akad.-bonde i Herresta, Skepp- 

tuna 236
Erik Larsson, akad.-bonde i Åby, sid. 237, fel

skrivning för Erik Eriksson, akad.-bonde i 
Ubby, Närtuna 

Erik Larsson, akad.-bonde i Österby, Dingtuna 
145

Erik Larsson, vaktknekt 157, 164, 191, 193
-  hans hustru 157, 164
Erik Markusson, akad.-bonde i Källberga, 

Alunda 249, 312 f.
-  hans hustru 249, 312

Erik Mattsson, akad.-bonde i Fullerö, Gamla 
Uppsala 146 

Erik Mattsson, akad.-bonde i Orkesta 236 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Vallskog, Bälinge 

15, 1 8 f., 4 1 , 54 , 1 63 , 177 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Årby, Rasbo 237 
Erik Mattsson, dräng hos professor Celsius’ änka 

3 0 5 , 3 50 , 354  f-. 357 
Erik Mattsson, dräng hos professor Ljung 348 f., 

( 352 ), 353  f- 
Erik Mattsson, dräng hos professor Wolff 

14 9  ff., 152 ff.
Erik Mattsson, humlegårdsdräng 123 
Erik Mattsson, soldat 343 
Erik Mickelsson, akad.-bonde i Stjärna, Gamla 

Uppsala 113, 310, 319 
Erik Nilsson, stadsvaktknekt 180, 183 
Erik Olofsson, f.d. akad.-bonde i Eke, Skutt

unge 312
Erik Persson, akad.-bonde i Ullen tu na. Skepp- 

tuna 312
Erik Persson, dräng hos rådman Ångerman 187 
Erik Pålsson 320
-  hans dotter 320
Erik Staffansson, akad.-bonde i Orkesta 236, 

389
Erlander, Elaus 115, 117 
Ernberg. Se Ehrenberg 
Ernskiöld. Se Ehrenskiöld 
Esbergius, Johan 310 
Esbergius, Zacharias 337 
Eskil Eriksson, akad.-bonde i Kippinge, När

tuna 269
Essevius, Jacobus, Ostrobothn. 132 
Essius, Johannes 165 
Eurelius, Andreas 55 f.
Eurelius, Torstanus 55 f.

Fabricius, Andreas, kursor 131 
Fabrin, Sveno, Verml. 345 
Fagrelius, Johannes, Ostrog. 137 
Fahlström, Johan 401 
Fegraeus, Andreas 320 
Fegraeus, Johan 90 f.
Felderman, Arnoldus, Gotl. 36 
Fernelius, Israel, Verml. 193, 222, 223 
Figrelius, Zacharias 202
Fillmerus, Johan, komm, i Tillinge 246, 234, 

259
Fleming, Claes, president 347, 362 
Fleming, Henrik, generalmajor 92 f., 313 
Fleming, Kristina, f. Lewenhaupt 34 
Flur, Erik Olofsson, rådman i2Öff.
-  hansänka 126ff., 166
Fogelbohm, Jonas, Vestrog. 258, 271, 296 
Fontelius, Petrus, professor, kh i Gävle 44 
Fontelius, Rolandus 113, 143
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Forelius, Daniel, Ostrog. 401, 403 f.
Forelius, Hemmingus, Ostrog., depositor 276 f., 

282 f., 284 
Fornelius, Jonas, professor 8,44, 34Ö
-  hans änka 122
Forsell, Gustaf, borgare 36 f., 44» 374. 375 
Forsell, Salomon, vinskänk 178 (Samuel F.), 

180,183 (Sammel F.)
Forsell, Samuel, landssekreterare 71, 305 
Forsswald, N.N. 249
Franck(enius), Elisabeth 52 f., 66, 333» 337 
Frisk, N.N., korpral 206 
Frondin, Erik 61
Furubohm (Furobohm), Samuel, häradshövding 

3 0 5 .332, 346  
Fägerskiöld, From hold, överstelöjtnant 33 
Fägersderna, Håkan, lagman 126, i39f-, 152, 

157, *69, 363. 409 ff.

Gabriel Andersson, stadsvaktknekt 403 
Gabriel Larsson, betjäntpojke hos N.N. Gyllen- 

grip 16 f., 66,88
-  hans moder 17
Gahm (Gam), Bengt, rådman 177 
Gallholm (Gallerius), Petrus, Ostrog. 412 
Gangius, Henrik 164, 165 
Gartman, Johan, professor 13, 16 f., 18, 27, 32, 

36, 37, 44, 45, 55, 61, 77, 85, 93, 102, 116, 
117, 120, 123, 128, 133, 136, 137, 140» M5. 
161, 169, 199, 214, 218, 221, 240, 245, 262, 
277, 284, 299 f., 316, 330, 335. 338, 342, 
345, 352, 364, 369, 370, 376, 386, 401

-  Närvarande i konsist. 7. 12, 18, 20, 22, 24, 
29, 31, 37, 40, 56, 66, 67, 71, 80, 87, 91, 
100, 102, 108, 115, 117, 119, 121, 123, 124, 
129, 130, 131, 137, 140, 141, *49 . *5 *. 152, 
157, 166, 172, 190, 194, 195, 201, 204, 214, 
219, 270, 275, 280, 284, 288, 295, 301, 305, 
309, 310, 316, 321, 322, 323, 326, 331, 335

Gedeur. Sejedeur
Geer (kallas 1682 Gier), Henrik, kolare i Söder- 

kulla, Morkarla 168, 201 
Gelsenius, Nathanael 226, 227 
Gestrinius, Martinus, professor 75, 124, 133
-  hans sterbhus 268, 336 
Gezelius, Jacobus, Vestm. 66 
Gezelius, Johannes, biskop 106 
Giesler, Stephanus 318, 319 
Giöther, Sveno, Smol. 16
Goeding, Anders, akademisekreterare, e. o. pro

fessor 67, 262, 273, 276, 281 f-, 287, 310, 
314, 322 f., 326, 327, 328, 332, 344

-  såsom sekreterare och protokollförare passim
-  hans hustru 344
Goés (Gås, Gåse, Gåås), Nils, ryttmästare 1 1 9 ,  

145 f-, 158,172, 329

Gotfried, Peter, apotekare 70, 3 4 9  

Got(t)fried, Peter, apotekarens son 108, 123, 
184, 263 f.

Gothard Jona 232 
Gotholander, Carolus 108 
Gran, Christophorus, Vestrobothn. 401 
Gran, Johan Andersson, fpgde 79
-  hans barn 343
-  hans dotter 46
Granius, Johannes, Vestm. 132 
Granqwist, Jonas 359 
Grau. Se Gråå
Grijs, Anders, kronofogde 388 
Grijs, Katarina. Se Kugelhielm 
Gripenhielm, Edmund, riksråd 70 
Grot, Johan, f.d. fogde, rådman 19, 20f., 1 tof., 

113, 118, 169, 242 ff., 250, 266f., 274f., 
279f., 287, 294 f-, 308, 3°9 f-, 379, 404 f-

-  hans broder 110
-  hansänka 19, n o f .
Grubb, Andreas, professor 189, 213, 248
-  hans änka 213
Grubb, Jacob, kh i Järvsö 144 
Grubb, Johan, fåktmästare 28 f., 33, 45, 129, 

173, 201 f., 219, 255, 271 f., 279, 3*o, 319, 
320, 333, 368, 372, 373, 394, 400, 402, 411

-  hans hustru 173 
Grubb, Nicolaus 213
Grund, Christopherus, Vermi. 276 
Gråsten, Anders Simonsson 38 
Gråå (Grau) (adlad Fredenhielm), Peter, härads

hövding 104, 126, 286, 302, 305 
Grönberg, Laurentius 204 
Gummelius, Jonas 117 
Gustaf Jönsson, kronofogde 17 
Gyldenhoff (Gyllenhof), Baltasar, krigsråd, 

landshövding 18, 33, 132, 158, 329, 330, 392 
Gyldenstolpe, Nils, envoyé 8 
Gyllenanckar, Gabriel, landshövding 70 
Gyllenborg, Jakob, direktör 18, 29, 46, i n ,  

334, 336f., 340, 34*. 350, 363, 376, 408 ff. 
Gyllengrip, N.N., student 16,88 
Gyllensderna, Anna, f. Skytte 172 
Gyllensderna, Ingeborg 172 
Gyllensderna, Jöran (Georg), riksråd, president, 

lagman 21, 33, 123, 126, 162 
Gyrenius, Matthias, Calm. 286, 333 
Gås (Gåse, Gåås), Nils, ryttmästare. Se Goés 
Göran. Se Jöran 
Göther. Se Giöther

Hadorph(ius), Johan, sekreterare i Antikvitets
kollegium 11, 173f., 202, 251,325 

Hagelberg, Petrus, Vestm. 95 
Halenius, Johan 184, 211, 212 
Halenius, Petrus 395 
Hambraeus, Andreas 195, 208, 209
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Hambraeus, Jakob Andersson, fogde io6f., 114, 
129, 148, 167, 201, 237, 247, 312, 313 f-,
345, 395 f- 

Hammarvik, Petrus, Ostrog. 296 
Hans Helgesson (Helliesson), fogde i Stav, 

Munktorp 120, 172 
Hans Larsson, akad.-bonde i Åkerby, Vårfru

kyrka 131, 344 
Hans Tomasson, dräng 363 f., (369)
Haquinus Bartholdi, kh i Spånga 117 
Harding, Jacob, konterfejare 155 (»Hark- 

lingen»), 373 
Hedberg, Erik 387
Hedberg, Johannes, kursor 31, 32, 38, 46, 53, 

195,208, 242
-  hans moder. Se Britta Eriksdotter Albogius 
Hedberg, Petrus 380 f., 387, 395
-  hans moder. Se Britta Eriksdotter Albogius 
Hedenius, Andreas, Neric. 100, 115 
Hedraeus, Andreas 23, 213, 234
Hedraeus, Benedictus, professor, hans änka 33, 

114, 234, 283, 287, 288
-  en dotter (betecknad »L.H.») 287, 288, 294 
Hegn, Michael, bardskärare 343
Heijer (Höyer), Johan Christoffer, formsnidare 

401,404
Helena, hustru rill ringaren Johan Persson 33, 

39,87, 88 
Helgonius, Petrus, ritare 113, 118 
Hell (Häll), Andreas, Calm. 306, 317 f-, 380 
Hellman, Petter 293
Hemming Gustafsson 192, 207, 208, 209, 220 f. 
Henrik Larsson, borgare 238 f.
Hernodius, Olaus, Angerm. 222, 401, 404 
Herrlund, Laurentius 90 
Heyd, Peter von de, notarius publicus 34 
Hjärne (Jerner), Urban, läkare 22, 70 
Hofberg, Magnus, Upl. 93 
Hof(f)ling, Jacobus, Smol. 55, 115, 283 
Hoffman, Anders Andersson, rådman 163 f., 

170, 180, 181, 388, 389 f.
Hoffwenius, Johan, lantmätare 104, 246, 233, 

331. 334,362 
Hoffwenius, Petrus, professor 22, 36, 66, 81, 

82,138,328 
Höghusen, Henrik, kansliråd 310 
Hohorst, EUerdt, bardskäraregesäll 338, 343, 

355, 357, 362 f.
Holenius, Johan 193, 210, 211 
Holenius (Olenius), Laurentius, Vestm. 91, 93, 

141, 184 f., 193, 208, 211, 212, 288 
Holm, Bengt, kämnär 27,98, 388 
Holm, Johan(?>, lantmätare 334 f., 34° f., 410 
Holm, Johan, rådman 177 
Holm, Maria, änka efter majoren Holm 243 
Holm, Petrus, professor 13, 20, 22, 24, 27, 44, 

45, 46, 52, 56, 59, 65, 66, 69, 78, 85, 87,

9 2 ,  109, I I 7 , x i 8 ,  1 3 4 ,  1 3 6 ,  1 5 4 ,  ! 8 3 f I g g > 

1 9 9 , 2 0 5 ,  2 0 7 ,  2 2 1 ,  2 2 9 ,  2 3 2 ,  2 3 3 ,  2 3 9 ’ 2 4 5 ’ 
2 7 3 .  2 7 4 ,  2 8 4 ,  3 0 0 ,  3 0 9 ,  3 2 4 ,  3 2 7 ,  330> 3 3 3 j  
3 4 0 ,  344,  350 , 3 5 1 ,  358, 3 6 2 ,  3 6 9 ,  3 7 0 ’ 3 7 7 | 
379

-  Närvarande i konsist. 7, 20, 24, 29, 30, 31 
32, 34, 35. 37, 38, 56, 61, 66, 67’ 7I>’ 80’ 
91, 102, 130, 131, 151, 152, 172, 182, 186* 
194, *95, 204, 232, 244, 262, 267, 270, 310, 
330, 331, 335, 342, 345, 349, 350, 352, 355, 
366, 375, 382, 386

-  hans hustru 56,88 
Holmberg, Johannes(?) 333 
Holmerus, N.N. 21 x 
Holstenius, Georgius 233 
Holstenius, Jonas 163 f.
Hontherus, Lars, kh i Alunda 15, 168, 244 f., 

266,362 
Humbla, Ericus, Neric. 353 
Humerus, Bonde 284 
Humerus, Zacharias, professor 374 f.
Hunterus, Ericus, räntmästare 76 
Huss, Johan, kämnär 130 
Hussander [felaktigt namn], Vestm. 195 
Hylring, Magnus, Suderm. 236, 237 
Häll, Andreas, Calm. Se Hell 
Hök, Anders, inspektor i Vattholma 29, 31, 

167, 168, 201, 233, 333, 337, 392 
Hök, Magnus 213 
Hök, Sveno 139, 319
Hörner, Joel, rådman i Stockholm 124, 128, 

139, 325
-  hans änka 124, 128, 139 
Höyer, N.N., i Stockholm 46
Höyer, Johan Christoffer, formsnidare. Se 

Heijer

Ihering (Ieringh), Sebastian 106 
Ihre, Thomas 339
Inge(l)brecht Svensson. Se Engelbrekt Svens

son
Insulander, Crispinus 98, 297
Isak, dräng hos professor Celsius’ änka 334, 355
Israel Johansson 27

Jacobus Josephi, kursor 13, 31, 32
-  hans arvingar 37
-  hans änka 32
Jagenteuffel, Johan Samuel, apotekare 70 
Jakob, jaktkarl 33
Jedeur (Gedeur),Johan 155flf., 2i6f., 221 
Jerner, Urban. Se Hjärne 
Jernfeldt, Chrispinus 202 
Johan, kursor. Se Hedberg 
Johan Eriksson, betjäntpojke hos Gabriel 

Skragge 192 f., 205, 206, 209, 215, 219
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Johan Henriksson, akad.-bonde i Ål, Veck- 
holm 313

Johan Larsson, häradsfogde i Hudiksvall 176 
Johan Mattsson, akad.-bonde i Husby, Husby- 

Ärlinghundra 36, 143 
Johan Mattsson, akad.-bonde i Vasa, Skepptuna 

142
Johan Månsson, en dräng 150 
Johan Månsson, stadsvaktknekt 180, 183 
Johan Mårtensson, akad.-bonde i Ista, Skepp

tuna 11, 236 f.
Johan Mårtensson, akad.-bonde i Ubby, När

tu na 236 (felaktigt: »Åby»)
Johan Nilsson 39 f.
Johan NUsson, lärpojke hos bardskäraren Tre- 

chou 94 f., 206 f., 208, (209), 211 
Johan Olofsson 35
Johan öl(of)sson, akad.-bonde i Kolhammar, 

Odensala 142
-  hans hustru 142
Johan öl(of)sson, akad.-bonde i Lilla Åby, När- 

tuna 148, 171 f., (175), 215, 224, 231, 232 
Johan Persson, akad.-bonde i Jortslunda, Alunda 

149
Johan Persson, akad.-bonde i Åttesta, Frösunda 

236
Johan Persson, ringare 35, 88, 183
-  hans hustru. Se H elena
Johan Staffansson, akad.-bonde i Viggeby, Or- 

kesta 147
Johan Thomasson, guldsmed och rådman 383 
Johannes, kursor. Se Hedberg 
Jon Jonsson, akad.-bonde i Överlunda, Närtuna 

31» 57
Jonas Magni Wexionensis, biskop 124 
Jonas Petri 104, 105
Jordan Nilsson, glasmästare 39 f., 238f., 309, 

315 f., 320 f.
-  hans moder 39 f.
Judichaerus (Judikerus), Nicolaus, Gothi. 66 
Jäger, Andreas 88 ff., 95» 178 f.
Jäger, Johannes 89 ff.
Jöns Eriksson, akad.-bonde i Väsby, Roslags-Bro 

389
Jöns Eriksson, bonde i Äs, Romfartuna 279 
Jöns Hansson, akad.-bonde i Årby, Rasbo 237 
Jöns Larsson 352
Jöns Persson, akad.-bonde i Bossberga, Tors- 

tuna 248 
Jöns Persson, timmerman 123 
Jöran Bengtsson, stadsvaktknekt 180, 183, 186 
Jöran Mårtensson (kallas 1670 Jöran Månsson), 

korpral, sergeant 146, 303 f., 329

Kafle, Erland, vice president 167 
Kalman (Calman), Erik 226, 227 
Kalsenius (Calcenius), Olaus, Vestm. 32, 193, 

305

Karin, en hustru i Tibble, Rasbokil 238 
Karin Eriksdotter, en hustru i Gränby, Vaksala 

4°3
Karin Eriksdotter, en hustru i Lilla Åby, N är

tuna 143
Karin Eriksdotter, piga hos bokbindaren Siwert 

338, ( 355)» 362 f.
Karin Eriksdotter, änka efter Olof Hansson i 

Buskgården, Skepptuna 22 
Karin Eriksdotter, en änka i Vallskog, Bälinge 

79 £
Karin Johansdotter, en änka i Fålvi, Dingtuna 

120
Karin Jönsdotter, amma hos professor Lundius 

308 f.
Karin Larsdotter, en änka i Österby, Läby 238 
Karin Mattsdotter, en änka i Alby, Haga 147 
Karin Mårtensdotter, professor Ausius’ svär- 

moder 370 f.
Karin O lofsdotter. Se Courcelles, de 
Karl Henriksson, inspektor på Strömsholm, 

Kolbäck 233 
Karl Mattsson, akad.-bonde i Kättsta, Husby- 

Ärlinghundra 142 
Kellander, Petrus 216 
Kempe, Johan, Upl. 14 f.
Kempfer, Andreas. Se Kämpfer 
Kerstin Andersdotter, en hustru 130, 133 
Kerstin Eriksdotter, amma hos superintenden

ten Sreuchius 107 f.
Kerstin Eriksdotter, piga hos professor Celsius’ 

änka 350, 354 f-, 357 
Kerstin Eriksdotter, änka efter Per Hansson 35, 

39. 56, 87, 88 
Kerstin Johansdotter, piga hos professor Holm 

56 ,8 8 ,(1 0 9 )
Kerstin Persdotter 35
-  hennes moster 35
Kerstin Timansdotter, piga hos professor W olff 

153Keyser (Keiser), Henrik, boktryckare i Stock
holm 30

-  hans hustru 30
Kiellingius, Andreas, Vestrog. 124 
Kierstin. Se Kerstin 
Kilström, Gabriel 372, 374 
Kiöping, Carolus 224 ff.
Kiörning, Petrus, Angerm. 401 
Klefberg (Cleuberg), Nicolaus 262, 271, 311 
Klint, Johan, landssekreterare 307, 328 
Klint, Mårten Jonsson, fogde 11 f., 14, 22, 42, 

109, 113, i2of., 124, 142, 147 f., 169, 170, 
224, 228, 231, 233, 235, 236, 247, 256, 
272 f., 333. 343, 349, 390, 396 

Klinte, Johannes 319 
Klotzbach, Emanuel, överskärare 224 ff.
-  hans hustru 224 ff.
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-  hans piga 224, 226, 227
-  hans svägerska 224, 226, 227 
Klöfverskiöld, Johan, kammarråd 92, 105 
Knut Mattsson, akad.-bonde i Vallskog, Bälinge

80,343
Knäpp, Johan Hansson, kämnär 150, 170 f., 

194,388 
Kock, Johannes 115
Kolmodin (Colmodin), Israel, adjunkt 344 
Köpman (Copman), Johan, vinskänk 28 f., 368, 

373
Krafft, Isacus 140 f.
Krok, Anders Eriksson 33, 39 
Krok, Britta Arvidsdotter, hans hustru 35, 39 
Krok, Gudmund, häradshövding, hans sterbhus 

6 3 ,77, 290 
Kro(o)k, Theodorus, Wexion. 14 
Kro(o)k, Thomas, domkyrkosyssloman 204 
Kroger, Petter 221 
Krönstrand, Laurentius 176, 395 
Kugelhielm, Anna Kristina 106 
Kugelhielm (Kügellhielm), Karl 66, 92, 104 ff.,

239
Kugelhielm, Katarina, f. Grijs 92, 104 fF., 162 f., 

239, 332 
Kullman, Sveno, Vestrog. 33 
Kurck, Knut, riksråd 148, 172 
Kuus (Kuse), Barthold 13, 319 
Kylander, Ericus, Vestrog. 25, 57, 145, 215, 254 
Kyronius, Nicolaus, Suderm. i8of., 190, 203, 

212, 258, 265, 267, 276, 380 f.
Kåhre, Gudmund, kanslist 367 
Kämpfer, Andreas, Westphal. 152, 270 
Köping, Carolus. Se Kiöping

Lacherus (Lackerus), Magnus 96 f.
Lagerlöf, Petrus, professor 9, 13, 36, 44, 55, 64, 

74» 104, 117, 1x9, 152, 173, 176, 177, 190, 
I9 1» *97»198, 2x3, 215, 218, 221,229,239, 
245, 247, 252, 254, 258, 280f., 282, 286, 
289 ff., 294, 298, 301, 309, 316, 328, 330, 
331. 335* 342, 345. 347, 349, 350, 353, 355, 
357, 358, 300, 361, 364, 372, 373, 378, 379, 
385,386, 387, 4x2

-  Närvarande i konsist. 7, 12, 18, 20, 22, 24, 
29, 30, 31, 32, 37, 41, 5», 56, 61, 66, 67! 
71, 87, 91, M l, 151, 152, 154, 157, 172, 
190, 194, 195, 20X, 204, 214, 219, 223, 224, 
228, 231, 251, 254, 257, 262, 267, 270, 276, 
280, 284, 288, 295, 310, 3x6, 321, 322, 323, 
345, 349, 350, 352, 355, 357, 360, 369, 374, 
375, 380, 382, 384, 386, 387, 397

Langelius, Samuel 27 f., 37, 40i 
Lars Amundsson 309, 315
-  hans hustru 309, 3x5 
Lars Andersson 27, 313
-  hans hustru 309, 313

Lars Andersson, akad.-bonde i Ulva, Bälinge 
373.393

Lars Arvidsson, akad.-bonde i Buskgården, 
Skepptuna 237 

Lars Björnsson. Se Lars Esbjörnsson 
Lars Eriksson. Se Bäling 
Lars Eriksson i Hörnet, hans dräng 150, 151 
Lars Eriksson, akad.-bonde i Malma, Bondkyrko

171
Lars Eriksson, akad.-bonde i Nyby, Långtora 

363
Lars Eriksson, akad.-bonde i Österby, Läby 238 
Lars Eriksson, länsman 42 
Lars Eriksson, vaktknekt 183, 186 
Lars Esbjörnsson, akad.-bonde i Dannkumla, 

Övergran 11 (Lars Björnsson), 147 
Lars Hansson, akad.-bonde i Brunnby, Börje 

146
Lars Jakobsson, bitr. fogde 246 
Lars Johansson, akad.-bonde i Ål, Veckholm 

313
Lars Jönsson, vaktknekt 180
Lars Markusson, akad.-bonde i Hällby, Ös tu na

ti
Lars Mattsson, akad.-bonde i Droppsta, Oden

sala 11
Lars Olofsson, akad.-bonde och rättare i Åsta, 

Björskog 119 
Lars Olsson (eller Lars Persson) 17, 88 
Lars Olsson, bonde i Åby, Närtuna 338 
Lars Olsson, trädgårdsdräng 176 f.
Lars Persson (eller Lars Olsson) 17, 88 
Lars Staffansson, akad.-bonde i Lygnesta, Lång

tora 146
-  hans moder 146
Lars Svensson, sadelmakare. Se Tillman 
Laurin, Christopher, rector schölte i Söder

köping 102
-  hans hustru 102
-  hans styvdotter 102, (109)
Lehman, Petrus, Bohemus 122 f., 176, 216, 259, 

265 f., 277, 311 
Leijonhufvud, N.N. 56 
Leitz, Johan, ritare 115, 118, 266
-  hans betjäntpojke 208 
Lenaeus, Johannes, ärkebiskop 185 
Lennseus, Ericus, Neric. 145 
Leussner, Fredrik 56
Levin, Jonas. Se Livin
Leyman, Karl, krögare 180, 181,184, 189, 196, 

210, 220, 221
-  hans änka 315
Liewen, Reinhold von, kammarherre 349, 360, 

377,380
Lilliecrona, Gustaf, landshövding 100, 256, 344, 

349
Lillieroot, Nils, envoyé 364
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Lillieström, [Jakob?] 206 
Limmingius, Laurentius, Ostrobothn. 104 
Lind, Olaus 101 
Lindebohm, Jonas 282 f.
Lindebohm, Laurentius, borgmästare i Västervik 

282 f.
Lindegren, Magdalena, gift 1. med hovrådet 

Daniel Behmer, 2. med ryttmästaren Carl 
Gustaf Lood i Småland 301 

Lindelius, Daniel 222, 310, 319 
Lindelius, Johan 184,183, 186, 187 f. 
Lindemeier, Georgius, Holm. 22 
Lindschöld, Erik, kansliråd och statssekreterare 

42, 43, 44, 57, 65, 66, 119, 125, 130, 173, 
176, 202, 258, 259, 279, 295, 301, 319, 321, 
390,400,4x1 

Lindvall, Andreas, Ostrog. 319 
Linnerius, N.N. 125 
Linzelius, N.N. 282 
Lithenius, Johannes 117, 118 
Lithovius, Johan 288 (Litorius)
Lits, Mårten 148 
Livin, Claudius 226 
Livin (Levin), Jonas 224 ff.
Ljung, Ericus, e. o. professor 45, 156, 164 f., 

232,348,349, 352, 353 
Ljung, Petrus, professor 156, 164 f.
-  hans sterbhus 275
-  hans änka 33, 176 
Ljunggren, Petrus 213
Loccenius, Johannes, professor, bibliotekarie 

35,159,160, 235,274 
Lodelius, Stephanus 179 
Lodo, N.N., kanslist 231 
Lohrman, Thomas [d.ä.], borgmästare 325 
Lohrman (Låhrman), Thomas [d. y.], borgmäs

tare 36, 189, 196, 199, 200, 374 f.
Lood i Småland, Carl Gustaf, ryttmästare 301, 

308
-  hans hustru. Se Magdalena Lindegren 
Lovisin, Erik, revisionssekreterare 8 f., 25, 119,

258, 392 
Lundelius, Andreas, Vestrog. 373 
Lundelius, Bengt, komm, i Dingtuna 339 
Lundelius, Matthias, komm, i Danmark 196 
Lundgren, Johannes i66f.
Lundius, Carl, professor 7, 12, 20, 21, 22, 23 f., 

25 ff., 41, 44, 46, 51, 54, 61, 62, 63, 65, 66, 
74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 104, 109, i n ,  
ii5 , 117, 121,123, 129, 139, 140, 151, 152,
155, 161, 164,174, 175, 182, 190, 194, 195, 
197, 198, 200, 204, 205, 217, 218, 219, 221, 
228, 229, 231, 233, 234, 239, 245, 254, 262, 
268, 270, 271, 272, 273, 275, 278, 279, 280, 
282, 284, 295, 298, 300, 308 f., 316, 318, 
319, 320, 322, 327, 328, 330, 332, 333, 335, 
338, 340, 341, 342, 352, 358 f., 360, 365,

367, 368, 369, 373, 374, 375, 378, 380, 387, 
397, 399, 401, 403,404

-  Närvarande i konsist. 20, 22, 24, 40, 51, 56, 
61, 66, 80, 100, 119» 137, 140, 151, 154, 
157, 163, 166, 172, 177, 182, 190, 194, 195, 
201, 214, 219, 228, 232, 254, 262, 267, 270, 
275, 280, 284, 288, 295, 301, 305, 310, 316, 
321, 322, 323, 326, 364. 366, 369, 374, 375,
384,386, 387,403

Luth, Johannes, Neric. 194, 319, 401 
Lycosander, Jacobus, Ostrog. 183 f., 186, 188, 

195, 222, 284, 286, 401 
Lysell, Sven, kanslist 251 
Lysenius, Johannes, Ostrog. 7 
Löfman, Anders, Upl. 411 f.

Mackey (Matkei), Isak 177 
Mahrbäck, Johan, köpman i Sala 223 
Malin, en hustru i Nedervi, Lill härad 158 
Malin Olofsdotter i Ulva 373, 393 
Malin Siwertsdotter 178 
Margareta Andersdotter, en hustru 313
-  hennes son 313 
Margareta Siwertsdotter 178 
Martinus Olai Nycopensis, professor 124 
Matkei. Se Mackey
Matts Berdlsson, akad.-bonde i Odenslunda, 

Frösunda 236 
Matts Eriksson, akad.-bonde i Husby, Husby- 

Ärlinghundra 143, 148 
Matts Eriksson, borgare 260 
Matts Jakobsson, akad.-bonde i Kålsta, Tors tu na 

351
Matts Jakobsson, smedsdräng 348 
Matts Jönsson 349
Matts Mattsson, akad.-bonde och rättare i Säva, 

Gryta 31
Matts Mattsson, akad.-bonde i Vreda, Frösunda 

172
Matts Mattsson, bonde i Drävle, Altuna 339 
Marts Mattsson, bonde i Gränby, Vaksala 402 f., 

411 f.
Matts Mattsson, humlegårdsdräng 163 
Matts Månsson, humlegårdsdräng 163 
Matts Mårtensson, dräng hos kämnären Knäpp 

150
Matts Persson, timmerman 108, } -5
Megalinus, Magnus 55
Melander, Johannes 195
Melander, Magnus, komm i Stockholm 305
Melander, Magnus, musicus 319
Melander, Petrus 195
Mellin, Ericus, Calm. 263
Meyer, Mårten, sämskmakare 256, 260 f.
Mickel Andersson, akad.-bonde i Husby, 

Husby-Ärlmghundra 51. 57 
Micrander, Julius, professor 9, 11, 13, 20, 22,
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26, 33, 44, 45, 46, 
7 5 ,82f., 85, 86,91 
131,133,135.137,
190,195,196,197, 
219,240, 241,245, 
273, 278, 280,295. 
333, 337, 339, 34°, 
354, 355, 356, 358, 
381,384, 398,399

52, 64, 68, 70, 73» 74» 
, 93, 101, 117, 121, 127, 
155, 161, 169, 174,182, 
198, 202, 212,217, 218, 
253, 259,267,271,272, 
298, 308, 310, 314, 316, 
342, 344, 347, 349, 351. 
359, 361, 3<$5, 366, 374,

-  Närvarande i konsist. 7, 12, 31, 32, 37, 41, 
51, 56, 61, 66, 67, 71, 80, 87, 91, 100, 115, 
117,119, 121, 123, 124,130, 131,137, 141, 
149,154, 157»163,166,172,177, 182,i86, 
190, 194, 195, 204, 214, 219, 244, 254, 257, 
262, 270, 276, 280, 284, 288, 295, 301, 305, 
308, 316, 320, 321, 322, 331, 335, 338, 342, 
345» 350, 352, 355» 357, 3^0, 364, 366, 369, 
374,380, 382, 384, 386, 387, 397, 403

-  hans hustru 280
Micrander, Laurentius 202, 333, 370, 401 
Mittler, Johan, häradsfogde 330, 392, 393 
Moback, Christopherus, Neric. 202 
Moberg, Olaus 117, 380 
Molin, N.N., kommissarie 366 f.
Molin, Jonas/Petrus 283 
Molinus, Laurentius 263 
Molstadius, Ericus 306, 316 ff., 376
-  hans moder 317
Molstadius, Johan, kh i Markim 236 
Montan, Daniel 380 f.
Monrin, Petrus 165 f., 178, 182, 191 
Morsus (eller Morin), Olaus 164 
Müller, N.N., student 214 
Myra, Nicolaus 363
Myrander, Henrik, kh iTorsåker 32, 36 f., 44, 

58, 101
Myring, Johannes, bokhållare 156, i64f.
Måns Andersson, akad.-bonde i Hönsgärde, 

Husby-Långhundra 141, 169
-  hans barn 169
Måns Månsson, rådman. Se Skog 
Måns Persson, akad.-bonde i Häljebolsta, Väs

teråker 146
Måns Staffansson, torpare i Skallbo, Rasbokil 

168
Mårten, gesäll hos bagaren Ferdinander Zelbell

35
Mårten Larsson, tolfman i Segelsberga, Björskog 

119
Mårten Mattsson, akad.-bonde i Ista, Skepp tu na 

113, 142
Mårten Mattsson, akad.-bonde i Lunda, Vaksala

311
Mårten Mårtensson, stadsvaktmästare 209 
Märta Hansdotter. Se Bäck 
Möllenbruk, Johannes 283 f.
Möller, Johannes, Holm. 163

Mört, Olaus, Angerm. 55

N erbelius, Laurentius Erici, Hels. 115, 180 ff., 
190, 203, 212, 252, 258, 265, 267 

N erbelius, Laurentius Petri, krigspräst vid H el
singe reg. 143 f- 

Nezelius, N . N ., dräng hos rådman Hoffman 
166

Nezelius, Haqvinus, Fiedr. 87 
Nezelius, Olaus, e. o. professor, vice bibliote

karie 255, 257, 259, 262, 276, 355, 400 
Nils Eriksson, bonde i Viggby, Dalby 263 
Nils Jonsson, korpral 330 
Nils Jonsson, torpare i Bärbytorp 148 f.
-  hans hustru 149
Nils Olsson, akad.-bonde och rättare i Uggelsta, 

Åkerby 42
Nils Persson, bonde i Gränby, Vaksala 403 
Noraus, Johannes, Upl. 155 ff.
Norbelius, Ericus, Ups. 115 
Norlin, Johannes 190, 195 
Norlin, Petrus 195 
Norling, Daniel 382
Normander, Andreas Georgii 12, 14, 30 f., 109
-  hans fader 30 
Normorsus, Henricus 103 
Normoraus, Samuel 103 
Nor(r)man(nus), Laurentius, professor 100 f.,

123, 171, 255, 258, 259, 276, 342, 345, 357,
358, 373» 375. 376, 378, 384» 400

-  Närvarande i konsist. 375, 380, 382, 384, 
386, 387, 397. 403

Nortman, Andreas, kh i Stora Skedvi 320 
Nortman, Benjamin 165 f., 177 f.» 182, 191 ff, 

*95» 205ff, 212, 215, 217, 2x9, 221, 251, 
264 f., 267, 277, 294. 304» 379, 381 f. 

Nortman, Johan 180 f., 190, 191, 264 f., 288, 
293 f., 304, 305, 320 

Nybelius, Elisabeth Johansdotter, f. Ihering 
382 ff.

Nybelius, Sebastian 37, 381, 382ff, 387 
Nyman, Mårten, sekreterare 36, 126, 368, 370

Obrecht, Elias, professor 125, 135, i3Öf., 232
Odenberg, Olaus 262, 271
Odhelius, Ericus 108
Odhelius, Laurentius 108
Olavius, Gudmundus, Isl. 202, 278, 404
Olenius, Laurentius. Se Holenius
Oljeqvist, Gustaf, kanslijunkare 25
Olof Andersson 185
Olof Andersson, dräng hos professor Ljung 349, 

353
Olof Eriksson, akad.-bonde i Kölinge, Rasbokil 

95, 106 f.
Olof Eriksson, dräng hos rådman Erikjöransson

(206), 207
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Olof Eriksson, smed sålderman 217
-  hans dotter 217
Olof Gunnarsson, akad .-bonde i Berga, Med- 

åker 329
Olof Hansson, akad.-bonde i Buskgården, 

Skepptuna 11, 22
-  hans änka Se Karin Eriksdotter 
Olof Håkansson, köpman i Stockholm 61 
Olof Johansson (Jonsson), akad.-bonde i Åsta,

Björskog 119, 329 
Olof Larsson, akad.-bonde i Grinda, Munktorp 

1 1 9 E
Olof Lennartsson, bagare 207, 208 
Olof Markusson, akad.-bonde i Brunnby, Börje 

146
Olof Olofsson, vaktknekt 191 
Olof Olsson, boktryckardräng 187 
Olof Persson, akad.-bonde och rättare i Slåsta, 

Odensala 34, 142, 237, 312 
Olof Sigfridsson, borgare 184,187 
Olof Staffansson 123 
Olof Stensson, rådman. Se Stenman 
Ophinus, Jonas, Vestrog. 222 
Orre, Arvid, Gothl. 187 
Oxenstierna, Axel, rikskansler 76, 291

Palmberg, Petter, skräddare 102,189, 285 
Palmroth, Johannes, Vestm. 320 
Palmskiöld, Erik, sekreterare 124, 210, 212 
Peltz (Pells), Abraham 249 
Peltz (Pels), Matthias, bruksinspektör 143, 168, 

247, 252, 263 
Per Andersson, humlegårdsdräng 163 
Per Aronsson (Arndtson), kronofogde 143 
Per Eriksson, d. ä. och d.y., akad.-bönder i 

Tarby, Frösunda 236 
Per Eriksson, akad.-bonde i Årby, Rasbo 18 
Per Eriksson, mjölnare i Fiskeså, Närtuna 390 
Per Eriksson, vaktknekt 261 
Per Hansson, hans änka. Se Kerstin Eriksdotter 
Per Ingemundsson, guldsmed och rådman 383 
Per Isaksson, mjölnardräng 33, 39, 36, 88 
Per Johansson, bonde i Husby, Husby- 

Ärlinghundra 142 
Per Johansson, dräng hos rådman Erik Jöransson 

207
Per Larsson, akad.-bonde i Årby, Rasbo 237 
Per Mattsson, vaktknekt 40, 180, 183, 186, 

187 f., 189,288, 293, 304 f.
Per Mårtensson, skräddareålderman 102, 109 
Per Olsson 260
-  hans hustru. Se Britta Jonsdotter 
Per Olsson, akad.-bonde i Orkesta 389
Per Persson, akad.-bonde i Kippinge, Närtuna 

269
Per Persson, akad.-bonde i Sund, Alunda 149 
Per Persson, mjölnare i Ulva 246

425

Per Persson, vaktknekt 132,183,186,188,189, 
305

Per Persson, vaktmästare 38, 39f., 180f., 183, 
185 ff., (i9Öff.), 209 

Peringer (adlad Lillieblad), Gustaf, professor 13, 
16, 32, 41, 44, 50,67, 74, 95, 101, 117, 119, 
133, 135, 152, 190, 197, 205, 207, 218, 240, 
241, 252, 298, 335, 337, 340, 344, 347, 349. 
350, 352, 361, 370, 378, 399

-  Närvarande i konsist. 7, 12, 18, 20, 22, 24, 
2 7 , 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 41, 51, 
55, 56, 61, 66, 67, 71, 87, 91, 96, 98, 100, 
102, 115, 117, 130, 131, 137, 140, 14X, 157. 
166, 172, 190, 194, 195, 201, 204, 214, 219, 
239, 251, 254, 256, 262, 270, 280, 284, 309, 
310, 316, 342, 345, 349, 350, 355, 357, 360. 
374, 375, 380, 384, 386, 387,403

Petraeus, Helena, f. Dijkman 202, 293, 320,413
Petraeus, Magnus 202, 320,413
Petraeus, Nicolaus 34f., 38 f., 55, 56
Petter. Se Per
Pijlträ, Johannes 333
Pijlträ, Lars, kronofogde 333
Pijlträ, Laurentius 333
Pilo (Pilou), Gudmund, vinskänk, byfogde 

166 f-, 184, 224, 315 
Piper, Carl, sekreterare 42 
Plaan (Plan), Daniel, assessor 149 
Plenning, Nils, rådman 97, 98 
Pors, Johan Heinrich, apotekare 70 
Posse (Påse), Mauritz, landshövding 17 f-, 102, 

339
Post, Catharina von, f. Schildt 392 
Pourell (Purell), Israel, musicus 115 
Preutz (Prytz), Johannes, Ostrobothn. 256 
Printz, Carolus 201 
Printz, Sveno 45 
Prosperius, Gustavus 262 f.
-  hans fader 263
Prytz, Johannes, Ostrobothn. Se Preutz 
Pureil. Se Pourell 
Påse. Se Posse

Rabenius, Olaus 222 
Rannou/Rannovius. Se Rönnow 
Rask, Elisabet, f. Low 39 f.
Rask, Johan (Jonas), notarie 39 
Ratkin, Martinus, Angerm. 71, 113 
Reenhielm (Rhenhielm), Jakob, f.d. riksantik

varie 289,296, 372, 374 
Reftelius, Johannes, vice akademisekreterare 

183 ff., 193, 195, 196fr., 201, 212f., 231, 
251, 269, 281, 287, 293, 320, 326, 332, 344, 
395,401 

-  Såsom protokollförare passim 
Reftelius, Nicolaus 96, 183 f., 195, 212 f.
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Retnert (Remmerdt), N. N., dansmästare i 
Stockholm 364 

Reuter, Samuel, Wiburg 117 
Reyman, Claes, guldsmed 387, 389 
Rhalambius, Magnus, regementsskrivare 54 
Rhenhielm. Se Reenhielm 
Rhodin, Andreas, adjunkt, kh i Vänersborg 37, 

98 f., 132, 324 
Ribbing, Leonard (Lennart), landshövding, hans 

barn 202
Rigelius, Andreas 203, 204, 210, 211, 217, 304 
Ringius (Ring), Jacob, fogde 15. 18, 32, 54, 100, 

114, 128, 146, 170, 172, 204, 238, 246, 247, 
248 f., 256, 268, 272 f., 296, 312, 313, 344. 
345. 388, 392, 393. 396 

Rivelius, Johannes, Bothn. 306 
Roberg, Daniel, apotekare 70 
Roberg, Laurentius, Upl. 80 
Rodersköld, Catharina. Se Chruzelius 
Rojard. Se Royard
Roland Eliasson, frän Stockholm, hans dräng 

108
Rommel, Anders, accisskrivare 217 f., 253, 238 
Rommel, Börje (Berge) , bokhållare och tull

inspektor 123, 217 f., 253, 258, 296, 393 
Rosenhane, Gustaf, president 23 
Rosenhane, Schering, riksråd 70 
Rosenstierna, Olof 123, 126, i39f-. 152. *57.

163, 338, 346, 378,382 
Rosing (Rosinus), Johannes, Suderm. 97. 98, 99, 

195. 285, 319, 401,402 f.
Rosing, Samuel, Upl. 178 ff., 182 f., 402 f.,411 f. 
Rosmannus, Georgius, tysk student 359, 360 f., 

366
Rox, Anders Persson, kronofogde 7 f., 21, 28, 

31, 56, 93. 106 
-  hans dräng 206
Royard (Rojard), David, språkmästare 9, 249, 

400
Rudbeckius, Daniel 32, 37, 202 
Rudbeckius, Johannes, biskop 31 f., 37 
Rudbeckius, Johannes, student 202 
Rudbeck(ius), Olaus professor 13, 15 f., 18, 

19 f., 23 f-, 25, 26, 27, 34, 36, 43. 44, 45, 
46, 54, 55, 59, 60, 61, 65, 66, 68, 69, 70, 
72f., 75ff-, 8off., 86, 87, 91, 96, 98, 101, 
109, n o f ., 113, 119, 124, 126, 131, 138,
145, 159ff-, 169, 173, 174. 175, *77, 188,
189, 190, 196, 202, 203, 204, 214, 219, 222, 
228, 229 f., 232, 233, 234, 235, 241, 242 ff., 
244, 248, 250f., 252 f., 254. 257, 262, 263, 
265, 266 f., 268, 272, 274 f., 278, 280, 286, 
291, 292, 294f., 298, 299, 301, 302, 303,
304, 308, 309 f-, 3*4 . 324, 325, 330, 332,
333, 335, 336, 342, 347, 348, 353, 355, 356, 
357, 358f-, 366, 367, 371, 374, 375, 379 f-, 
385, 392, 394 f-, 400, 401, 402, 404 ff., 411

-  Närvarande i konsist. 7, 12, 16, 20, 22, 24, 
40, 61, 66, 67, 71, 80, 87, 100, 102, 108, 
115, H7, 119,124, 129, 141, 151. *57, 172, 
190, 201, 204, 219, 228, 231, 232, 239, 244, 
256, 262, 267, 276, 295, 301, 305, 309, 322,
323

Rudbeckius, Katarina, f. Sidenius 31 f., 57 
Rudbeckius, Petrus, professor, domprost 12, 14, 

16, 52, 73, 79, 125, *45, 161, 231, 246,
254, 325, 330, 350, 35*. 358, 366

-  Närvarande i konsist. 7, 29, 31, 51, 66, 71, 
100, 124, 157,350,375

Rugman, Britta, f. Bringius, änka efter Jonas 
Rugman 10, 36, 130 

Rydelius, Daniel, kh i Motala 104 f.
Rönnow (Rannovius), Andreas, Scan. (23), 216, 

219,222,376 
Rönnow (Rannou), Casten, kh i Halmstad 23, 

(216), 219, 376 
Rönnow (Rannovius), Magnus, Scan. (23), 216, 

219, 222, 376 
Rönquist, Jacob, Gestr. 222, 268

Salander, Johannes, vice akad.-sekreterare 102 
Salamis (familjen) 128 
Salanus, Jonas 117» 267, 297, 316 
Salanus, Katharina, f. Simonius 257, 267, 270 f., 

277, 3*6
Salanus, Nicolaus, kh i Köping, hans sterbhus 

264
Salenius, Johannes, adjunkt 193 f., 202, 277 f., 

294, 307, 3**
Salmonius, Abraham 216, 311 
Salmonius, Isak 363 
Salmonius, Salomon 363 
Salström (Enequist), Nicolaus 269 
Salström, Peter 27 f.
Samuel Arvidsson (adlad Ehrenstedt) 57, 93, 

145, 172, 254.285 
Samuel Johansson, klockare 161 f., 193, 213, 

344,376, 380, 400 
Schwerer. Se Scherer
Scheffer (Schäfer) (adlad Heerdhielm), Henrik, 

hoviättsauskultant 22, 23 42, 31, 58, 62 f., 
67, 80, 101, 102, 106, 116, 121 f., 130, 132, 
233. 301 f., 390, 392 

Scheffer (adlad von Scheffer), Johan, häradshöv
ding 233,254 

Schefferus, Johannes, professor, bibliotekarie 
159, 160, 241,257, 326

-  hans änka 242, 237
Scherer (Scharrer), Henrik, stallmästare 9, 129,

255, 272, 3*9, 349, 372
Schewelius, Jonas, Os trog., f. d. amanuens hos 

akad.-sekreteraren 18, 51, 222 
Schild t, Catharina. Se von Post 
Schilling, Benedictus 43
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Schilling, Christophorus 45 
Schilling, Gustaf, kh i Mora 45 
Schmidt (Smidt), Baltzar 108, 365 f., 369» 372 f. 
Schmidt, Matthias, bardskärare 206, 207 f. 
Scholenius, Gabriel 39 f., 90,178 ff., 182 f., 185, 

204
Sc(h)onr.erus, Andreas, Ups. 115 
Schonfeldt, Andreas, Gothl. 80 
Schorelius, Laurentius 237 
Schroderus, Petrus, Ostrobothn. 126 
Schuldn (Skuldn), Nicolaus, Vestm. 155 f., 184,

211, 318
Schultz, Georg, bokbindaregesäll 261 f.
Schultz, Thomas, Vestm. 95 
Schwede, Johan, adjunkt 139, 401 
Schütz (Skyttz), Henrik, professor, bibliote

karie 21, 28, 50, 55, 82, 85, 159 ff-. 163, 
173 f., 199, 203, 204, 210, 211, 2x2, 214, 
217, 222, 223, 228, 229f-, 232, 233, 235, 
240, 241, 242, 245, 250 f., 252, 253, 258, 
239, 262, 273, 274, 279, 280, 292, 293. 294. 
297 ff-, 302 f., 304, 306, 318, 321 f., 323, (så
som rektor passim sid. 326-397), 330, 358, 
384 ff-, 395, 396 f-, 398, 399,401 f., 404,406, 
408,412

-  Närvarande i konsist. 157, 172, 195, 204, 
223, 228, 239, 244, 251, 256, 270, 275, 284, 
295, 321, (såsom rektor sid. 326-397), 397, 
403

Seth, Andreas, Gothob. 284, 344
Sidenius, Daniel, professor 99
Sidenius, Kristina, f. Appelbom 57, 162, 283
Sierman, Laurentius 118
Sigrid Jonsdotter 365 f., 369, 372 f.
Sillieström, Laurentius 163 f.
Silvius, Aron. Se Sylvius 
Simonius, Katharina. Se Salanus 
Siwert (Siwertz), Johan, bokbindare 129, 164, 

178, 190, 191 ff., 204, 205ff., 215, 2l6f., 
219, 220 f., 261 264 f., 294, 310, 338,
355, 362, 379,381

-  hans döttrar. Se Malin och Margareta Siwerts- 
dotter

-  hans svärfader och svärmoder. Se Petter 
Trechou

Sjöberg, Gabriel, Smol. 31 
Sjöblad, Kristina, f. Geete 164 
Skog, Måns Månsson, rådman 108 (Måns Måns

son)
Skragge, Andreas, Vestm. I34ff., 137, 164,

( 1 9 1 )
Skragge, Elaus, kh i Hedemora 221 
Skragge, Gabriel, Vestm. 106, 190 ff., 205 ff.,

212, 215, 2i6f., 219, 220f., 251, 254, 264, 
267, 277, 284, 286, 287 f., 293, 294, 304. 
379, 381 f.

Skragge, Gudmund 221

Skragge, Israel, Verml. 195, 223, 320, 401 
Skrey, Didrik 195, 287 
Skruf, Henrik, auditör 93, 120, 172 
Skunk (Skunck), Samuel, professor 8, 9, to, 13, 

14, 16, 18, 20, 21, 31, 32, 33, 50, 51, 78, 
101, 102, 11 o, 113, (såsom rektor passim sid. 
115-214), 214, 221, 222, 229, 232, 233, 234, 
235, 239, 240, 245, 252, 256, 262, 271, 272, 
273, 275, 284, 295, 300, 308, 3° 9, 311, 318, 
320, 330, 336, 337, 340, 341, 342, 343, 347, 
352, 356, 360, 361, 367, 370, 376, 379, 381, 
384, 395, 396, 398, 400, 401, 402, 412

-  Närvarande i konsist. 7, 12, 18, 31, 32, 51, 
66, 67, 71, 87, 100, 102, 108, (såsom rektor 
sid. 115-214), 232, 238, 239, 244, 251, 255, 
256, 270, 282, 284, 295, 309, 310, 314, 316, 
331, 338, 342, 345, 355. 357, 360, 366, 382,
384,386, 397

Skytte, Anna. Se Gyllenstierna 
Skytte, Johan, universitetskansler 66, 125, 

I 3 4 f .
-  hans arvingar I34f.
Skytte, Nils 195
Slorff, Henrik 36, 368, 370 
Smidt, Baltzar. Se Schmidt 
Sneckenberg, Jakob, räntmästare 36 
Soot, Anna Holstensdotter 55, 177, 219 
Sparrman, Johannes 115 
Sparrman, Olof, kh i Tillinge 246, 254 
Spegel, Haquinus 115
Spole, Anders, professor 13, 15, 27, 35, 43, 4 4 ,  

45 , 46, 52, 54, 55, 58, 64, 69, 75, 84, 97, 
110, 119, 122, 124, 127, 131, 133, 135, 158, 
159, 160, 161, 166, 169, 174, 188, 193, 198, 
213, (såsom rektor passim sid. 214-323), 326, 
327, 330, 332, 333. 336, 338, 344. 346, 347, 
350, 351. 353, 354, 357, 35Ö, 359. 361, 366, 
367, 368, 373, 375, 379, 385, 386, 393, 395, 
398, 399, 400, 402

-  Närvarande i konsist. 7, 12, 16, 18, 20, 22,
24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 51,
55, 56, 61, 66, 67, 71, 80, 87, 91, 96, 98,
100, 102, 107,108, 115, 117, 119, 121, 123, 
124, 129, 130, 131. 137, 140, 157, 166, 172, 
190, 194, 193, 201, 204, (såsom rektor sid. 
214-323), 326, 335, 338, 342, 345, 349, 350, 
352, 355, 357, 360, 366, 369, 374. 382, 384, 
386, 387, 397, 403

Springer, Lorentz, hovrättskommissarie 46, 33 
Staffan Johansson, akad.-bonde i Ycklinge, Ras

bokil, sid. 106 f. felaktigt i st. f. Staffan Pers
son

Staffan Mattsson, akad.-bonde i Jortslunda, 
Alunda 149

Staffan Persson, akad.-bonde i Ycklinge, Rasbo
kil 93, 106 f. (felaktigt: Staffan Johansson)

-  hans hustru 93, 106
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-  hans son 95
Staienus, Johannes, biskop, hans änka 52 
Stehn (Steen, Sthen), Samuel, slottsfogde 8, 21, 

24, 53, 66, n o f .,  176, 215, 223, 301, 367,
370, 375, 381, 394 f- 

Stenbock, Johan Gabriel, riksmarskalk 388, 392 
Stenius, Olaus Martini, professor 124, 239, 323 
Stenman, Olof Stensson, rådman 344 f. (Oluf 

Steensson)
Steuchius, Matthias, superintendent 15,65,100, 

107,109,118,132, 387 
Sthen, Samuel. Se Stehn 
Stickman, Israel, Wexion. 320, 401 
Sdernhöök, Andreas, direktör 71 
Stigman, Erik, dansmästare 34 
Stigman, Maria Svensdotter, f. Lind, änka efter 

dansmästaren 8, 16, 34,177 
Sdgzelius, Laurentius, ärkebiskop 274,278, 279
-  hans änka 162 
Stockberg, Johannes 206 
Stridsberg, Haqvinus, Upl. 30, 117 
Ström, Isak 115
Strömberg (friherre Stromberg), Alexander, 

ryttmästare 330, 346 
Ståhl, Zackarias, Ostrog. 270 
Stålberg, Jakob 13 
Sundelius, N.N. 203, 210, 211, 213 
Sundelius, Andreas, Vestrog. 68, 113, 222 
Svebilius (adlad Adlerberg), Georgius 27 f. 
Svebilius, Olaus, biskop i Linköping, ärke

biskop 106
-  Såsom prokansler passim 
Swebilius, Samuel 97 f., 99 f.
Swedberg, Jesper 115 
Sven, skomakare 264
Sven Eriksson, akad.-bonde i Ekeby, Markim 

3x2,389
Sven Jonsson, akad.-bonde och rättare i Skepp

tu na 7,141 (felaktigt: Sven Olsson)
Sven Jonsson, torpare i Forkesta, Dingtuna 328 
Sven Ol(of)sson i Stockholm 16, 34 
Sven Persson, vantmakare 227 
Sylvius (Silvius), Aron, häradshövding 329, 332, 

359 f- 
Söderberg, N.N. 274 
Söderholm, Olaus 98, 395 
Söderman, Sven 192, 209

Telin (Thelin), Johannes, Angerm. 92,158, 376 
Telman, Olof, komm, i Uppsala 123, 306, 317, 

350
Tengman, Gunnar 331 
Thegner, Gabriel 262,271 
Thegner (Tegner), Olof, vice president 86, 105, 

130, 232 
Thelin, Johannes. Se Telin 
Thelott, Philip, urmakare 193, 213, 222

Thewitz, Anders, kornett 329 f.
Thewitz, Johan, överstelöjtnant 330 
Thun, Lars Andersson 176 f.
Thurelius, Johannes, musicus 319 
Thüring, Bengt Larsson, bokbindare 30, 129, 

261
-  hans son 30 
Tidelius, Laurentius 213 
Tiliander, Andreas, Ostrog. 32 
Tiliander, Jonas, Vestm. 263 
Tiliander, Sveno, Vestrog. 338 
Tillteus, Petrus, Vestm. 55
Tillman, Lars Svensson, sadelmakare 313 f.

320 f. (Lars Svensson)
Timell, Gabriel, Vestrog. 124 
Tingwald, Ericus, Upl. 213 
Tol(f)stadius, Andreas, akad.-notarie 323 
Tollbohm (Tohlbom), Birger 93 
Tomas Sigfridsson (Sifwersson, Zifridsson), 

akad.-bonde i Ingelsta, När tu na 237, 342 f. 
Torselius, Andreas 401 
Torstenson, Anders, riksråd 346 
Tranhemius, Johan 71, 100 (felaktigt: Andreas), 

401
Trechou (Trecow), Petter, bardskär are 94 fv 

129, 162, 182, 184, 189, 199, 200, 205, 
263 f-, 338. 357, 381, 382f.

-  hans hustru (Siwerts svärmoder) 94, 203, 206 
Troilius, Olaus, Vestm. 87, H7> 175 f.
Truls Arvidsson, Ostrog., kopparstickare 270 
Träbohm, Johan, landskamrerare 392 
Tuhn, Jöran Larsson, borgare 43 
Tunderfelt, Georg 104 
Tunderus, Otto, prost i Hapsal 359 
Tungel, Adolf, ståthållare 148 
Tysk, Anders, tegementshovslagare 279
-  hans änka 328 
Törner, Christian 97 f., 99 f.

Ud(d)ling, Andreas 264, 267, 318, 319, 404 
Ulf, Ericus 13
Ulfström, Andreas, bokhållare 412 
Ullin, Petrus 108,117, 320 
Undenius, Petrus 257
Unonius, Lars Olsson, f. d. fogde 140,194,246, 

266, 388
Unonius, Olaus, professor, hans sterbhus 235, 

266
Upman, Erik Larsson, dräng hos borgmästare 

Berg 187, 210 
Upmarck, Johan 88 ff., 95 
Utter, Olaus 393
Uttermarck, Daniel Bengtsson, ståthållare 103

Wadensten (adlad Wadenstierna), Lars, e. o. pro
fessor 183, 262, 278, 290, 330, 331, 333, 
346 f., 363, 376
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Waldius, Jacobus 58,115 (Vallius)
Valenius [=Wallerius?], Josephus 179 f.
Valerius (Wallerius), Harald, vice bibliotekarie, 

e. o. professor 97 f., 99, 100, 183, 184, 187, 
189,325,360, 368, 376, 380, 384 

-  hans hustru 98
Wallenius (Walenius), N.N. 196, 210, 211 
Wallenius, Daniel, Vestm. 117 
Wallenstedt, Lars, revisionssekreterare 9, 220, 

363. 399,409 
Wallerius, Daniel, biskop 80 
Wallerius, Harald. Se Valerius 
Wallennan, Andreas 37, 98 f.
Wallin, Carolus Petri, biblioteksamanuens 161 
Vallius, Jacobus. Se Waldius 
Wallman, Anders Eriksson, postmästare i 

Vänersborg 99 
Wallwijk, Andreas 319 
Wall vi j k, Jöns, assessor 222 
Wallvijk, Nicolaus 222 
Warg, Erik, kronofogde 169, 170 
Wattrang, Zackarias, häradshövding 167, 243, 

305
Wefwer. Se Wewer
Weidigk, Johan, voldgermästare 343, 360, 362 
Weilandt, Joachim, köpman i Stockholm 60, 

255,266
Welinhansson, Nils. Se Nils Wolimhaus 
Welt, Nicolaus, Suderm. 263 
Welt (Walt), Per Larsson, man talskommissarie 

341, 3<37, 370, 394 
Wendelberg, Jakob, remsnidare 187, 309, 3*5 
Wenman (Vänman), Carolus 158 f., 216 
Wenman (Wenneman, Wänman), Jacobus 159, 

216,318
Wennssius, Ericus, aktuarie 62, 124 
Verelius, Olaus, professor, bibliotekarie 18, 43, 

55, 60, 65, 67, 100, n o , i n ,  112, 113, 118, 
125,159, 160, 232, 246, 289, 296, 325, 326, 
339, 347, 379, 4o6, 408 

Werfwing, Lars Persson, länsman i Bollnäs 
143 f-, 307 

Wes(s)man, Carolus 96 f.
Westman, Isak, Vestm. 68 
Wewer (Wefver), Adam 239, 395 
Viberni (Viberinus), Andreas, Ostrog. 113 
Vigelius, Ericus, Vestm. 395, 401 
Vigelius, Sveno, Verml. 240 
Wijnblad (Winblad), Olof, major 33, 38,62 
Wijström, Carolus, Ostrog. 337

Wilhelmsonius, Johannes 115 
Winge, Abraham Persson, fogde 16, 32, 45, 51, 

57,141,148 
Wingius, Andreas, Vestrog. 257 
Winter, Anders, fogde 10, 33, 54, 79, 102 f., 

119, 120, 129, 139 f., 145, 158, 169, 170, 
172, 248, 257, 273, 279, 303 f., 313, 328, 
329, 330, 332, 338 ff., 343 U 345, 357, 360, 
388

-  hans hustru 120 
Wolcher, Sigfrid 259
Wolff (Wulff) (adlad Stiernberg), Nils, profes

sor 13, 20, 27, 50, 55, 59, 64, 65, 69, 74 (■> 
82,83,85,104,117,133, *35,149  ff-, 152 ff., 
*55, *63, *71, *97 f-, 204, 214, 218, 221, 
230, 239, 245, 269, 289, 295, 296, 298 f„ 
326, 332, 333, 335, 338, 351, 360, 367, 370, 
372, 374, 377 , 378, 379, 381, 397, (såsom 
rektor passim sid. 397-413)

-  Närvarande i konsist. 7, *2, 29, 30, 31, 32, 
35, 37, 38, 5*, 56, 61, 66, 67, 7*, 80, 87, 
91, 100, i2 i, 124, 129, 130, 131, 137, 140, 
152, 154, 157, 163, 182, 186, 190, 194, 195, 
201, 214, 219, 224, 228, 231, 267, 270, 280, 
282, 284, 288, 295, 305, 308, 309, 310, 3*4, 
321, 322, 323, 330, 331, 342, 345, 349, 350, 
352, 355, 357, 364, 374, 375, 380, 382, 384, 
386, 387, (såsom rektor sid. 397-413)

-  hans hustru 150, 152
Wolimhaus (adlad, friherre, greve Leijonstedt), 

Anders, sekreterare 411 
Wolimhaus (Welinhansson), Nils, apotekare 70 
Wolimhaus, Simon, apotekare 70 
Wrede, Fabian, landshövding 66, 117, 173, 326, 

392
Wulff, Nils, professor. Se Wolff 
Wält, Per Larsson. Se Welt 
Wänman. Se Wenman

Zebrozynthius, Jacobus, biskop, hans änka 52 
Zelbell, Ferdinander, bagare 35, 157 
Zellander, Sven 256, 260 f.
Zellinger, Christian, organist 65 
Zephyrinus, Johannes, Wexion. 276 
Zetrin, Michael 192, 209

Åkerblad, Thure, prästman 161

Öberg, Nicolaus, Suderm. 177, 222 
Österman, Sveno 284 f., 346
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Adeln. Se Studenterna: nobiles 
Adjunkturer:

Filos.fak. 255, 257. 259, 276, 281, 282, 307 
Teol. fak. 100 

Airarium. Se Räntkammaren 
Akademibönderna (i allmänhet) 7, io, 11, 18, 

31, 57 f., 60, 145, 306, 314, 345
-  Dagsverken 257, 259  
Akadem iens byggnader 93, 160
-  Se även Biblioteket
Akademiens protokoll n o , 118, 338, 353 
Akademiens räkenskaper 12, 18, 24, 45, 46 ff., 

65, 66, 128, 168, 222, 230, 240, 246ff., 253, 
257, 286, 294, 306, 314, 322, 327, 361 f., 
393 f., 405

Akademifogdarna (i allmänhet) 57 f., 66, 93, 
109, 128, 129, 307, 314. 335 f-, 340, 362, 
393

Akademihemmanen (i allmänhet) 23, 31, 59,65, 
102 f., 295, 314, 324, 325. 332 f., 340, 345

-  Se även Exercitiehemmanen, Professurer: 
Skytteanska (rörande de skytteanska godsen)

Akademikvarnen (tullkvarnen) 13, 22,123,129, 
168f., 174, 269f., 280, 387, 389 

Akademisekreteraren 7, 281, 287 och passim
-  hans amanuens 16
Antikvitetskollegium (Collegium antiquitatis) 

i i , 118, 171, 202, 247, 248, 266, 319, 320, 
376, 401, 404 

Apotek och apotekare 70 f., 108, 123, 129, 248, 
263 f., 320, 349, 396 

Avlöningar 33, 293, 406

Bagare 157, 207, 208
Bardskärare (barberare) 17, 94, 124, 129, 162, 

170, 189, 199, 200, 205, 206, 207, 263, 338, 
345

Beridare. Se Stallet och stallmästaren 
Bibeltryckstunnan 11,60, 248 
Biblioteket och bibliotekarierna 114, 159 fr, 

173 f., 202 f., 228, 229, 232, 235, 241 f., 244, 
246, 25of., 252f., 255, 257, 269, 275, 279» 
286, 291 f., 302, 303, 323, 346, 353, 359. 
360, 379, 399,406

Biskopsänkor 51 f.
Bokbindare 30, 124, 129, 191, 205, 216, 220, 

261, 381
-  Se även under Johan Siwert och Bengt Thü- 

ring i personregistret
Bokförare (bokhandlare) 396 
Bokhållaren passim

Boktryckeriet och boktryckarna 30, 82, 84, 85, 
86, 249, 291, 295, 372, 392, 396, 405

-  Se även under Henrik Curio i personregistret 
Botaniska trädgården (Hortus botanicus) 60 f.,

248
Brandredskap 101 
Brandstod 43
Bryggare 113, 169, 240, 336, 388, 392 
Bråk (Grasserande) i54ff., 180 ff., i9off., 

I94f., 196, 203 f., 205 ff., 215, 219, 379 
Bödeln 33
Böter 327, 328, 368, 402

Catalogus lectionum (praelectionum). Se Före- 
läsningskatalogen 

Collegium antiquitatis. Se Antikvitetskollegium 
Commissorialrätt. Se Kommissionen

Dansmästare 34, 135, 136, 138, 259, 295, 331, 
343.364

Dekanerna 117, 214, 322, 330, 398 
Depositionen och depositor 277, 284 
Domkyrkan 162, 246
-  dess ur 161 f., 213

Exercitiehemmanen 13,18 
Exercitiemästarna (Exercitiestaten) 18, 123, 

130, 134, 135 ff-, 138, 139, 173. 201, 202, 
295, 331, 377, 391, 392

-  Se även under Dansmästare, Fäktmästare, 
Stallet och stallmästaren, Voltigermästare

Formsnidare 401, 404 
Fäbodar 15
Fäktmästare 28, 33, 45, 135, 136, 138, 173, 

201, 219, 255, 27 if., 279, 295, 310, 319, 
320, 333, 368, 372, 373, 394. 400, 402, 411

-  Se även Voltigermästare
Föreläsningar (lectiones publicae) 109 f., 125, 

233. 257, 331, 332, 353 
Föreläsningskatalogen (Catalogus lectionum. 

Catalogus praelectionum) 140, 143, 353 
Förhållandet mellan akademien och stadens 

myndigheter 51 f.

Galgen 109 
Gatläggning 162
Glasmästare 39, 238, 309, 315, 320 
Grasserande. Se Bråk 
Guldsmeder 383, 387 
Gästgiveri 393
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Hortus botanicus. Se Botaniska trädgården 
Hospitalet 387 
Hovslagare 279, 328
Humlegården (humlegårdar) och dess personal 

8, 33. 36, 41. 55. 59. 104. 123, 129, 130, 
163, 204, 213, 235, 247, 269, 324

Informatorer (praeceptorer) 21, 31, 32 
Ingenjör. Se Lantmätare 
Inspectores:

Räntkammaren (ALrarii) 116, 214, 232 f., 
291 f., 338, 398, 407 

Stipendiaterna 116, 117, 330 
Typographiae 214, 330, 399

Jordeböcker 49, 325 
Jurisdiktion 51 f., 217 f., 253, 258 
Jägmästare 353 
Järnverk 391

Kansliet och dess inventarier 314, 323 ff.
Kartor 324, 325
Klockare 193, 213, 344, 376, 380, 400 
Knekthållning. Se Rotering 
Kollegier 45
Kommissionen (Commissorialrätt) 64, 69, 72, 

73. 74 ff-» 117, 125, 131» 133 f-. 137. 399 
Kommunitetet 60,123
Konsistorium 13, 68 f., 117, 214, 228 f., 232 f., 

330, 353. 356, 399. 401 
Konstitutionerna 325 
Konterfej och konterfejare 325, 373 
Kopparverk 60, 167 
Kru km akare 61, 177, 219 
Krögare 128
Kuratorsämbetet 291, 292 
Kursorerna 32,45 f.
Kvarnar 167, 291, 313 f., 336, 363^  373. 390, 

393. 405 f.
-  Se även Akademikvarnen

Landskap. Se Nationerna 
Lantmätare (ingenjör, inspektor) 246, 253, 331, 

334 U 362,410 
Lecdones publicae. Se Föreläsningar 
Lertag 332
Lägersmål 12, 30, 109, 258, 271, 296, 305, 306, 

3i6ff., 338, 350, 354, 355, 357, 362 f., 365 f., 
368, 369, 372 f.

Malmfyndighet 29, 38, 45, 93, 152, 167, 168, 
182, 201, 233, 252, 263, 362, 391 

Mjölnare 35, 39, 42, 56, 88, 167, 247, 313, 
387, 389, 390 

Musik och musikanter 115, 159, 161, 325, 353 
Mutor 38 
Myntväsen 32

Nationerna (landskap): 
i allmänhet 114, 353 
Inspectores 114 
Angerm. 22 
Gestr. 41 
Ingerm. 331 f- 
Ostrobothn. 163, 191 
Ostrog. 51 
Suderm. 41 
Verml. 412 
Vestrog. 163

Organist 65, 249
Otidigheter 35, 39, 88 f., 99» *54» *78, 180, 

192,239,282,287, 315, 4°3

Panter 326, 328, 382 ff.
Papperskvarnen 60, 405 
Paskiller 189 ff., 210, 21 if., 284, 286, 287 f., 

301
Perukmakare 201 
Praceprorer. Se Informatorer 
Prebenden (i allmänhet) 46 
Professorerna: 

i allmänhet 109, 352 f., 391 
juristerna 27 

Professorsänkorna 7, 44, 51 f., 57. 62, 140, 391 
Professurer: 

i allmänhet 374 
astronomi 54, 58
eloquendae 125, 130, 134, 135» >36, 137» 

138,322 
filosofi 310, 368 
juridik 331
logik och metafysik 342, 358 
medicin 22, 70, 158 
poeseos 342, 357 
politik se Skytteanska
Skytteanska 53, 59, 66, 123, 125, 130, 132, 

134ff., 138, 139, 162, 173. 232 
teologi 232 

Prokanslern passim

Quaestor. Se Räntkammaren och Räntmästaren 

Rector scholae 349
Reduktionen 102, 123 f., 125, 152, 162 
Rektor 292 f., 319
Rektorsskifte 102, 115, 204, 212, 322, 397 
Rektorsval 101, 174, 297 ff., 302, 321, 381 
Relegation 190, 203, 269. 294, 296, 301, 304, 

318, 320, 373, 376, 380, 395 
Remsnidare 187, 309, 315 
Riksdrotsen, i sin egenskap av universitets

kansler, passim 
Ringare 35 
Ritare 115
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Rotering (knekthållning) 18, 23, 29, 31, 33» 45» 
53. 54. 103, 120, I44/M 5 

Räntkammaren (ÄJrarium) och Räntmästaren 
(Quassior) 109, m f f . ,  231, 291, 361 f-, 
406 ff. och passim 

Rattarna (i allmänhet) 113, 144 f.

Sadelmakare 309, 315, 320 
Sigill 9, 325
Skadegörelse 165 f., 190, 192, 194, 205 ff., 

216f., 22of., 264 
Skatter 7, 9, 10, 17 f., 19, 29, 31, 33» 44. 54. 

59, 60, 62, 116, 123, 124, 129, 130, 132, 
145, 285, 295, 301, 342, 349. 362, 377. 381 

Skinnare 157 
Skogvaktare 353 
Skomakare 264
Skrivelser till Kungl. Maj:t 335 
Skräddare 102, 285 
Slagsmål 98,178 ff., 182 f.
Smeder 2 1 7 ,  348 
Snickare 239
Spannmål 10, 12, 20, 22, 42, 43, 67, 116, 129, 

131, 169, 170f., 172, 194, 222, 223, 230f., 
233. 235. 249, 267 f., 274. 311. 336, 346, 
362, 377, 380, 388,390,392, 400 

Språkmästare 9, 135, 136, 138, 284, 285, 295, 
320

Stallet och stallmästaren (beridaren) 9, 45, 129, 
136,255,272,3x9, 320, 349 

Stipendier och stipendiater 13, 61, 102, H4f., 
117, 121, 125, 203, 216, 221 {., 223f-, 251 f., 
267, 277. 311. 318, 319, 367, 400, 401, 404 

Studenterna:
i allmänhet 191, 196, 203, 212 
nobiles 21,114,135, 379 

Stölder 56, 380 
Såg och sågare 247 
Sämskmakare 256, 260

Teologie doktorsgrad 80 
Timmermän 109, 123, 129, 204, 2x3, 235  ̂2<- 

405 ’ 9’
Tionde 120, 143 148, 158, 169, 17^

213, 223, 247, 248, 265, 273, 302, 32^  ’
339

Torpställen (i allmänhet) 329 
Trivialskolan 130, 132 
Trädgårdsmästare 263, 295, 3x2 
Tullkvarnen. Se Akademikvarnen 
Tullpersonal 217 f., 258

Universitetskanslern passim 
Urmakare 193, 213 
Utridarei07

Vaktmästare och vaktpersonal (i allmänhet) 
215 f-, 235,269, 368, 396 

Vantmakare 227 
Vattusyn 108 f., 295 
Vinhandeln 70 
Vinskänk 28
Vinsäd 42, 116, 144, 228, 231 
Voldgermästare (fäktmästare) 343, 360

Åkerjordar 8, 5 2 f., 55» 59» 65, 66, 69, 93 , U l >  
114, 117, 122, X24, 126ff., 131, 140, 273f 
275 . 278f., 285, 308, 322, 325, 358, 370

Ärekränkning 149 ff-, i 52 ff.
Ärkebiskopen (prokanslern) passim

Överskärare 224
Översvämning 269 f-, 37 3 . 3 9 3 . 405 
Övervåld i6f.t 2 7 ,  3 9 f-, 94  f-, 97 f f - ,  157 , 164, 

165 170, 178 ff., 183 ff., 191 ff, x 96 ff.,
204, 224 ff, 239, 256, 260 f., 269, 284, 
285 f., 295, 309, 3*5  f-, 320f., 402 f., 411
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Alby (Ahleby), Haga sn 147, 347 
Albäck (Aiebäk), Simtuna sn 123, 139, 152, 

157. 169, 330, 338, 346, 360, 363, 368, 377. 
378, 392 

Alma, Tillinge sn 234, 339, 344 
Almunge sn 149 
Alsike sn 325 (Skäggesta)
Altuna sn 339 (Drävle, Eneby)
Alunda sn 114 (Jortslunda), 149, 247 O'^sta), 

249 (Källberga), 312 
Annerstadh/Annesta se Ändersta

Balingsta sn 313, 389 (Norsta)
Berga 359 
Berga, Haga sn 348 
Berga, Medåkers sn 329 
Björksta sn 170 (Översta)
Björskogs sn 103, 1x9 (Björnskogh), 143 

(Åsta), 158, 235, 329 
Bollnäs (Båldnäs) 144
Bondkyrko sn 34 (Sunnersta), 171 (Hammarby, 

Malma), 394 (Sunnersta), 399 (Malma) 
Boosgården se Buskgården 
Brunnby, Börje sn 146
Buskgården (Boosgården), Skepptuna sn 11 f., 

22,237 
Båldnäs se Bollnäs
Bälinge sn 13 (Vallskog), 18f. (d:o), 41 (d:o), 

54 (d:o), 79 (d:o), 163 (d:o), 177 (d:o), 247 
(Forkarby, Vallskog), 270 (Ulva), 279 (d:o), 
343 (Vallskog), 373 (Ulva), 393 (d:o), 400 
(d:o)

Bälinge, Närtunasn 312
Bärby, Danmarks sn 33
Bärby urjord, Dingtuna sn 247, 248
Bärbytorp 148
Börje sn 146 (Brunnby), 247
Börje (rättarelaget) 333

Dagö (Dagden) 359
Dalby sn 263, 392 (Hållberga, Tuna)
Danmarks sn 55 (Bärby), 58 (Sävja), 399 (Ede- 

by, Tjocksta)
Dannemora sn 143 (Harvik), 168, 247 (Harvik) 
Dannkumla (Donnerkumbla), övergrans sn 11, 

147,170 
Danviken, Nacka sn 233 
Dingtuna sn 34, 67, 103 (Oppgården), 120 

(Fälvi), 123 (Eklunda), 139 (d:o), 143, 132 
(Eklunda), 157 (d:o), 169, 235, 247 (Bärby),

248 (d:o), 307 (Oppgården), 328, 329, 338 
(Eklunda), 339 (Mälby), 346 (Eklunda), 360 
(d:o), 363 (d:o), 368 (d:o), 377 (d:o), 378 
(d:o)

Donnerkumbla se Dannkumla 
Dragby, Skuttunge sn 170, 306 
Droppsta, Odensala sn 11 
Drävle, Altuna sn 339

Edeby, Danmarks sn 399 
Eke, Skuttunge sn 247, 296, 312 
Ekeby, Gamla Uppsala sn 270, 400 
Ekeby, Markims sn 312, 389 
Eklunda (Ekelunda), Dingtuna sn 123,139, 132, 

157. 169, 338, 346, 360, 363, 368, 377, 378 
Ekolsund (Ekholmenssund), Husby-Sjutolfts sn 

256, 259, 363 
Eneby, Altuna sn 339 
Engelstadh se Ingelsta

Falun (Kopparberg) 13, 67, 144, 169, 175, 194, 
231, 306

Films sn 60 (Ursbo), 107 (d:o), 114 (d:o), 143 
(d:o), 263 (Österby), 314 (Ursbo)

Fiskeså, Närtuna sn 42, 363 f., 366, 377, 389.
390

Fjällnora, Funbo sn 149 (felaktigt: »Fjellmora i 
A limunge sochn»)

Flogmyra, Morkarla sn 244 
Flogringren 168 
Flygingre 168 
Forkarby, Bälinge sn 247 
Forkesta, Dingtuna sn 328 
Forsby se Stora Forsby 
Forssa, Tensta sn 60 
Fresta sn 389 (Skällnora)
Frösunda sn 147 (Luttergärde), 172, 236 

(Odenslunda, Tarby, Åttesta)
Fullerö, Gamla Uppsala sn 146 
Funbo sn 149 (Fjällnora, som här felaktigt anges 

ligga i Almunge sn)
Fälvi, Dingtuna sn 120

Gamla Uppsala sn 113, 146 (Fullerö), 270 
(Ekeby), 310, 3x9 (Stjärna), 400 (Ekeby) 

Gerbärget 170 
Gnista, Vaksala sn 150
Gottröra sn 51 (Håsta), 57 (d:o), 113 (Hagby), 

124 (Håsta), 128, 139 (Håsta), 312 (Hagby, 
Håsta)
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Grans sn se Övergran 
Gransätra, Harbo sn 172 
Grinda, Munktorps sn 103, 113, 119 
Gryta sn 31 (Säva; felaktigt Säfwia)
Gränby, Vaksala sn 402, 403, 411

Hagasn 147, 347 (Alby), 348 (Berga), 349, 360, 
377 (Helgesta)

Haga, Haga sn 147, 349 
Hagby sn 237
Hagby, Gottröra sn 113,312 
Hammarby, Bondkyrko sn 171 
Hammarby, Håtuna sn 141, 170 
Harbo sn 158, 170, 172 (Gransätra)
Harvik, Dannemorasn 143, 247 
Hedesunda sn 71 
Helgebolsta se Häljebolsta 
Helgesta, Haga sn 147, 349. 360. 377 
Hemsgäle (Hensgiele) se Hönsgarde 
Herresta, Skepptuna sn 236 (felaktigt: Lända) 
Hosta se Håsta
Husby-Långhundra sn 141 (Hönsgärde), 169 

(d:o)
Husby-Onsala se Husby-Ärlinghundra 
Husby-Sjutolfts sn 256 (Ekolsund), 259 (d:o), 

363 (d:o)
Husby-Ärlinghundra (Husby-Onsala) sn 36, 42, 

51 (Husby), 57 (d:o), 116 (Onsala), 142 (Hus
by, Kättsta), 143, 148, 228 (Odensala), 231 
(d:o)

Hwitting se Vittinge 
Hållberga, Dalby sn 392 
Hårslätta, Skuttunge sn 296 
Håsta (Hosta), Gottröra sn 51, 57, 124, 128, 

139, 312 
Håtuna sn 141 (Hammarby), 170 
Häggeby (Äggeby) sn 170, 257 
Häljebolsta (Helgebolsta), Västeråkers sn 146, 

17°
Hällby, Östuna sn 11 
Häradshamra, Närtuna sn 312 
Hönsgärde (Hemsgäle, Hensgiele), Husby- 

Långhundra sn 141, 169

Ingelsta (Engelstadh), Närtuna sn 237, 312, 342 
Ista, Skepptuna sn 11, 113, 142, 148, 236

Jena 152
Jortslunda, Alundasn 114, 149 
Jälsta, Alunda sn 247 
Järvsö sn 144

Karlskrona 337 
Kil, Vänge sn 123 
Kippinge, Närtuna sn 269, 312 
Knivsta sn 57, 121 
Kogsta, Skepptuna sn 143

Kolbäcks sn 103, 255 (Strömsholm)
Kolhammar, Odensala sn 142 
Kopparberg(et) se Falun 
Kulla se Söderkulla 
Kumla, Balingsta sn 313 
Kålsta, Torstuna sn 351. 359 
Kårsta (rättarelaget) 333 
Källberga, Alunda sn 249, 312 
Kättsta, Husby-Ärlinghundra sn 142,148 
Kölinge, Rasbo sn 106, 128, 172, 234 (felaktigt 

i Rasbokil), 392 
Köpings sn 79 (Stora Forsby), 329

Lena sn 29 (Vattholma), 31 (d:o), 167 (Salsta, 
Vattholma), 168 (Salsta), 247 (Vattholma), 
302 (Salsta), 313 (Vattholma), 346 (Salsta), 
400 (Vattholma)

Lilla Åby, Närtuna sn 143, 148, 171, 213, 224, 
231 (Lilla Åkerby), 232, 312 

Lilla Åkerby, Närtuna sn 312 
Lillhärads sn 138 (Nedervi), 307, 328 
Lindberga, Närtuna sn 103 
Linde sn: Lindesås 100, 128, 248, 236, 344, 349, 

377, 391
Lindesbergs (Lindåhs) sn 248 (Siggeboda) 
Lindesås, Linde sn 100, 128, 248, 236, 344, 

349, 377, 391 
Lindåhs sn se Lindesberg 
Livland 360
Lund: Universitetet 284, 368, 396 
Lunda, Vaksala sn 247, 311 
Lundby sn 339 (Ösby)
Luttergärde, Frösunda sn 147 
Lygnesta (Lögnesta), Långtora sn 146, 339, 363 
Långtora sn 146, 339 (Lygnesta), 363 (Lygnesta, 

Nyby)
Läby sn 7, 28, 173 (Österby), 238, 394, 399 
Lända, sid. 236, felskrivning i st. f. Herresta 
Lögnesta se Lygnesta

Malma, Bondkyrko sn 171, 399 
Markims (Märchen, Markiom) sn 312, 389 
Medåkers sn 248 (Tveta), 329 
Morkarla sn 43 (Stenringen), 93 (d:o), 167 

(Norrkulla, Söderkulla), 168, 244 (Flogmyra, 
Söderkulla), 266 (Söderkulla), 302, 305, 332 
(Söderkulla), 346 (d:o), 362 (d:o)

Munktorps sn 103, 113 (Grinda), 119 (d:o), 
120 (Stav), 158, 172 (Stav), 235, 329, 339 
(Norrvåle, Stäholm)

Myrby se Mörby
Myrsjö, Torstuna sn 33, 120, 248, 340, 343,

345,357 
Mälby, Dingtuna sn 339 
Mörby (Myrby), Odensala sn 143, 148

Nacka sn: Danviken 255
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Nederlunda, Närtuna sn 312 
Nedervi, Lillhärads sn 158, 307, 328 
Nesslesta se Nässelsta 
Norasn 247, 257 (Nötbo), 313 
Norrbo, Nora sn 247, 313 
Norr kulla, Morkarla sn 167 
Norrvåle, Munktorps sn 339 
Nor sta, Balingsta sn 389 
Norunda härad 167, 302, 346 
Nyby, Långtora sn 363
Närtuna sn 42 (Fiskeså), 51 (Överlunda), 57 

(d:o). 1 0 3  (Lindberga, Vardala), 143 (lilla 
Åby), 148, 171 (Lilla Åby), 215 (d:o), 224 
(d:o), 231 (d:o; felaktigt: Lilla Åkerby), 232 
(d:o), 236 (Ubby; felaktigt: Åby), 237 (d:o, 
d:o), 237 (Ingelsta), 269, 312 (Bälinge, Hä- 
radshamra, Ingelsta, Kippinge, Lilla Åby, Lilla 
Åkerby, Nederlunda, Tarv, Ubby, Över
lunda), 338, 342, 363 (Fiskeså), 364, 366 
(Fiskeså), 377 (d:o), 389 (d:o), 390 (d:o)

Näs sn se Uppsala-Näs
Nässelsta (Nesslesta), Vittinge sn 146, 303, 329 
Nötbo (Nöthebo), Nora sn 257

Odensala (Onsala) sn 11 (Droppsta), 12, 54 
(Slåsta), 142 (d:o, Kolhammar), 143, 170 
(Slåsta), 237 (d:o), 308, 312 

-  Se även Husby-Onsala=Husby-Ärlinghundra 
Odensala (rättarelaget) 333 
Odenslunda, Frösunda sn 236 
Ohstaby se Åsta 
Okelsta se Åckelsta
Olands härad 167 f., 266, 302, 332, 346 
Onsala se Odensala och även Husby-Ärling- 

hundra (Husby-Onsala)
Oppgården (Upgårda, Upgäle), Dingtuna sn 34, 

103, 307 
Orkestasn 147, 236, 389

Pasta, Romfar tu na sn 33, 233 
Prostbol, Rasbokils sn 392

Ramsta äng 247 
Rasbo härad 167 f., 302, 303 
Rasbo sn 18 (Årby), 29, 56, 106 (Kölinge), 126, 

128 (Kölinge), 149, 152, 182, 233, 237 
(Årby), 234 (Kölinge, felaktigt i Rasbokil), 
255, 266, 330 (Tomta, Örby), 333/334 ff- 
(d:o), 336 (Örby), 337 (Tomta, Örby), 340 
(d:o), 341 (d:o), 345 (d:o), 35°  (d:o), 352 
(d:o), 363 (d:o), 376 (d:o), 392 (Kölinge), 
395 (Årby), 409 ff. (Tomta, örby)

Rasbokils sn 95 (Ycklinge), 106 (d:o), 168, 238 
234 (felaktigt i st. f. Rasbo), 263, 392 (Prost
bol)

Romfartuna sn 33 (Pasta), 103, 233 (Pasta), 248 
(Ut-Råby), 2 7 9  (Ås), 328 (d:o), 329/330

Roslagen (rättarelaget) 332, 333 
Roslags-Bro sn 148 (Väsby), 388 (d:o)
Råby, Romfartuna sn se Ut-Råby

Sala (Salberget) 170, 194, 204, 223 
Salsta, Lenasn 167, 168, 302, 346 
Sankt Olofs sn 148 (Venngarn), 347 (d:o) 
Segelsberga (Zegelsberga), Björskogs sn 119 
Sehltorpet, Dingtuna sn 328 
Siggeboda, Lindesbergs sn 248 
Sim tu na sn 123 (Albäck), 139 (d:o), 152 (d:o), 

157 (d:o), 169 (d:o), 330 (d:o), 338 (d:o), 
346 (d:o), 360 (d:o), 363 (d:o), 368 (d:o), 377 
(d:o), 378 (d:o), 389» 392 (Albäck)

Skala, Tegelsmora sn 149 
Skallbo, Rasbokils sn 168 
Skara 163
Skepptuna (Skiefftuna, Skäfftuna) sn 7, 11, 14, 

20, 22 (Buskgården), 45, 113, 116, 141, 142, 
143, 147 (Åckelsta), 148, 222 f., 236 (Her- 
resta; felaktigt: Lända; Ista), 237 (Buskgår
den), 302, 312, 390 

Skogs-Tibble sn 247 (Tibble)
Skuttunge sn 170 (Dragby), 247 (Eke), 296, 306 

(Dragby), 312 
Skäfftuna se Skepptuna 
Skäggesta, Aisike sn 32$
Skällnora, Fresta sn 389
Slåsta, Odensala sn 54, 142, 170, 237» 3*2
Solinge, Romfartuna sn 329 f.
Stav, Munktorps sn 120, 172
Stenringen, Morkarla sn 43, 93
Stjärna, Gamla Uppsala sn 113, 3x0, 3*9
Stora Forsby (Forsby), Köpings sn 79
Strömsholm, Kolbäcks sn 103, 255
Stäholm, Munktorps sn 339
Stälsta 359
Sund, Älunda sn 149
Sunnersta, Bondkyrko sn 34, 394
Säfwe (rättarelaget) 333
Säva, Gryta sn 31 (Säfwia), 333
Sävja, sid. 31, se Säva
Sävja, Danmarks sn 38
Söderkulla (Kulla), Morkarla sn 167 244. 266,

302, 305, 332, 346, 362 
Södertå (Tå), Munktorps sn 103

Tar by, Frösunda sn 236 
Tareia (Tarraja?) 131 
Tarv, Knivstasn 57, 121 
Tarv, Närtuna sn 312
Tegelsmora sn 71, 104, 126, 149, 167 f-» 286, 

302
Tensta sn 60 (Forssa)
Tibble, Rasbokils sn 238 
Tibble, Skogs-Tibble sn 247 
Tierps (Tiarps) sn 71,104, 126, 286



436 Ortregister

Tillinge sn 170, 254, 339 (Alma, Ör), 344 
(Alma)

Tiliinge (rättarelaget) 332, 333 
Tjocksta, Danmarks sn 399 
Tobo, Tegelsmora sn 149 
Tomta, Rasbo sn 126, 152, 330, 333 f., 337, 

340, 341, 345, 350, 352, 363, 376, 409ff. 
Torneå (Torno, Törne) 132, 176 
Torpa sn 158, 235, 329
Torstuna sn 33 (Myrsjö), 120 (d:o), 248 (d:o), 

349 (d:o), 343 (d:o), 345 (d:o), 351 (Kålsta), 
357 (Myrsjö), 359 (Kålsta)

Tuna, Dalby sn 392 
Tunbo, Kolbäcks sn 103 
Tveta, Medåkers sn 248 
Tå se Södertå 
Törne se Torneå

Ubby, Närtuna sn 236 (felaktigt: Åby), 237 
(d:o), 312 

Uggelsta, Åkerby sn 42
Ullentuna (Ultuna), Skepptuna sn 11, 141, 312
Ullvi (UUewij), Köpings sn 329
Ultuna, Bondkyrko sn 171
Ultuna, Skepptuna sn, se Ullentuna
Ulva, Bälinge sn 270, 279, 373, 393, 400
Ulvsväsby, Almunge sn 149
Upgårda se Oppgården
Upgäle se Oppgården
Uppsala-Näs (Näs) sn 247, 301 (Ytternäs), 388 
Ursbo, Films sn 60, 107, 114, M3» 3*3 
Ut-Råby, Romfartuna sn 248

Vagersta (Wagelsta), Romfartuna sn 330 
Vaksala sn 61 (Vittulsäng), 130 (Gnista) 247 

(Lunda), 311,402,403 (Gränby), 411 
Vallskog, Bälinge sn 15, *8 f., 41, 54, 79 , 163, 

177, 247, 343 
Vardala, Närtuna sn 103 
Vasa, Skepptuna sn 142
Vattholma, Lena sn 29, 31, 167, 247, 313, 400 
Veckholms sn 313 (Ål)
Venngarn (Wännegarn), S:t Olofs sn 148, 347 
Viggby, Dalby sn 263 
Viggeby, Orkesta sn 147 
Viksjö, Häggeby sn 170 
Vittinge (Hwitting) sn 146, 303 (Nässelsta), 329 

(d:o)
Vittulsäng, Vaksala sn 61

Vreda, Frösunda sn 172 
Vålsta, Skepptuna sn 141 
Vålsta (rättarelaget) 333
Vårfrukyrka sn 92, 13 *. 339 (Åkerby), 344 

(d:o)
Vånge sn 123, 173 
Väsby 389
Väsby, Roslags-Bro sn 148, 388 
Västeråkers (Åkers) sn 146, 170 (Häljebolsta)

Ycklinge, Rasbokils sn 95, 106 
Yttergrans sn 170, 257 
Ytternäs, Uppsala-Näs sn 301

Zegelsberga se Segelsberga

Åbo: Akademien 96, 109, 132, 152, 163
Åby, sid. 236. Felskrivning i st. f. Ubby
Åby, Närtuna sn 338
Åckelsta (Okelsta), Skepptuna sn 11, 147
Åkers sn se Västeråker
Åkerby sn 42 (Uggelsta), 247
Åkerby, Vårfrukyrka sn 92, 131, 339, 344
Ål, Veckholms sn 313
Årby, Rasbo sn 18, 149, 237, 395
Årsunda sn 313
Ås se Äs
Åsta (Ohstaby), Björskogs sn 119, 145, 138, 

329
Åttesta, Frösunda sn 236 

Äggeby sn se Häggeby
Ändersta (Annerstadh, Annesta), Simtuna sn 

389
Äs (Åås), Romfartuna sn 279, 328 

Or, Tillinge sn 339
Örby, Rasbo sn 126, 330, 333 ff., 336, 337, 340, 
. 341. 345, 350, 352, 363, 376,409 ff- 

Ösby, Lundby sn 339 
Österby, Dingtunasn 145, 329 
Österby, Films sn 263 
Österby (Österläby), Läby sn 173 
Östuna sn 11 (Hällby)
Övergrans (Grans) sn 11, 147 (Dannkumla), 

170,257
Överlunda, Närtuna sn 51, 57, 312 
Översta, Björksta sn 170
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