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FÖRORD

1685 års konsistorieprotokoll ingå i volymerna 28 (som omfattar tiden 20/12 
1684-12/6 1685*), 29 (17/6 1685-14/12 1685) och 30 (16/12 1685-12/6 
1686) i Universitetets arkiv, serie A I.

Johannes Reftelius tjänstgjorde hela året som vice akademisekreterare under 
den ordinaries, e.o. professor Anders Goedings utrikes resa. Reftelius blev 6/5 
adjunkt i juridiska fakulteten. Till sitt biträde hade Reftelius som amanuens 
Laurentius Ekström, som den 23 juni klagade över att han omöjligt kunde hinna 
med den ständigt ökande renskrivningen och kopieringen av akter. Man an
ställde då några dagar senare studenten Matthias Olai Söderström till hans hjälp. 
Sedan Ekström slutat sin tjänst avlade den 7 oktober Laurentius Björkegren ed 
som sekreterarens amanuens.

Som ett apropå till förordet i volym XVI kan nämnas, att den 16 juli på
talades med skärpa Goedings underlåtenhet att kontrollera protokollens ren
skrivning och rätta de många felaktigheter, som därvid insmugit sig.

Originalprotokollen ha för tiden fram till den 17 juni avskrivits av f.d. förste 
arkivassistenten Torsten Palmér och fortsättningen av fru Marianne Grönberg, 
vilka bringas ett tack för omsorgsfullt arbete.

U ppsala i juni 1975.
Hans Sallander

I förordet till volym XVI felaktigt 4 /6  1685.



Consistorium m. d. 7 Januarij A:o 1685.

närwarande Rectore h:r Wolff, D. Pet. Rudbeck, D. Drossandro, h:r Norcop., 
h:r Spole, h:r Micrandro, h:r Peringer, h:r Norrman, qvi acta notavit et h:r 
Qvaestore.

I. Proponerade Rector, swar afgåt effter Consistorii sluth, tili Hans Excellxe 
Kongl. HoffRättens Praesident G. Gustaf Adolph de la Gardie af det innehåll, 
at medan h:r Prof. Schytz påstår, det Kongl. May:t skall hafwa lagt handen widh 
dhen differens som är emellan h:s Excellxe och honom, (derom h:r Schytz 
haar fådt K. May:tz allernådigste bref, och allareda derpå swarat, hwar uppå 
h:r Profess, och stundeligh wäntar K. Mayittz decision) så will dess innan icke 
h:r Schütz uthsläppa dhe begärte acter. Altså finner Consist:m intet stå i sine 
kraffter uthan mellankompst af högre hand, widare här till att giöra. Brefwet 
afgick d. 23 Decembm sidsdedne.

II. Samma dagh affordrades effter Consistorii slut ett bref till h. cantzlierådet 
Lindschöld medh bij fogade documenter, angående fachtmestarens Grubbens 
saak, som medh påsten afgick. Men som iagh sedermera fick förstå af Prof. 
Lagerlöf, sade Rector, samma bref icke äntå then 2 huius wara kommit h:r 
cantzlierådet i händer, måste iag d. 5. huius thet samma medh Ammanuense 
Ekström till Stockholm affarda låta.

III. Samma dagh bekom studiosus Petrus Gallerius OG. testimonium, effter 
h:r Ascheboms attestatum.

IV. Samma dagh afgick bref till secret:n Wallenstedt, effter Consist:ii sluth 
angående Margareta Crusells [Chruzelius’] beswär.

V. Benedictus Kindbohm O-Goth. bekommit tesdmonium på h. Arrhenii 
attesterande.

VI. D. 31 Decem bw afgick citation på stud. Matthiam Gyrenium Öland, 
som beskylles hafwa besufwit skepparens Johan Birhals dotter Annika Johans- 
dotter, att comparera här in Consist:o d. 18 Februarii nästkommande.

VII. Samma dagh beswarades Acad. Carolina på dess bref af Novembm d. 
20 sidsdedne, effter Consistorii sluuth, skickandes der hoos någre documenter, 
som de begärt.

VIII. Uplästes h:s Excellxe h:r landzhöfding:s Wredens bref om wederlagh på 
Harwijkz uthiord som skulle för Danmora bruk under wattn sättjas. Rector sade 
sigh swarat d. 5 huius, att medan propter ferias så få professores woro till
städes, kunde man intet wist swar gifwa, thet doch medh första skee skulle, 
så snart alle Prof. komma tillstädes och man får see effter behörige documenter.

IX. Uplästes Henr. Scheffers bref att han insinuerat h. secretm Bergenhielm 
Acadrns bref, om tillgifft på de expenser för Albäks syn.

X. Uplästes Sam. Steens bref att han intet kan fa fullkombligh deduction af
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prof. Rudbeck i mangel af documenter angående Prof. Bringii sterbhuus, nbl. 
att h. Rudbeck intet will giöra något arbete för Academien uthan recompence, 
såsom här till skedt. Doch sade Rector att h:r Rudbeck lofwat willia giöra sitt 
bästa allenast han far ett gott ord.

Consist:m hölt skiäligt att hans extraord. arbete ihugkommes, och förmodar 
det h:r Rudb. sigh intet undrager när han requireras.

H. D. Rudbeck interloquerade, och gaf sin mening tillkänna sigh önska, att 
ett bref afginge till H:s HögGl. Excellice Drottzen, thet H:s Excell:ce taktes 
sielf personi. komma tillstädes här å orten och medh des höga praesence assistera 
Consistio uthi de månge actioner och controversier som Acadm häfftar i.

H:r Norcop. sade effter samtaal medh Prof. Rudbeckio, att effter h:r Rud
beck offta blifwit brukad af Academien och doch ibland fatt swårt efftertaal 
till tack, som geer ett sådant anseende, som han intet skolat altijdh sökt Acadins 
bästa, och nu sedermera Acadins wälfård är i synnerhet transfererad på de gode 
h:r fullmechtige, hwars fullmacht sidst i Consistio uplästes, så seer han sigh intet 
uthan ett sådant Consistiii särdeles ombidiande kunna eller töras taga sigh den 
saken an; hwarföre effter mitt omdöme tyckes migh Consistim böra hafwa jäm- 
wäl det i ögnesicht, innan det sådane angelägne ärender som detta är, lemna 
dispositionen i h:r Rudbecks händer, menandes iagh intet annat här wedh, uthan 
att sådant bör skee, så att dhe gode h:r fullmechtige intet räkna sigh det till 
något förfång.

Rector: Det samma har iagh och hört af h:r Rudbeck.
Här på swarade Qvaestor: Om h:r Rudbeck klagar öfwer något swårt effter- 

tal, så må han derföre sökia dhen sådant haar talt, thet bästa han gitter. Men 
hwadh sielfwe saken anlangar, så förstår iagh thet icke annat, än thet är en res 
Consistorii, så wijda then angår en skuldfordran, som skall liquideras och sedan 
insökias, och bör hwar och en ther till contribuera sin flijt och consilier så wijda 
han kan och förstår, kan och intet see att Kongl. fullmachter som allegeras, 
kunna gifwa honom sådant betänkiande här widh, som han har låtet förmärkia, 
uthan fast snarare, anmana och befalla så h:r Rudbeck som oss igemen och i 
synnerhet, att widh detta och alle andra Acadiae ärender och angelägenheter giöra 
det som wij böre och skyldige äre. Hwadh widkommer sielfwe arbetet, han haf- 
wandes warder, kan han sitt arbete sielf aestimera, och thet upsättia.

XI. Uplästes h:r Ol. Rudbecks breef angående formsnidarens Christopher 
Häyers stipendium, som är förd på ett Colleg. Antiquit. rum i facult. theol., 
hwilket Collegium icke består, och dherföre honow excluderat. Consistim håller 
lijkt att Häyer medh första får ett rum igen ibland stipendiaterne.

XII. Doct. Petr. Rudbeck sade att h:r Arrh. Örnhielm upsagt kyrkiowärd- 
skapet, som han här till förwaltat, bad att h:r Norcop. wille thet på fölliande 
åhr antaga, thet och Prof. Norcop. bewilliade medh den condition, att intet swara 
för något som för sin tijdh woro passerat, som och bejakades.

XIII. Uplästes h:r landzhöfdingens Gyldenhoffs bref att Acadin straxt be- 
tahlar hir Rosenstierna de lagwunne expenser. Resides att begära dilation till 
medlen falla, will och Consistorium tillbiuda den liquidation som i höstas gior- 
des mellan befallin Ringium och Kronan. Och att ett bref afgår till h:r landz- 
höfd. Gyllenhoff. Bör och först notarii publici Nie. Rhodins attest wara medh 
sigill bekräfftad.
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XIV. Proponerade Rector om Samuel Rosings saak, att then nu stfaxt skall 
wara förlijkt, hwilket bondens advocat Daalman nu Rectori refererat, effter 
wittnen intet skolat willia tillstå alt hwad de wittnat hafwa. Frågades effter saken 
är angifwen för edzöresbrått om then så platt skall nedläggas. Parterne inkallades 
och ärkände alt wara förlijkt. Resolverades: Emedan så fåå Consistoriales til- 
städes är och saken af swårt och widt utseende, så upskiutes den till en annan 
gång. Hwarpå Rosipg sade det han målsäganderätten allena intet kunde eller 
wille förlijka, uthan att alt måste wara öpet. Daalman wille producera then hustru 
som förr wittnadt, medan han skolat något förgätat. Rosing protesterade ther- 
emoth, att hon intet på nytt höras måtte.

Hust:o Carin inkallades och tillspordes af Rectore hwij hon icke förste gången 
alt utsade? Hon skylte på sin glömska och sade att Rosing i cammargången 
gåendes kallade Mattz Mattsson, som tå war ini kammaren, och thet intet hörde, 
axniupare och agnbakare. Och att Rosing wid sidste Waxalating i cingstugun 
gått och knotatz på bonden; Rosing exciperar att hon är i huus hoos bonden, 
och måste af honom wara här till insdgerad, som elliest kan skee torde köra 
henne uth. Hustrun sade och att thet ene wittnet Niels Persson, henne inbillat 
när dhe gingo in för Consist:m sidst, att hon intet skulle alt bekänna thet hon 
wiste, hon och meent saken intet hafwa så mycket på sigh, hade intet mehr 
att säya. Parterne ålades att otta dagar till comparera.

XV. Bokbind. Sifwertz piga Karin Erichzdotter lägrad af Trechous gesäll 
Ellert Hohorst, begärar ännu citation på honom, att han ofördröyeligen compa- 
rerar. Resokdes att så skee skulle, och att citation recommenderas h:r öf:r ståt
hållaren i Stockholm.

XVI. Qvaestor påminte att ett bref måtte afgå till H:s Excellrce h:r landzhöf- 
dingen betackande Cons:m H:s Excell:ce för immission uthi booktryckeries hem
man (hwar af copien inlades, originalet är hoos Prof. Rudb.) och att man ther 
hoos påminte om immission af the hemman till exercitiestaten anslagne.

Consist:m m. d. 8. Jan.
närwarande Rectore h:r Wolff, D. Pet. Rudbeck, M:r Holm, Doct. Dros- 

sander och alla philosophis exceptis h:r Bilberg och h:r Lagerlöf. Norman notavit 
acta.

I. Proponerade Rector att Rosenstierna i afftons warit hoos honom och ganska 
strängt urgerat på prompt betalning, williandes slätt intet höra af något accommo- 
dement medh liquidation eller slijkt. Discourerades af hwad medel han skulle 
blij betalt, såsom och de quanto, medan landzhöfdingen Dufwalt sielf tillbudit 
sigh stå halfwa expenserne medh Academien, haar och thet giort, men i lagmans
tinget hade Acad:n alt förskutet, som doch skall hafwa sin regress till landzhöf
dingen. Consist:m slöt att i distingen gifwa Rosenstierna säker assignation till 
Acad:ns kiöpmän i Stockholm på hälfften af expenserne som äro 800 dal. s:nt 
och att notification gifwes landzhöfdingen h:r Duvalt här om.

II. Rector proponerade att Prof. Schytz insinuerat ett h:r cancellierådet 
Bergenhielms privat bref till Schytz, att Secret. wäl incaminerat hoos Kongl. 
Mayrtt Acad:s supplique om Hälsinge spannemålen; ty afgår bref till cancellie
rådet och StatsContoiret, hwilket committeras Prof. Lagerlöf, som för tijden är 
i Stockholm. Tillsäyes och h:r Billingsköld discretion.
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III. Ansökte D. Pet. Rudbeck, om icke Consistoriales wille någon elemosy- 
nam gifwa till barnhuset, när the hemma i husen blifwa besökte ther om. Res:o, 
effter thet är ett pium opus, geer gierna hwar effter sitt rådh och ämne, men så 
skall icke meer effterlåtes som desse dagar skiedt är, att en tydsk ifrån Öfwer- 
lanshuset lupit kring i husen, uthan något publiqct tillstånd eller recommenda- 
tion, som och tämmelig importun wijst sigh, uthan att ingen fremmande må 
molestera professores, medh mindre thet collegialiter bewillias.

Consist:m majus d. 14. Januarij
närwarande Rectore h:r Wolff, Mag. Holm, h. Spole, h:r Micrander, h. Bil

berg, h. Norman, h. Qvaestore och Secret. J. Reftelio.
I. Rector föredrog att h. And. Bockius i går hoos sigh warit, och ändteligen 

pousserat på att liquidationen emellan sal. Bringii sterbhuus och Acad:n måtte 
medh forderligeste komma till ändskap, i synnerhet som Kongl. HoffRättens 
bref förmälar dhet liquidationen innan juul skulle wara fulländad, refererandes 
Rector, dhet han Bockio remonstrerat Acad:n icke warit wålla»de, uthan snarare 
dhe å Bringii sterbhus sijda warande deputati, såsom Lohrman, som nu någon 
tijdh warit borta, hafwandes h:r Samuel Stehn och Welten taget så månge under
rättelser om denne saken som dhe behöfwa, att dhe i morgon kunde wara fär
dige dhetta alt att sluta, men h:r Stehn angifwer, sade Rector, att h:r commissa- 
rien Welt är sedermera medh mantalsskrifningen behindrat, som intet ändas förr 
än in Martio, och dher då sal. Bringii erfwingar omöyeligen willa så länge patien
tera förfrågar h:r Samuel Stehn huru medh dhen påbegynte liquidationen skall 
förhållas, antingen V. Consist:m i h:r commissariens Weltens ställe wille förordna 
någon annan, eller huru bäst synes. Detta är innehållet af Samuel Stehns bref, 
hwilket h:r Rector communicerat medh h:r Prof. Rudbeck hwars betänkiande här 
om tillijka medh h:r Samuel Stehns bref uplästes, och war h. Prof. Rudbecks 
bref af innehåld, att antingen skulle detta upskiutas till h:r commissarien Wälten 
förrättat sin mantalsskrifning, eller rådmännen Johan Thomesson och Anders 
Larsson [Dragman] i commissariens ställe uthwälljes.

Consistrm tykte dhet desse rådmän här till icke kunde beqwäml. tiena, waran- 
des Consist:m icke förwissat ännu om h:r commissarien sigh denne liquidation 
will afsäya, hwarföre woro rådeligen först förhöra om icke Welten kunde dis
pensera sigh ifrån mantalsskrifningen på en dagh eller twå, så länge som detta 
kunde slutas, hwilket af Consist:b«j samptl. approberades. Och discurrerades 
om denne liqvidationen, det tillförende en woro skedd hwar af instrumentet 
förmentes wara i sahl. Hofvenii gömmor, hwarföre hoos h:r Colmodin skulle 
anhållas, att han den effterseer. Men der h:r commissarien Welten omöyeligen 
skulle kunna beqwämas här till, för sin commission skull, så deputerades här till 
h:r Prof. Wadensteen och Colmodin.

II. Refererade Rector det h:r Anders Bockius begärt på borgmestarens h:r 
Lohrmans wägnar protocolli extracter angående detta liquidations wärket, be
gärandes han V. Consiståi betänkiande här om. Consist:m rådförde sigh medh 
hwar annan här om, och fann ey rådel. att h:r Bockio någre extracter communi- 
ceras effter icke är wist om dhe på deputators wägnar fordras; men der dhe 
dem skriffteligen eller mundteligen begära skulle, skole dhe dem få.

III. Anmälte Rector dhet d. 9. huius afgick tacksäyelse bref till h:r cantzlie- 
rådet Bergenhielm för Kongl. brefwetz utwärkande till högl. StatsContoiret om
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betalning för Acadrae spannemål. Dito till StatsContoiret om det samma, dito 
å parte till h. statscommissarien, hwilke recommenderades h:r Prof. Lagerlöf att 
fordra och skaffa swar uppå. Dito afgick cita//on på bard ber a[re]ge sällen Ellerdt 
Hohorst, och gafz qwinfolket Karin Erichsdotter sielf i händer att skaffa fort. 
Här hoos berättade Rector, att i går war bokbindaren Siwertz och samma qwin- 
folk, som den tijden hon blef besufwen war hans pijga, hoos honom, och sade 
sigh fatt weeta af en wiss man från Stockholm att Ellerdt är nyårsdagen bort
rest medh posten neder till Kiöpenhampn, förfrågandes huru nu der medh skall 
förhållas, och huru han är kommen lös uhr arresten, sedan han sigh här sisterat 
hade. H. Prof. Bilberg berättade det warit slutet att han antingen skulle praestera 
caution eller lefwerera penningpr hwar af qwinfolket kunde få satisfaction, och 
slötz att det efftersees.

IV. D. 13 som war i går afgick tacksäyelsebref till h:r landzhöfdingen Wreden 
för immissionen i tryckerijs hemmanen medh tienligh påminnelse om exercitie 
hemmanen, att forderligst åthniuta äfwen och immission i dem. I dagh afgår 
bref till h:r landzhöfdingen Gyllenhof om h:r Rosenstiernans betalning för 
Acad:ae anpart 800 dr sölfrnt och att dhen andra halfparten bör sökias hoos h:r 
landzhöfdingen Duvalt i föllie af dhess bref till h:r Qvaestorem.

Qvaestor berättade sigh fått quittence af h. Rosensderna, dhet han förb:de 800 
dr mottagett, men will förmoda dhet och Acadrn det öfrige skulle betala, dher 
något mehr skulle falla på Academien.

V. Rector har efftersedt Kongl. May.tz frijhetzbref för mantalspeqg?r af Pro- 
fessorerne och finner der af en copie i copieboken, hwilken afgår i dagh dll 
Consist:m Lundense, warandes tillförene afgånget swar på Consisr.ii Lundensis 
begäran om extraord. statens aflöning.

VI. Rector underkastade V. Consistrii betänkiande om nu något kunde slutas 
om Harwijkzsaken effter icke Consist:m war så freqvens. Och effter dett berät
tades att H:s Excellxe landzhöfdingen kommer medh forderligste hijt, derföre 
tykte Consist:m bäst wara muntel. detta hoos H:s Excellxe angifwa.

VII. Anders Olsson i Åby och Närtuna sochn begärer på sin och sin broors 
Larss Olssons wägnar tillgifft på cronodjenden som i förledet åhr hos honom 
brunnit widh distingztijden. Och effter tillförende här om woro resolverat, slötz 
att det skall efftersees.

VIII. Rector förmälte det åthskillige anklagat stud. Svenonem Fabrin för 
skuld och giäldfodran, jämwäl och att han hoos h:r Prof. sal. Gartman taget en 
signetzring, och att han warit här i staden, och fuller Rector låtet honom effter- 
slå, men hafwer nu rest uhr staden, och weet ey hwarest han står att finna, för
frågandes Rector sigh huru här medh skall giöras.

H:r Prof. Spole berättade det han en gång warit citerad under hans rectorat, 
och en gång under h:r Schytz rectorat, säyandes och h:r Prof. Bilberg, att han 
förnummit det Fabrin fullmechdgat en studiosum Dahlman benämd sin saak att 
utföra, hwarföre tykte Consistim bäst wara att Rector förhörer Dahlman om han 
är fullmechdgad eller ey.

Consist:m minus d. 17 Jan. 1685.
praesentibus Rectore h:r Wolff, h:r Spole, M:r Micrandro uthi h:r Schytz ställe, 

h:r Norrman uthi h:r Peringers ställe och Secret. J. Reftelio.
I. Dn. Jonas Levin inkallades och tillhölls att han wille udösa den pant han
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här i Consistio satt för dhe böter han warit saakfålter till uthi h:r Spoles rectorat. 
H:r Spole berättade det han reda af sine medel betalt desse Levins böter till 
wederbörande, och kan nu intet så gierna sina penningur umbära, och der Levin 
ey godwilligt will betala, nödgas h:r Spole sökia Rectoris assiste«ce att Levin 
tages uthi arrest. Levin som han intet försäkra wille när betalningen kunde er- 
läggias, dherföre förelädes honom månadz dagh ifrån denne dato, och dher han 
dess innan intet sin skuld darerar, så skall Consistim intet försumma bruka dhe 
medel som executions stadgan föreskrifwer.

II. Lars Jönsson wachtknecht inkomb angifwandes Dn. Samuelem Cadou, det 
han trettondedagzafftonen, medan folket war i afftonsången, skiutet ett skott 
widh tullporten, och sedan Johan Thomassons dräng ett widh trägårdarne, hwar 
på iagh gick till den* sade wachtknechten, och tillsade dhem dhet de intet får 
skiuta wid ladorne, swarandes Cadou: Dher iagh honom tilltalar, skulle han möta 
migh i skallen medh byssan. Rector frågade hwars bössan war, berättandes han 
det, att bössan war Petter [Ingemundssons] guldsmedz, hafwandes han henne 
tagit hoos Bengt Ersson, skolandes och henne bära hem till Petter guldsmedh 
effter dess egen befalning, hwilken den dagen bortreste, och skickade derföre 
migh effter henne, sade Cadou. Wachtmestaren skickades till h:r rådmannen mir 
Peter guldsmed at förhöra om han skickat Cadou effter byssan under affton
sången, och han då bortrest, som och skulle han fråga Bengt Ersson om byssan 
warit hoos honom. Wachtmestaren igenkomb och berättade h:r rådmannen intet 
warit hemma, men derföre förfrågat Bengt Erichsson här om som swarat, att 
han ingen byssa hoos sigh hafft, ey heller hafwer någon begärt der någon bössa. 
Cadou tilltaltes medh alfwar för det att han stått in för rätten och luget, till
hållandes Consistim honom att han bekänner sanningen hwarest han taget bössan 
och hwem hon tillkommer, och swarade då att bössan kommer mir Peter[s] 
guldsmedzgesäll till, hwilken han och sade sig taget honom owitterl. uth.

Resio. Ehuruwäl Samuel Cadou intet kan gå ifrån sigh att han iu icke skutet 
under afftonsången trättandedagen, doch såsom han är ung och ännu ey kommen 
till sine myndige åhr ligger och under praeceptoris hand, ey heller tillförende är 
noterad för något skallkestycke, altderföre förskones han denne gången för den 
plicht som constities innehålla, och castigeras af sin praeceptore uthi ministri 
publici närwaro medh rijs. Bössan är och förfallen.

III. Dn. Paulus Wilpagrius anklagade Henricum Carlinium O-bothn. att han 
förleden söndagz, då han war i hans cammar och bad honom gå uth sedan dhe 
ätet, williandes han sättia sigh till att läsa, bleff swarad aff Carlinius: Den och den 
stiäl ifrån digh något, och begynte toumera, säyandes iagh, sadhe Vilpagrius, 
dhet jagh bör hafwa fridh i min cammar, då swarade Carlinius: Fan har nekat 
digh fridh som är din broor. Carlinius språng dher medh på migh i håret, 
och medh den ena handen giorde han migh twenne blodsår, dhet ena i näsan 
och det andra i kindbenet. Sedan stötte han migh moth sängen och slogh migh 
under sigh sparkandes migh på bröstet medh knään.

Rector: Hafwen I förr intet hafft något Eder emellan? Vilpag.: Om afftonen 
föruth, förr än detta skedde, giorde wij räkning oss emellan, och då blef han 
något ond, så at han sedan andra dagen öfwer måltijden intet talade. Carlinius 
war nu intet tillstädes derföre bör han effter Iagh plichta och citeras till en annan 
gång.
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D. 20 Jan. A:o 1685.
Kom edle och högl:de h:r Profess. Arrhenius Örnhielm tili h:r Rectorem 

uthi hans huus, angifwandes m:r Jordan Nielsson, att han mycket otilbörl. och 
oskickeligen honom öfwerfarit uthi Herlins kammar, och refererade h:r Pro- 
fess:n sålunda: Något för helgen lagade Jordan 12 fönster hoos migh upslåendes 
dhem medh nytt bly hwarföre han begärte 6 mk st. säyandes jag det wara för 
dyrt, och gaff honom så 1 dr stycket bestijgandes sigh till 12 dr af alt, men 
han låtandes sigh der medh intet förnögd, gaf altså jagh honom ändå en tre- 
dal:rs plåt till, kastandes han då plåten ifrån sigh, men togh honom sedan igen, 
hwarföre jag tänkte honom wara tilfredz, låtandes sigh då intet märka annars än 
han war förnögd, in till dess han trättonde dagen igenkom, och så migh öfwer- 
for uthi stud. Dn. Joh. Zeph[y]rini och Erich Herlini närwara, som deras attest 
förmälar, dhen och nu uplästes, beståendes af grofwe och oförskiämde ord och 
beskyllningar, i det han kallat h:r Profess:n en orichtig betalare mot sig och 
önskat den elake skulle borttaga så mycket, som han från sig borto hade, att 
Gudh skulle förbanna hwar den betta, som han i sin mun sticker, dhen han för 
samma peng:r kiöpa kan, item att hans barn måtte wedergällat och sådant mera 
som be:te attest widare utwijsar.

Glasmestaren swarade att han begärt för fönstren han lagade 6 mk hwarthera, 
tycka»des edle h:r Profess:n det wara för dyrt, och giordes då kiöp om 5 mk 
stycket (hwilket Profrn sade wara förståendes allenast om 4 fönster i den ene 
cammaren, hwilka han förtenat, hafwandes och h:r Prof. contraherat medh 
honom, att han skulle förteena blyn uthan till på alla, så wille edle h:r Pro- 
fess:n honom så mycket gifwa för dem). Glasmest:n wille intet tillstå att han 
medh förbrde condition contraherat medh h:r Profess:n uthan sade sigh willia 
hafwa mehr om han dem fortena skulle. Effter detta talte jag sade Jordan medh 
en krukemakare, och frågade han migh om iagh giort mitt arbete från migh, då 
iagh swarade migh det giort, säyandes han det för honom återstår 4 dr som han 
skulle hafwa för det han hoos Prof. arbetat. Sedermera berättade Jordan så, det 
iagh föruthan det förre arbetet, som iagh beräknat till 18 dr, och så bygt någre 
rutor, för hwilke jagh och ingen betalning fatt.

H:r Prof. swarade det han aldrigh hördt honom något mera begära än de 
15 dr han fatt, och hade han det mist, skulle han wäl för de rutor han sidst 
bygde fått sin betalning, det och h:r Profess:n nu betygade att han wille gifwa 
honom Jordan, om han begärt höfl., tillbiudandes honom och nu få en tredalers 
plåt till, hwar medh Jordan tillstodh sigh wara betalt. Angående de smädeord 
som m:r Jordan kastat på edle h:r Professrn, frågade han hwilken han försiat 
uth medh gaffelen? Sw:des m:r Jordan att m:r Simon [Pålsson] slachtare sagt, 
att h:r Profess:n kommit uth medh eldgaffelen effter honom, hwilken nu effter- 
skickades.

Rector frågade Jordan om han elliest tillstår attesten som upläst war, hwar 
till han sw:de sigh sombt tillstå, men intet alt, der doch Herlinus och 
Zeph[y]rinus wille medh eedh betyga, alt sant wara, som i attesten förmält 
är, säyandes han sigh, till det han sagt, föranlåten wara af det han ey fått sin 
betalning, men alle annorstädes sade han sigh fått betalning richdgt af alle h:r 
Professorerne, warandes hono«? elliest ingen något skyldigh, hwilket h:r Prof. 
Micrander begärte föras till protocolls, effter han elliest beskylt honom wara sigh 
något skyldigh, och det ey betalt.



14 i68$: 20 januari

II. H:r Prof. Micrander berättade att m:r Jordan uthi Nov. månad 1684. 
gifwit honom en räkning för arbete, på 2 dr och 12 öre, der i inräknade 30 öre 
för fönster uthi sin swärmoders gård, den iag badh sade Micrander honom bijda 
medh till dess dhen kommer heem som arbetet bestält, lofwandes iagh migh 
willia wara god för dhe penninga :r:e men ey wara skyldigh att betala dem, 
effter det ey war mitt arbete, warandes då Jordan medh denne lofwen förnögd. 
Gick så Jordan sedermera upp i h:r Appelbohms cammar som war siuk, dher 
han hårdt stormade, som iagh hörde, kommandes Appelbohm uhr sin kammar, 
och klagade sigh för migh, säyandes det han honom der öf:rfallit. Dher på frå
gade iag Jordan hwi j han honom öf:rfallit som siuk war, säyandes det han botat 
ett fönster i kammaren och fått derföre 9 mk, men han är skyldigh för någre 
rutor i sahlen, hwar till doch Appelbohm ey war skyldigh, talandes iagh honom 
till, hwarföre Jordan gick neder i kiöket säyandes det att Appelbohm liuger 
Prof:n all full, och derföre blifwer han ond på migh. Sedan d. 12 Decemb. 
1684. skickar Jordan medh sin gosse en läkning till migh, som war heel divers 
ifrån dhen förre, om hwilken wi j woro öfwereens, beståendes denne senare räk
ningen af 4. dr 12 ör, och mäst för arbete giort i Wäddögården, så när som ett 
fönster i min gård; då swarade iagh gåssen: Effter iagh hafwer en annan räkning 
medh honom förr, derföre bedh honom komma hijt sielf, förr kan iag intet 
betala honom; så kommer han då en dagh eller 2 effter, och bultade på min 
kammardör, seendes jag då uth, och då iag blef honom warse, badh iagh honom 
lijtet töfwa, effter iag hade 2 u*ga piltar att examinera, går så han neder dll 
min hustru, och häfwer uth oskiälige ord, sedan skickar han gossen dijt någre 
gånger, swarandes iagh migh intet kunna betala honom effter räkningarne woro 
divers och den ene gick migh intet an. Altså kommer han sielf i helgen till 
migh, och fordrar uth betalning, då iagh frågade honom hwij han gifwit åth- 
skillige räkningar? Der till han swarade sigh intet kunna upsat dhet senare på 
h:r Profine, effter det intet war hans arbete, och badh iagh honom då töfwa 
så länge, till dess hon kommer i staden som arbetet bestält af honom, wetandes 
iagh intet huru mycket han arbetat. Sedermera berättade Prof. att han skickat 
budh till Halenium, om han betalt Jordan, och huru mycket, hwar på han swarat 
det han rätt een 6 drs plåt, som Jordan och tillstodh, säyandes Halenius sigh och 
ey mer wara honom skyldigh, som han kunde minnas, men woro han något 
skyldigh, wille han betala när han inkommer, då ey Jordan wille så länge töfwa, 
uthan badh migh behålla dhe penningarne, kunnandes han wäl ändå blifwa för- 
sörgd, och gick så bort, men skickade straxt sin gosse till migh effter rächning- 
arne, swarandes iagh, de kunna så wäl liggia hoos migh som honom, förhållan
des iagh honom inge penningar, uthan badh han wille töfwa till dess dhen in
kommer, som arbetet bestält, hwar på han sedan kallat migh en elak betalare, 
hemskiutandes iagh det Mag:i Rectoris omdöme och hemmande, att han migh 
så förtahlat, der han doch för en stund sedan uthi sitt swar till h:r Arrhen. 
Örnhielm tillstodh migh intet wara sigh skyldigh.

Angående edle h:r Profris Örnhielms klagemål moth Jordan, hemsköt han och 
det sammalunda Recto. Magnif. ompröfwande, tilbiudandes han Jordan ännu 
dhen tred:rs plåten som han fordrar, fast han det intet woro skyldigh till effter 
contractet, men att slippa hans oförskämdhet.

III. Studiosus And. Lindvall inkomb och beswärade sigh öfwer Jordan att han
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kallat honom, sit venia verbo, arsswiska och belackare, begärand es han satis- 
faction af honom derföre.

IV. Sysslomannen h:r Magnus Drysenius lät upläsa ett m:r Jordans bref, 
hwaruthinnan han utfarit skamligen moth honom, berättandes han heela sam
manhanget sålunda: Widh min första ankomst som war i wåhras ett åhr sedan, 
sågh iagh migh intet annat arbete företaga böra än det som nödigast war, såsom 
att låta byggia kyrkiones fönster, gick så till rådz medh h:s högw:d D. Pet. 
Rudbeck om samma fönsterbygning, samptyckandes han der till, och kallade Jor
dan att förrätta det samma som då kom tillstädes, och betingades så att giöra 
arbetet ju förr ju heller, men kom ey der till förr än in Aug. då jagh för- 
sträkte honom penningtr föruth på sitt arbete 40 dr, uppå hwilka penningzr 
han då arbetade 15 fönster, och bygde några och 20 rutor; då iag sedan träget 
anhölt, att han wille skynda sigh medh kyrkiones fönster, swarade han sigh intet 
kunna rijfwa sönder sigh hafwandes arbete annorstädes. Då hootade iagh honom, 
att iagh tillkommande wåhr skulle hämpta en annan glasmestare, effter han är så 
försummeligh, säyandes och Jordan sielf, då han warit gesäll, sigh från Stock
holm blifwit förskrifwen. Sedan i helgen badh hans högwrd Erchiebiskopen migh 
låta byggia consist:ii ecclesiastici fönster, som skulle wara färdige till distingen, 
tagandes Jordan glas uth till 25 rutor och blef doch ingen ruta bygd. Påsketijden 
påminte åther hans högwyrd. migh, hwij icke fönstren woro färdige, säyandes 
han dhet fönstren ändteligen skole wara färdige till prästmötet, och badh iagh 
då honom bygga, säyandes han sigh då förfarit dhe glasen han förr uttaget, 
gifwandes honom och då å nyo 25 rutor uth, och blef så migh föruthan arbetet, 
och det han migh betalt igen 18 dr skyldigh, 6 dr och någre och dugu öre, 
medh dhe förrige rutorne han om winteren togh. Sedermera kom han förleden 
höstas Mårmässetijden och praesenterade en räkning på 13 dr ungefähr som han 
arbetat före på H:s Högw:ttz Erchiebiskopens huus, hwar uppå iagh och giorde 
en räkning, afförandes för honom dhe 6 dr han war skyldigh migh jämwäl dhe 
förb:de rutorne, skickandes honom det öfrige på 13 öre när tillhanda. Här på 
kom han någre dagar för Thomassmässetijden och brukade en skamlöös mun, 
hwar på iagh 2 kyrkiones drängar hafwer till wittne, beskyllandes han migh 
föga bättre än tiuf och skiälm, effter han sade migh innehållit hans penningar 
och dem migh dllägnat, bidiandes iagh honom det han wille giöra en contre- 
räkning, och der medh fogh wijsa sine skiähl, om han någre hafwer, det iagh 
och nu begärar. Widare berättade och sysslomannen att hans hustru kom uth 
medan dhe taltes widh, och kallade Jordan henne prästkäring, och diäfwulsmen- 
niska. Brefwet som Jordan skrifwit till h:r sysslomannen war af detta innehåld:
1. Att sysslomannen heela åhret giort honom bravad hwilket Jordan förklarade 
så: då iagh war begrepen i arbetet hoos Prof. Spole, och iagh intet hade tijdh 
företaga migh något annat arbete, hafwandes iagh Consist:ii bågar hoos migh till 
fönster i 6 wekor, togh han pijgan att förrätta samma arbete, som han medh 
migh betingat om. H:r sysslomannen sade sigh nödgatz taga pijgan effter han 
intet fick m:r Jordan der till. 2. Att sysslomannen taget brödstycket från mun
nen på sigh klagar och Jordan, förklarandes det så, att sysslomannen taget en 
glasmestare från Stockholm och giort dennes arbete, hwar igenom han tykte 
sigh brödet wara fråntaget. Sysslomannen sade sigh nödgatz taga glasmestare 
från Stockholm effter han intet fick denne till arbetetz förrättande.
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M:r Simon Påhlsson kom nu, berättandes Rector att m:r Jordan sagt dhet m:r 
Simon skulle sagt att han beskylt edle h:r Prof. Örnhielm att han försslat honom 
uhr gården medh eldgaffelen, hwar till m:r Simon aldeles nekade, säyandes sigh 
och aldrigh warit i h:r Profess:ns huus och aldrig talat medh honom, det och 
h:r Prof. sade, förijfrandes slachtaren sigh öfwer Jordan som honom så skamligen 
beluget.

3. Beskyller Jordan sysslomannen att han taget från honom genom pennan 
hans ipenningftT och det han ährl. förtient, hwar på Jordan swarade, att han der 
medh förstår dhe förb:de 23 rutorne, säyandes och ännu det sysslomannen tager 
brödet uhr munnen på sigh. 4. Beklagar Jordan sigh öfwer h:r sysslomannens 
hårda sinne, berättandes det sysslomannen en gång welat hugga honom medh 
yxen, hwilket sysslomannen nekade, men tillstodh sigh sagt så: att der man woro 
hasdgh, kunde man slå honom i sijdan medh yxen. 3. Beskyller han och h:r 
sysslomannen att han m:r Pet. Åman bracht emoth sigh genom sine förargelige 
practiquer, förklarandes Jordan sigh så, att han förstår det, att sysslomannen sagt 
dhet han intet får arbetet färdigt, och altså giort Åman ondh moth sigh. Seder
mera angrijper Jordan h:r sysslomannen medh desse ord: Annorlunda lärer I 
och annorlunda lefwer I, hwilket han så förklarade, att han sagt af oförstånd och 
bad derföre hans Magnifce wille see öfwer medh sigh. 7. Beskyller han sysslo
mannen giordt spee af sigh, hwilket han så förklarade att han får migh arbetet 
och tager det ifrån migh, och sålunda bryr migh.

Rector Magnif. pålade honom Jordan att han upwijser den räkning han af 
sysslomannen fått, och jämwäl sin contraräkning, om han medh fogh något 
hafwer att praetendera. Men effter Jordan sigh förgrijpet så skaml. moth edle 
h:r Prof. Arrhen. Örnhielm, syssloman, och jämwäl stud. And. Lindvall, och 
dhem samptl. medh så swåre smädord och beskyllningar öf:rfallit, praes terar han 
antingen personel, caution eller går han i proban till dess Consist:m blifwer.

Consistorium minus d. 21 Jan.
närwarande Rectore h:r Wolff, h:r Norcopense, h:r Spole, h:r Norrman i h:r 

Peringers ställe och Secret:o.
I. Rector berättade dhet han låtet citera Wilpaugrium [Wilpagrium] och Car- 

linium, men Carlinius uttaget sine saker uhr kammaren och begärt af en pijga 
det hon Cursori säya skulle, att han rest åth Stockholm, befrågandes Rector 
Vilpaugrium om han intet wiste hwarest han sigh uppehöllo, hwar till han swa
rade sig det intet weta. Rector lofwade Wilpaugrio, det han skulle låta höra 
effter Carlinium, och der han honom igenfinner, skall han citeras.

II. Uplästes dhet protocoll och examen som i går skedde hoos Mag. Dn. 
Rectorem emellan edle h:r Prof. Arrhen. Örnhielm, h:r Prof. Micrand., h:r 
sysslomannen Magnum Dry seni um, stud. And. Lindvall och Jordan [Nilsson] 
glassmästare.

H:r Norcop. begärte föras ad acta, det han intet kan finna sigh competent 
dommare i den»e saken, effter han står i någon disput medh h:r Arrhen. Örn
hielm.

H:r sysslomannen inkallades tillijka medh Jordan och befrågades Jordan om 
han nu giort någon contraräkning, men swarade sigh intet der till hafft djdh, 
uthan sade sigh mundtel. willia bewijsa hwadh han hafwer mot räkningen, nbl.



1685/21 januari 17

att han intet af honom glas togh mehr än en gång, hwar till han och beropade 
sigh Åke till wittne. Men contrarium sade h:r sysslomannen skall bewijsas af mitt 
diario, nbl. att min sohn förste gången utlefrerade rutome d. 13 Februarii, 
och andra gången lefrerade jagh sielf honom in Majo 23 rutor, men dess emed- 
lertijdh hafwer han intet bygt. Rector tillhölt Jordan bekänna sanningen, och 
sade han då sigh uttaget twenne gånger glas, men hafwer dhem upbygt, hwar 
till sysslomannen nekade. Rector frågade hyru stoor difference dem emellan 
woro, och sade Jordan wara allenast dhe 23 rutorne, hwilke sysslomannen sade 
sigh gierna willia betala der han woro skyldigh, på det han skulle slippa ha»s 
smädord och förbannelser, dhe han bland andra uthgiutet på hans gård medh 
desse ord: Gudh förbanne den foot som först går uth uthur gården, hwar till 
h:r sysslomannen sade sigh och hafwa wittne, föruthan det och slijke förbannel
ser i hans skriffter finnes. Res:o. Effter som å begge sijdor witt[n]en påberopas, 
ty upskiutes detta till nästa Consist:ii dagh, skolandes och då Jordan upwijsa 
den räkniqg som sysslomannen Jordan öfwerskickat, jämwäl och sin contraräk
ning der emoth, att Consist. dess klarare differencen see kan.

III. Attesten som Joh. Zeph[y]rinus och Erich Herlinus gufwit om dhe smäd
ord och förbannelser som Jordan utöst på h:r Prof. Arrh. Örnhielm och Lindvall, 
besworo dhe begge, och sade sigh intet mera hafwa att bekänna, begärandes 
Joh. Zeph[y]rinus på sin patrons h:r Prof. Örnhielms wägnar, det Consist:m 
wille låta honom Jordan tilbörligen blifwa straffad för sine injurier moth honom, 
och tillsades Jordan att han effter middagen kl. 2 widh straff tillgiörandes kom
mer tillstädes i Consist:o maj., dijt denne saken effter hon är af importance, re
mitteras.

IV. Rector förmälte Joen Jahansson i Marsta och Bälinge sochn låtet citera 
And. Biörkwall för ett skiul han kiöpt af honom, men bonden war intet till
städes.

V. Rector skickade Cursorem att förhöra hwilken sådant oliud giör i för- 
stugun, och berättade han Jordan detgiöra.

Consist:m majus [samma dag] kl. 2 effter middagen
närwarande Rectore h:r Wolff, Doct. Benzelio, M:r Holm, h:r Norcopense, 

h:r Spole, h:r Norrman och Secret. J. Reft. Doct. Pet. Rudbeck, Doctrr Skunck 
och h:r Lundius äro opasslige, Doct:r Drossander, h:r Peringer och h:r Lagerlöf 
äro i Stockholm, M:r Micrander lät nu döpa sitt barn, h:r Bilberg har sin broor 
hoos sigh, h:r Schytz är förhindrad af inqvisitionen och h:r Rudbeck af liquida- 
//onen.

I. Effter Consiståi sluth hafwer Secret. efftersökt resolutionen för Ellert 
[Hohorst], att han bordt prsestera caution för sigh, då han här sidst comparerade.

II. Resolverade Consist:m att alla så Kongl. M:ttz som H:s Höggl. Excellice 
Drottzens original bref skola städze här in loco conserveras, och intet uthow 
extraderas, uthan dhen dem will see, kan han dem här läsa, och der af taga 
vidimerade copier, hwarföre Secreteraren sade sigh willia originalerna i band 
inhäffta låta så fort de inkomma, så för sin som Consist:ii säkerhet skull.

III. Effter förre Consist:ii conclusion af d. 14 Januarij är efftersökt för Anders 
Olsson i Åby och Närtuna sochn och befins, att honom warit bewilliat åthniuta 
tillgifft för cronotijonden som han förledet åhr borde utgiöra, och hoos honom
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blef upbränd. Medh hans b:r Lars Anderssons* begäran, att och han far tillgifft 
sammaledes, upskiutes till Consist:m kan giöra sigh närmare informerad, om han 
och i samme consideration bör stå, och så stoor skada lijdet af branden som 
Anders Ollsson.

IV. Rector berättade, att han effter Consistrii sluth låtet sökia h:r Prof. 
Wadensteen och Colmodin, att dhe wille i h:r commissariens Wältens ställe 
påtaga sigh liquidations förrättandet medh sahl. Bringii sterbhus, men h:r Prof. 
Lundius afrådt det man skulle bruka Wadensteen, effter hans action moth Acad:n 
hafwer nogon connexion medh denne, och tykte han nogh wara att man här till 
tager Kolmodin, hwarföre blef och der widh. Och hade Prof. Rudbeck giort ett 
uthkast, hwilket h:r Lundius öfwersågh, och befan summan af skulden wara 
specificerad in actis, och Bringii änkia den tillstått, hwarföre hon och sedermera 
supplicerat att behålla sin egendomb orörd i sin lijfztijdh, dhet Kongl. Drottzen 
och henne bewilliat genom sitt bref, hwilket och skall wara confirmerat af H:s 
Kongl. May:tt som dagh och dato på alt detta aeterne bredare utwijsa. Men som 
Consist. sedermera bewilliat ny liquidation, tykte h:r Lundius den så böra för
stås, att alt hwadh tillförende liquiderat är, agnoscerat af sterbhuset, och der på 
sedermera resolverat som sagt är, och altså wunnit laga krafft, det håller Acad:n 
för fast och ständigt, men lijkwäl på det erfwingarne i alla måtto skulle ställas 
klagelöse, wille Acad:n ännu till Öfwerflödh gifwa dem utryme att producera 
hwadh de kunna hafwa, der widh och Acad:n förbehållet sigh att fordra hwadh 
ännu kunde wara förgätet eller missräknat, hwilket och uthaf liquidatorerne här 
till är skedt, och der som Bringii erfwingar der widh willia förblifra, så con- 
serveras dhe widh det, som andra dhe medh Acadrn liquiderat godwilligt, åth- 
niutet hafwa; i widrigt fall protesterar Acadrn emoth arfwingarne pro rata parte 
att participera uthi alla dhe poster som den här om författade skrifft wijdare 
utwijsar. Andra dagen der effter förfärdigades skrifften och tillstältes Acad:ns 
liquidationsmän, hwilke henne underskrefwo och lyder som hon fins i copie- 
boken. Consist:m afhörde denne resolutionskrifft och giorde nu intet här till, 
uthan afwachtar liquidatorum widare continuation och sluth.

V. Uplästes landzhöfdingens Gustaf Duvaltz bref till h:r Räntemestaren af d. 
15 Jan. 685, det han af expenserne till Rosenstiernan ey kan, ey eller bör betala 
hälfften, effter Acadrn äger twenne hemman i byen, och han allenast ett, uthan 
pro quota betalar hwadh på honom belöper.

VI. Rector sade sigh medh sidsta post fått bref från hrr Lagerlöf, som lofwar 
sigh willia giöra sitt bästa till Acadrns nytta, och fordra i högl. Kongl. Stats- 
Contoiret att Acadrn kan erhålla betalning för den försträkte spannemålen. Och 
hafwer han af hrr cantzlierådet Bergenhielm fått copia af Kongl. Mayrttz bref 
om samma spannemåhl till Kongl. StatsContoiret hwilken han öfwerfört, och nu 
uplästes af innehåld att Academien skulle för detta innewarande åhr få någon 
betalning, och det öfrige medh forderligste.

VII. Uplästes hrr häradzhöfdingens Aron Silvii [Sylvii] skrifft af d. 10 Jan. 
685 det Acadrn wille comparera widh Biörskogz ting att swara skattäganderne 
i Bählsta och Odenswij sochn, sampt Berga och Medåker sochn och resolve
rades att detta communiceras medh hrr Qvaestore och öfwersees, hwadh förr 
slutet är.

* Felskrivning för Lars Olsson.
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VIII. D:r Benzelius såsom Decanus facult. theolog. angaf det han fatt en 
skrifft af dhe gode herrarne deputerade till Kongl. Inquisitionen, dher uthi dhe 
begära ett richtigt och underskrifwit extract af dhess actis, hwilke personer tijdh 
effter annan ifrån A:o 1660 in till nu innehafft facultatis adjuncturas ordinarias 
och derföre upburit löhn af Acad:n mer eller mindre. Och berättade Doct:r 
Benzelius dhet inge» underrättelse om Adjuncters aflöningar af actis facultatis 
kan erhållas, ey heller när hwar och een är blifwen Adjunctus, och huru länge 
hwar warit, uthan menar detta kunde hämptas bäst af Consist:ii actis, räkningarne 
och åhrsbökerna.

H:r Spole, Decanus facult. philosophiae sade och det samma, att af actis facult. 
philosophiae, detta ey kan inhämptas om den facul tetens adjuncturer, williandes 
han doch detta conferera medh faculteten, och der något der fins, extradera, 
dhet och Doct. Benzelius sade sigh giöra willia. Här widh notificerade Rector, 
att d. 19 huius, då dhe Kongl. fullmechtigade trädt till inquisitionswärket, dhe 
af honom skrifftel. hafwa begärt att straxt få Acad:ns protocoller de Annis 1659, 
660, 661, 662, 663, 664, 665, willjandes dhem igenlefrera när dhe taga dhe 
fölljande åhrs protocoller om händer, det effter Kongl. May:ttz allernådigste 
befallning effter åliggiande plicht iagh genast wärkstälte och genom h:r Secret:n 
lät dem samma acter tillställa, allenast Secret:n tijdh effter annan flijdgt anno te
rar dagh och datum, så och hwadh acter och documenter han ex publico utfår. 
Secretm sade dhet han dhe gode herrarne Kongl. fullmechtige straxt på dheras 
begäran öfwerlefrerat förbe:de protocoll d. 20 Jan. jämwäl och 671, 672 åhrs 
protocoll d. 21 Jan. medh twenne copieböcker, en medh gröna bladh, hwilken 
togz hoos Rectorem och en som Prof. och andra Acad.ae betienternes full- 
machter stå uthi.

IX. Uplästes h:r G. Peringers bref till Consist:m det han måtte niuta Kongl. 
May:ttz fullmacht till godo, och wärkeligen bekomma dhen löhn, som honom 
uppå Kongl. staten bestås, och hans profession tillkommer. Doct:r Benzelius 
sade det man borde först see h:r Peringers fullmacht, till huru stoor löhn 
han berättad woro, och hwilken honom der ifrån dispenserat, om det skedt 
effter Hans HögGl. Excellxes Kongl. Drottzens determination, eller hurulunda 
dhet skedt är. Consist:m resolverade det att i actis efftersees om dispensationen 
här uthi, och detta gifwes Kongl. Drottzen tillkänna att h:r Peringer nu söker 
full löhn.

X. Uplästes Ellerdt Hohorsts bref, som fuller war skrifwit till h:r Schytz, 
men ankommit först medh sidsta post uthan dato och rum, hwar ifrån han 
skrifwit det, att han begifwer sigh på reesan för kohnan skull, som honom för 
lägersmåhl angifwer men han woro intet fader till barnet.

XI. Företogz åter Mattz Mattssons injurieaction i Gränby emot Samuelem 
Rosing, och uplästes dhe dhem emellan wäxlade skriffter, och tillfrågades par- 
terne om dhe något mehr hade att påminna, hwar dll Dahlman Mattz Mattzssons 
fullmechtige swarade, att han allenast begär ar han plichtar för axnypare och agn- 
bakare, som han i rådstugugången sade, jämwäl för lögnare och agnbakare på 
torget sagd t, hwilket Nils Persson i Grändby bewittnat, och för blodwijte. 
Mons:r Rosing sade det att Niels Persson ey wittnat att han kallat honom lög
nare, hwarföre uplästes Niels Perssons wittnesbörd, och har han ey wittnat dhet 
han honom kallat liugare. Elliest sade Rosing det Dahlman sielf tillstått för Hans 
Magnifxe, det saken intet är så grof, som hon i förstone angifwen war, och
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hade aldrigh denne saken blifwit så grof, som hon nu är, om icke Niels Pers
son i Gränby henne så högt angifwit. Dahlman exciperade att han sagt, det effter 
bondens angifwande i Gränby, hade han henne kunnat angifwet hårdare, än han 
giort.

Här jempte påminte Dahlman att och Rosing må plichta för det att han sagt, 
det Mattz Mattzon inbillat h. Karin att wittna mot sigh, som och att han må 
betala dhe expenser han giort både förr som och sedan specialen inlefrerades. 
Rosing exciperade det han intet warit in culpa, att ey saken förste gången af- 
giordes, ty han hafwer sielf henne upskutet, genom det att han sigh altijdh på 
wittnen påberopadt, och bör altså ey bestå honom någre expenser. Och sade 
Rosing sigh nu talt medh en studioso som kom från Stockholm och hördt när 
dhe woro tillsamman, att bonden kallat Rosing medh någre ord, hwar på Con- 
sist:m sade dhet Rosing sigh af det wittnet kan betiena in foro competenti 
moth bonden.

Res:o. Aldenstund Consist.m effter noga ompröfwande och aeternes flijtige 
genomläsande befunnit det Sam. Rosing af bråde skillnat Mattz Mattsson anfallit, 
ty plichtar han för blodzwite 12 mk sölfwermt och för hårdragh som eedeligen 
bewittnat är 6 mk sölfwermynt och sammalunda för ett kiäp slagh 6 mk sölf:tt, 
så och att Rosing för det han belagt Mattz Mattsson medh det skiälsordet agn- 
bakare, sakfälles till 6 mk sölf:tt. Hwilka böter han lofwade betala till 14 dagar 
effter distiqgen.

XII. Rector sade sigh än hafwa at föredraga Consistio actionen emellan h:r 
Prof. Claud. Örnhielm, sysslomannen, Lindwall och Jordan glasmestare, men 
som dhenne actionen är swår, och h:r Prof. Norcop. sigh undandrager för dhe 
orsaker i Consist. min. i dag äre införde, och Consist:m är nu så infrequens, 
kl. och rätt nu är 7, ty upskiutes detta till annan gång.

XIII. Petrus Knoop O-Goth. begärer testimonium, och resolveras der på att 
han dhet far så frampt inspector nationis icke något weet som det förhindrar, 
tillbiudandes curatores nationis sigh borgansmän för honom.

XIV. H:r Decanus Spole angifwer Eliam Parnovium Gothob. disputera willia 
de ideis, Laurentium Vislandrum [Weslandrum] Gestr. de amuletis, Leon- 
hardum Engvall O-Goth. de sufficientia vitse.

XV. Berättade Rector Pet. Hedberg begära extractum protocolli om den exa
mine här i Consistio skedd är, angående det han warit dömd för dhe böcker 
Kyronio och Mir Mobergh warit afhände. Resol. I actis efftersees hwad förr 
här om resolverat är.

Consistim minus d. 28 Jan. 
närwarande Rectore h:r Wolff, h:r Spole, h:r Bilbergh i h:r Schytz ställe, h:r 

Peringer, h:r Norrman i h:r Lundii ställe och Secret. J. Reft.
I. Mir Johan Mattsson muhrmestare anklagar mir Aulenium dhet han intet 

fått betalning för alt det arbetet han giort i Theenstagården. Mir Aulinius [Aule- 
nius] swarade det han intet contraherat medh mir Johan, huru mycket han skulle 
hafwa för sitt arbete, men hafwer gifwet honom så mycket skiäligen kan wara, 
begärandes han mer än rimmeliget kan wara. Mir Johan sade det mir Aulinius 
contraherat medh honom om bakugnen, der till Aulinius aldeles nekade. Rector 
frågade hwadh mir Johan lagat, så sade, mir Johan sigh giort en ny bakugn,
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och derföre warir honom lofwat 12 dr, dhem han och fått, och sedan hafwer 
han lagat tree spijsslar, hwarföre han begärar 3 dr. Aulinius nekade aldeles sigh 
contraherat medh honom warandes intet arbetet så mycket wärdt som han be
gärar, men tillstodh det, att murmästaren på tillfrågan, hwadh han skulle haf:a 
sagt att dhe fuller kommo öfwereens, hwar medh han och war tillfredz.

Res:o. Aldenstund m:r Magnus Aulinius intet wist contraherat medh m:r Johan 
Mattsson murmestare, huru mycket han skulle gifwa honom för bakugnen han 
ny giort, och ey heller om dhe tree spijslarne han lagat, uthan warit förnögd 
medh det murmestaren sagt, att dhe kunde wäl komma öfwereens, och ey 
oskäligh synes murmästarens begäran att han får 1 dr för hwar spijs och 12 dr 
för bakugnen, altderföre finner Consist:m rättwijst att m:r Aulinus betalar dhe 
3 återstående dr kopp#r:mt hafwandes han sielf murmestaren tillstått att han fått 
dhe 12 dr för bakugnen.

II. M:r Arvidus Boraenius hafwer låtet stämma sin kokerska Maria Larsdotter, 
och hon vice versa honom, beswärandes han sigh öf:r henne, att då han henne 
förmant till sparsamhet uthi hushåldet, och tykt något för mycket gå åth, så 
hafwer han begärt nyklarne dll winnen och källaren, att see huru medh alt 
förewetter, men hon då beskylt honom att han kallat henne tyfkona, och jämwäl 
skäldt honom för diefwuls menniska, best och turk, hafwer och det samma 
för de andre kokerskome i gården sagt; hwarföre han sparkat henne en gång 
och slaget en örfijhl, begiärandes han derföre, dhet hon som honom kallat slijke 
oqwädens ord, och beskyllningar pålagt, som hon ey bewijsa gitter, måtte til- 
börl. blifwa straffad och sin tienst förlustigh. Maria Larsdotter exciperade, berät
tandes att då han begärat nycklame till winden, så sade han: Kan du swärja du 
intet såldt smör, jämwäl om du icke såldt strömming? Det iagh och swor migh 
ey giort. Sedan sade han, du har tyfkonor; Jagh swarade: iagh weet intet hwadh 
för kohnor som gå här, men intet hafwer iagh medh dhem att giöra, och slogh 
han migh då en örfijhl som och sparkade mjgh. Detta tillstodh Boraenius, säyan- 
des sigh der till förorsakad wara af hennes otijdige ord och mun.

Sedan gick wij i källaren och sågo på strömmingen som och sillen, hafwandes 
jagh kokat strömming 2 å 3 gånger om weekan, och elliest när iagh altijdh taget 
till, har iagh det giort om dagen, och sedan burit nycklarne om nättren i kamma
ren, men aldrigh har iag något såldt, ey heller gifwit något bort, uthan åth någon 
fattigh tiggare, som iagh kanskee gifwit ett stycke btödh och en strömming.

M:r Boraenius tillfrågades om han tillägger henne något tiufwerij, han sw:de 
det giör iagh intet uthan af specificationen jagh inlagt, hafwer iagh allenast welat 
wijsa hwadh fogh iagh hafwer hafft att förmana henne till sparsamhet, tyckandes 
så mycket gå åth, begärandes iagh det hon måtte bewijsa migh kallat henne 
tyfkona, det hon doch ey kunde giöra.

Maria Larsdotter klagade sedan dhet Boraenius kiördt henne uhr kiöket, swa- 
randes han det han det giort, sedan hon honom anklagat hoos Rectorem, och 
wille derföre intet hafwa henne längre, seyandes han sigh offta funnit windz- 
dören olåst, och derföre hade fogh henne att tilltala och förskiuta.

Resol:o. Consist:m hafwer noga ransakat och skärs kodat dhe skiähl som så å 
m:r Arvidi Boraenii som å Maria Larsdotters sijda warit föredragne, finnandes 
rättwijst och skiäliget det mon:r Boraenius, hafwandes intet såsom pijgans huus- 
bonde macht henne sielf att straffa, plichtar för det han henne sparkat en gång
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6 mk sölfint och jämwäl för en öhrfijhl som han sielf tillstått 6 mk söllfint. 
Men Maria Larsdotter saakfålles för det hon beskylt Boraenium han henne kallat 
tyfkona, och det ey gitter honom öfwertyga till 3 mk sölf:nt och sammalunda 
för det hon honom kallat beest, det hon sielf tillstått 3 mk sölf:nt, förblifwandes 
hon elliest uthi denne sin tienst, till dess af wederböranderne, som henne städt 
hafwa, effter lagh och Kongl. förordningar der om disponeras annorlunda.

Consist:m tillhölt för det öfrige dem begge at dhe lefwa wackert och sam- 
drächtigt, och att hon Maria Larsdotter intet gifwer tillfälle till någon offence 
moth Boraenium.

Consist:m majus kl. 1 effter middagen [samma dag]
närwarande Rectore h:r Wolff, D:r Drossandro, h:r Norcopense, h:r Spole, 

M:r Micrandro, h:r Bilberg, h:r Lagerlöf, h:r Peringer, h:r Norrman och Sec- 
ret:o.

H:r Peringer gick uth.
I. Effter protocolletz afhörande uplästes h:r Peringers full mach t, att blifwa 

Prof. ling. Orient, och derföre erhålla den löhn och underhåld, som hans an
tecessor för honom hafft. Sammalunda uplästes hans HögGl. Excellices Kongl. 
Drottzens bref af d. 19. Januarii 1681, det h:r Prof. Peringer till någon tijdh 
skulle wara benögd medh half löhn, skolandes Buscaugrius andra halfdelen åth- 
niuta, hwar öfwer h:r Prof. sigh nu beswärar, kunnandes han medh denne halfwe 
löhnen ey längre acquiescera eller sigh underhålla.

Consistim resolverade att bref afgår till H:s HögGl. Excellice Kongl. Drott- 
zen om h:r Peringers begäran, tillijka medh copie af h:r Peringers bref, det 
wille Hans HögGl. Excellice sin mening Consistio weta låta, fogandes Consistim 
tienligh recommendation för h. Peringer till H:s HögGl. Excellice.

II. Uplästes h:r landzhöfdingens Gyldenhofs bref af d. 17 Jan. 1685. det wille 
Acadm correspondera medh h:r landzhöfdingen Duvalt, så att Rosenstierna får 
dhe öfrige expenserne han fordrar. Det bewilljades att detta öfwerlägges medh 
hir Q v ses to re när han kommer upp, att han här öfwer gifwer sitt betänkiande.

III. Uplästes Molins bref af d. 23. Jan. A:o 1683. det Consistim förbyta wille 
det förra hir Gudmund Kåhres inlefrerade testamente, emot det senare som nu 
inlefrerades, hwar uthi han gifwer tillkänna wara förbide hir Kåhres willia, att 
Consistim allena söker i underdånighet Kongl. Mayitz confirmation på förbide 
testamente, hwilket Consistim fan rådeligen medh första böra skee. Och får 
Molin för den omkostnad han anwändt till detta testamentetz renskrifwande 
effter hir Qvaestoris förslagh af fisco studiosorum 20 rdr i caroliner.

IV. Rector öfwerlefrerade Secretio Kongl. Maitz bref af dato d. 18 Novem- 
bris 1682 om Profines frijkallelse för mantals och bakugnsp?tt»/»gt?r ad acta 
till att föras, hwilket han sade sigh funnit uthi ett protocoll som kom från hir 
Qvaestore, warandes tillförende offta effter det samma sökt, men ey stått att 
finna. Sammalunda sade och Secretin sigh effter sin genkomst hemman ifrån, 
funnit ett bref Kongl. Drottzens och Illust. Canc. löst uthi brefboken, som 
Kongl. Drottzens bref äro uthi, och förr det samma efftersökt tillijka medh Prof. 
Rudbeck, men dhet då ey dher warit, jämwäl hade han och ett funnit sammaledes 
Kongl. Drottzens löst i skåpet, dhet han och förr sökt men ey funnit.

V. Uplästes hir fåchtmestarens Jahan Grubbes supplique, att få niuta Kongl.
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Mayitz och H:s HögGl. Excellices Kongl. Drottzens resolution till godo af d. 7 
Jan. 1678, och der på nu strax få 100 dr sölfint, jämwäl och blifwa försäkrad 
om dhet öfrige. Res:o. Hwadh dhenne h:r fachtmestarens begäran widkommer så 
kan Consist:m intet låta honom något få på den resterande löhn, han praeten- 
derar, effter han der till i föllie af H:s HögGl. Excellices Kongl. Drottzens reso
lution af d. 25 Martii 1682 intet befogad finnes, men så will Consist:m lijkwäl 
intercedera för honom hos H:s Excellice landzhöfdingen att han får niuta Kongl. 
M:tz nådigste donation till exercitie staten till godo, och för förlijdet åhr 684 
bekomma räntan, så mycket som på hans tienst honom bestås.

VII [V7  overboppat\ Rector omrörde dhet 2 gånger tillförende woro bref 
afgångne till wälb. h:r secretin Wallenstedt att erhålla dhe documenter som i 
Margaretas C[h]ruzeliae inlaga i revisionen mentioneras, men dher på intet swar 
bekommit, hafwandes h:r Prof. Lagerlöf medh honom här om talt, refererandes 
Prof. som föllier: Effter Rector Magnif. och V. Consistiii ordres lefrerade iagh 
sielf h:r secret. Wallenstedt i händer det från Consistio till honom afgångne bref, 
angående dhe documenter, som äro allegerade i Marg. Cruzells klageskrifft 
öfwer Consistim till H:s Kongl. Mayitt, insinueradt hoos wälbme h:r secretin. 
Hwilket Consistiii bref hir secret. i min närwaro upbröt och genomläste, till- 
ståendes att han äfwen tillförende ett Rectoris Magn. bref af samma innehåld 
bekommit hade, men säyandes dher hoos sigh intet hafwa funnit nödigt att com- 
municera dhe begärte documenter, effter de samme så offta tillförende warit 
före, och läre mångfaldigt finnas ibland Consistiii acta, begynnandes och äfwen 
utlåta sina tankar om be: te saak, säyandes nbl. att han intet annat kan see, än 
att den äländige menniskian, förståendes j. Cruzeliam, har fogh till att klaga sigh 
effter hon är skilder från all sin wälfård och egendomb, uthan att någon domb 
är henne öfwergången, hwarföre kommer hon nu i underdånighet in för H:s 
Mayitt bidiandes att ingen annan nådh henne må wederfaras, än att saken blijr 
skärskodat och dömbd på nytt. Jagh ursächtade migh, att iagh som en nyl. 
ankommen, och dhen som intet stoor lust har till rättegånger, intet har infor
merat migh om dhenne saken, ey heller hört henne warit före, förr än beite 
hennes klageskrifft uplästes, säyandes der hoos migh intet förstå huru exe- 
cutionen henne kunnat öfirgå uthan föregången domb, och som iagh tycker migh 
hördt, i kammaren.

Hir secretin swarade att cammardomen lärer wara för henne, hwarpå iagh 
sade som tillförende migh intet wäl wara informerad om saken, uthan Consistim 
allenast af migh begärt att insinuera dhess bref, och hemta dher swar uppå. 
Hir secretin itererade sine förre ord, läggiandes det der till, att han gierna will 
hafwa den mödan att upsökia documenterne i revisionen i sitt contoir, men 
seer intet det wara nödwändigt effter dhe i Consistio läre finnas förr. Hwar 
till iagh swarade att iagh påminner migh när offtabemite hennes klageskrifft 
uplästes i Consistio utlät sigh en och annan af dhe gode herrarne, som hafft 
denne saken bekant, att dher uthi woro ett och annat, som dhe tillförende 
aldrigh hördt eller wist af, som i synnerhet om en guldkiäd, som henne skall 
wara frånhänd, medh hwadh mera som jagh då intet kunde komma ihogh. Hir 
secretin swide der på, det hennes klageskrifft än intet woro upläst för Hans 
Mayitt, och altså så liust intet kunna weta hennes innehåld, men effter der är 
något nytt, gaf hir secret. det förslaget, att Consistim wille gifwa honom widh
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handen, hwilke dhe uthi hennes skriffc införde documenter kunde hafwa hoos 
sigh, och hwilke de än desiderere, så wille han dem upsökia. Rector förfrågade 
sigh hwadh nu stodo till att giöra, sade sigh och confererat medh h:r Rudbeckio, 
att intet någon förklaring på hennes beswär kan skee, förr än Consist:m får see 
alla documenterne som hon allegerat, det och Consist:m fan skäligt, men emed- 
lertijdh tyktes gott wara, att dhe dommar som fålte äro i denne saken tillijka 
medh Kongl. May:tz bref öfwerskickes till h:r secret:n Wallenstedt, icke till att 
contestera härigenom litern medh Cruzelia, uthan allenast giöra remonstration 
för honom, dhet denne saak icke är af dhen beskaffenhet som hon angifwer, 
medh begäran han af dhe förb:de allegatis wille gifwa Consist:o part.

VIII. Kappelianen i Närtuna h:r Johan Stark hafwer antaget ett Acadms hem
man i Bälinge som warit förderfwat och illa medfarit, och dhet effter möyelig- 
heten reparerat och förbättrat, men åkeren är så odugeligh, lijten skogh och äng, 
och allz intet muhlbete, så att hemmanet omöyeligen kan tåla dhe utlagor, som 
det åhrl. här tills praesterat har, utha/z han ju måste försänkia sigh i skuld.

H:r Norcopensis berättade, det mäst alle hemman i Roslagen äro så högt 
skattlagde, att på dem omöyeligen kunna någre åboer förblifwa, der icke dhe 
få förmedling.

H:s wyrdighetz Starkens supplique uplästes, berättandes han der jempte det 
han allenast kan fåå 6 t:r men måst gifwa i afradh 8 i  tunna, och någre och 40 
dr pennin&tr föruthan extraordinarie, och måst altså tillsättia sin löhn till ut- 
lagorne, den doch ey tillräkt uthan han ju satt sigh i skuld, men hafwer lijk- 
wäl hemmanet wäl omlagat och bygt, dhet och h:r Norcopensis som hemmanet 
besichtigat, betygade. H:r Johan refererade att han råkat i skuld för förb:de hem
man till ungefehr 60 dr och 4 t:r spannemåhl, och ansökt tillförende tillgifft, 
och då fått någon förtröstning der om, men blifwer ännu debiterad för samma 
rest, begärandes derföre Consist:m den resten honom wille efftergifwa, och jäm- 
wäl förmedling på hemmanet förunna. Consist:m fan rådel. det inspectores 
serarii tillijka medh h:r Qvsestore giöra sigh wäl om saken informerade, och sedan 
det Consisto föredraga, så skall Consist:m der öfwer sedan resolvera, emedler- 
tijdh tillsäyes fogden, att han så länge intet fordrar resten.

IX. Prof. h:r Ericus Aurivillius begärer hålla sin introductoriam tillkommande 
tijsdagh, hwilket bewilljades, men medh förbehåld, att han intet giör någon 
prsetension på löhnen, så länge änkian bör behålla nådåhret.

X. Rector förmälte dhet på Säfia och Tillinge rättarelagh, några beswära sigh 
omöyeligen medh dagzwärken kunna uthärda till Ekholmssund, uthan willa 
alla på rättarelaget afsäya sigh hemmanen, så frampt icke dhe blifwa befrijade 
från dagzwärken, gifwandes dhe tillkänna, att dhe understundomb blifwa be- 
falte resa på Järlåsa skogen, och kunna fram och dlbakars ey hinna under 4 
dagar, och blifwer dhet dem doch ey beräknat mehr än för ett dagzwärk. Res:o. 
Detta föredrages H:s Excell-.ce landzhöfdingen när han hijtkommer.

XI. Bönderne i Stierna och Fullerö beswära sigh att cronofogden Mittler 
tillsagt dhem kiöra höö af Kongzängen till Stockholm, som dhe aldrigh warit 
förr wahna, hwilket h:r landzhöfdingen och föredrages när han hijtkommer.

XII. Bönderne i Torsätter i Bälinge sochn beklaga sigh det förbudh är giort 
att hugga någon skogh på allmen ningen, hwarföre dhe omöyeligen kunna ut- 
giöra sine wanl. utlagor. Res:o. Om detta förbodet förfrågas hoos H:s Excellxe
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landzhöfdingen eller h:r Scheffer häradzhöfdingen, huruwijda det bör förstås.
XIII. Per Olssons supplique i Gocksta och Olof Michelssons i Inninge och 

Staby sochn lefrerades till h:r inspectorem serarii h:r Bilbergh att öfwersee til- 
lijka medh D:r Benzelio och Qvaestore att sedan i Consistio igen andraga, så 
will Consist. der på sluth giöra.

XIV. Rector berättade dhet de Kongl. fullmechtige till Inquisitionen hämp- 
tade Acadins twenne smärre sigill ifrån Rectore att försegla dhe bref, som uthom 
staden skrifwas, af hwilka det ena straxt igenlefrerades.

XV. Rector förmälte Consistiii conclusion af d. 10 Decembw 684. wara, det 
Klinten och Ringen fogdarne skola prsestera caution, hwar om slötz ännu det 
Ringen det samma giör, hafwandes Klinten tillförende satt sin gård i pant, hwil- 
ket Consistim hållet gott.

XVI. Till h:r underståthållaren afgår bref, at han will undersökia om Ellerdt 
Hohorst är i Stockholm, effter h:r Schytz förmenar honom der än wara.

XVI [=XVII]. Uplästes Pet. Halenii supplique, det wille Consistim för 
honom intercedera hoos Hans Excellice Niels Bielke, att han niuter Prolonga
tion af stipend. Bielkiano, så länge han får dhe 42 t:r spannemål, som han 
cederat till sahl. Ferners änkia. Res:o. Detta bewilljades.

XVII [=XVIII]. Consistim lät sigh föreläsa h. Brijta Erichzdotters [Albo- 
gius’] supplique, att relegationen hennes sohn Pet. Hedberg warit belagd medh, 
för dhe böckerne Kyronio och M:r Mobergh warit afhände, måtte revoceras, 
och jämwäl hon sin silfkanna få igen, som hon pantsatt för sin sons Erichs 
skuld, och altså ey wijdare nu häffta böra.

Res:o. Angående relegationen, så kan Consistim intet widh saken något giöra 
förr än Pet. Hedberg effter Consistiii sluth, får extractum protocolli från Stock
holm, om Montan är sakfålter för böckerne och Hedberg befrijad. Men hwad 
kannan widkommer, så kan den intet gifwas löös förr än h. Brijta bewijsar det 
kannan warit igenlöst, effter in actis af ratione mulctarum der om intet är ut- 
fördt att Erichs böter äro betalte.

XIX. Christian Törner begärer disputera de dictatore romano.
XX. Rector frågade Cursorem om han warit hoos theologos, säyandes han 

sigh warit hoos Doct. Rudbeck men intet fått tala medh honom. Doct. Benze- 
lius lofwat sigh komma. Doctir Skunck och Holm äro opasslige, hir Schytz 
excuserar sigh för inquisitionen.

Consistim majus d. 30 Jan. 685.
närwarande Rectore hir Wolff, Dir Benzelio, hir Schytz, hir Drossandro, hir 

Norcopense, hir Spole, Mir Micrandro, hir Bilbergh, h. Peringer, hir Lagerlöf, 
hir Norrman, hir Qvaestore och Secretio.

1. Rector refererade sigh af den orsak sammankallat Consistim, att nu woro 
His Excellice hir landzhöfdingen ankommen, och någre ährender äre honom att 
föredraga, såsom i synnerhet liquidationen medh Behmer, om hwilken Consist. 
slöt, det af His Excellice simpliciter begäres att komma till ändskap och sluth 
uthi denne saak. 2. Frågade Rector hwadh som stodo att swara His Excellice 
om Harwijkz uthjord? Hwar om tykte Consistim bäst wara att underrättelse 
inhämtas af actis och sedan föredrages H:s Excellice hir landzhöfdingen. 3. 
Skulle och His Excellice förehållas att bönderne i Säfia och Tillinge rättarelagh



26 i68$: 30 januari -  4 februari

intet kunna tåhla dhe dagzwärken dhe giöra måste dll Ekholmsund, uthan willia 
afsäya sigh hemmanen, medh begäran bönderne måtte blifwa lijsade. 4. Begär 
och Cons[is]t:m immission uthi exercitie hemmanen att och h:r fåchtmestaren 
får åthniuta räntan af dhe hans Charge tillförordnade hemman.

Consist:m minus d. 4 Febr.
närwarande Rectore h:r Wolff, h:r Aurivillio i h:r Lundii ställe, h:r Spole, 

h:r Peringer, M:r Micrander i h:r Schytz ställe.
I. Olof Staphansson wachtdräng anklagade Lars Tolstadium, det han ropat 

honom tyf förleden lögersdagz på gatan några gånger, och språng iagh då, sade 
Olof, tilbakars, mötandes då mon:r Trana och sade för honom, iagh skulle klaga 
för Rectore att Tolstadius ropar migh tyf, då han swarade: Jagh will gå medh 
digh, och gick så jag ifrån dem hem, och dhe sammalunda hem till sin port, 
men kom#?o igen effter migh, och högg så m:r Peter Drissel migh först. Och 
hade de 2 wärjor, men iagh kan intet wist weta om Dressel huggit migh alt 
eller ey, och slogo de migh i kull och gofwo migh örfijlar, och sedan iagh slapp 
upp, språng iagh undan och åter m:r Dressel effter, men lopp så hårdt till, 
att han föll kull moth en släda, och så slapp jagh dhem undan.

Mons:r Tolstadius exciperade sålunda: När Olof Staphansson kom af torget, 
ropade han migh och m:r Jahannes Gerdes när wij i wår port stodo i Wädde- 
gården, hundspottar och skälmar, och gick så han åth Brunneri hörn, och wij 
effter honom, i mening att see hwart han togh wägen, men ingalunda ropade 
iagh honom tyf. Och medan wij stodo i hörnet, war han så när hemma, men 
sprang tilbakars, och togh en yxa uhr ett wedlass som en bonde hade, och kom 
så till hörnet, der wij stodo, och språng iagh då undan till wår port igen, då 
migh mötte min praeceptor Drissel, och frågade huru det står till, berättandes 
iagh att Olof Staffsson war effter migh, och stannade jag widh porten medh min 
praeceptor, och språng Olof kring medh yxan och sade: äro I ährlige karlar kom
men hijt, iagh skall wäl stå Eder. Och skulle praeceptor då gå uth, men när han 
kom till hörnet, så wet iagh intet huru mehr skedde, men ingen wärja hade 
iagh, ey heller Tranan, uthan een liten gosse kom medh en wärja och offererade 
henne mons:r Trana, men han wille henne intet emottaga, ey heller giorde thet.

Mons:r Trana refererade det han taget in wedh af torget, och warit hemma att 
betala dhen samma, och ärnade sigh gå uth att kiöpa mehr; och när iagh kom 
uth igen, sade han, stodo gossarna i hörnet, wetandes iagh intet hwadh mellan 
Oloff Staffansson och dem förelupet, men han kom springandes från lasset medh 
yxan, och sade det gossarne skiäldt honom, bediandes jagh honom, dhet dher 
han hade något moth dhem, så skulle han citera dem och migh till Rectorem, 
och gick så hem igen, då han migh effterfölgde medh yxan. Een lijten stund 
der effter gick iagh åther uth, och då sågh iagh mons:r Drissell wara tillsamma»s 
medh honom Olof.

Mons:r Drissel berättade det när han kom uth, sågh han honom Olof gå effter 
Tranan med yxan, och stannade så iagh, sade Drissel, i porten, då min discipel 
Tolstadius klagade öfwer honom, att han honom medh yxan effterfarit och så 
hårdt attaquerat, kastandes han då yxan ifrån sigh. Och ärnade iagh sedan gå 
uth, och när iagh kom till hörnet, sågh iagh honom Olof gåendes och skrijka 
i gränden, då iagh gik effter honom, förtrytandes det han min discipel så und-
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fanget, och slogh honom så ett slagh medh wärjan, och när han fick i henne 
medh migh, drogh iagh henne genom handen och då skar honom, och sedan 
slogh honom fidler någre slagh medh wärjan. Här uppå uplästes m:r Petter 
Trecous attest om såhremålet så lydandes, att i ansichtet på slottzknechten öfwer 
wänstra ögat, war huggit ett såår till pericran., dher hoos ögat heel omkring 
blått, 2. öfwer högra ögat ett stycke hudh bortskubbat. 3. på högra handen i 
handleden ett såår inhuggit till beens, och dhe 3 första fingren in i handen twärt 
öfwer skadde. 4. på wänstra handen dhe 2 fremsta fmgrarne mitt uthi leden 
uthan på handen half afhuggne, så att både fingren liggia in i handen, och är 
lyte såår.

Olof Staphansson beropade sigh på Karin Larsdotter, som inkallades om detta 
måhl till wittne, och berättade effter aflagd eedh sålunda: Det första iagh weet 
är detta, att Lars Tolstadius ropte Olof Staphansson för tyf, då han språng till 
ett wedlass, och hof stången af och togh yxen, och språng förbij hörnet, kunnan
des iagh ey sedan see huru skedde. Men en stund der effter sågh iagh några 
komma springandes effter Olof, men ingen af dhem sågh iagh slå honom mehr 
än Drijsel, och slogh han honom medh wärjan, liggiandes och dhe öfwerända på 
gatan, och när Olof Staffsson kom upp, språng han undan. Men förr än detta 
begyntes, då Olof kom af torget, skreek han som lustige karlar plä göra, och 
hörde iagh Tranan säya sedan Olof war slagen, att, det har du hundspott för du 
förer sqwaller. Tranan sade att han har undsagt sigh och Drissel, det han skolat 
dhem förföra hoos deras patroner.

Helena Jönsdotter betygade effter giord eed sålunda: Olof Staffsson mötte 
migh när iagh gick åth ån medh kläder, och war då gladh och hälsade migh, 
gick så seen sin wägh, men straxt kom han igen, och sade att en gosse roopat 
honom för tyf, och tiltaite gossen: skall du din hundspott roopa migh för tyf, 
och stodh gossen bakom Tranan, hörandes jagh intet huru de taltes widh förr än 
Olof sade sigh skola gå till Rectorem och klaga, och skildes så åth, kastandes 
han yxan från sigh, som han taget af en bonde, men sedan kom någre effter 
Olof och slogh honom, en medh swarta kläder, som hade wärja, och hade fuller 
en gosse och wärja, warandes han Olof drucken, men intet sågh iagh någon slå 
honom meer än den ena.

Tolstadius beropade sigh på h. Anna Pårsdotter till wittne, som effter aflagd 
eedh så wittnade: Först jagh weet, hörde jagh Olof Staffsson in i kiöket skrijka, 
och gick så uth, och när iagh kom uth i porten, möter migh mons:r Tranas 
discipel Jahannes Geerdes som kom springandes undan för Olof Staffsson, och 
stodh då Olof och hötte medh handen, då jagh sade: Hå hå i må icke wela 
slåss, swarade han: wee then som icke bijar Sweriges barn. Sedan gick han up- 
före i gränden, och då gick Jahan effter, som och jagh till murmestares hörn, 
kommandes och då m:r Trana medh, och då war Oloff hemma widh sin balk, 
och kom så tillbakars, och mötte twenne lass wedh, willj andes taga en stång 
der af, men effter hon war förstoor, togh yxan, och när han då kom till oss, 
sade han till mons:r Trana: Skall edra gossar skiälla migh för tyf? Tranan swarade, 
så ställ dem för Consist:m, Olof sade: Jagh skall så giöra, hwar på Tranan sw:de: 
Då will jagh gå medh. Sedan taltes de intet weedh, uthan gick mons:r Trana och 
jagh till bakars hem igen, och sedan kom m:r Drissel till honom. Men om Tol
stadius skiäldt Olof någre ord i förstone, det weet iagh intet. Och sågh iagh det
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Drissel slogh honom, och inge flere wärjor sågh iagh der, än den han hade, ey 
heller rörde m:r Trana honom.

Drissel tillfrågades om han har wittnen, som weta om första begynnelsen, och 
om Tolstadius roopat honom eller ey, och sade han det han fuller intet har witt
nen, men af det han attaquerat hans discipel, war han der till föranlåten, som 
och att han förr warit i kiöket, och brukat otijdigh mun, jämbwäl och sagt, han 
skulle traducera Drissel hoos hans patron. Olof Staffsson sade igen, det han 
Tolstadius förr warit och roopt för hans fönster någre gånger.

Olof Staffsson tillfrågades huru han fått såret i de tree fingarne i högre handen, 
och sade det skedt, då han togh i wärjan medh Drissel, och Drissel då drogh 
till, hwar af jagh detta flck.

Res:o. Consist:m hafwer parternes Conference å begge sijdor hördt, saken 
noga skärskodat och ransakat, och ändteligen funnit rättwijst, det Peter Drissel 
för det han ‘medh hugg och slagh öfwerfallet Olof Staffansson plichtar 1. för 
ett kiöttsåår öfwer wänstra ögat 12 mk sölflnt. 2. för en blånad öfwer samma 
ögon 6 mk sölf:nt. 3. för blodhwijte öfwer högra ögat 12 mk. 4. för ett kiött
såår i handleden på högra handen 12 mk. 5. För såhret i dhe tree fingrarne på 
högre handen, som skedde förmedelst dhet, att Drissel drogh wärjan genom han
den när Olof Stafson honom den fråntaga wille 12 mk. 6. för ett såhr i längsta 
fingret på wänstra handen 6 mk och till byteslott för det samma 3 mk. 7. 
För ett såhr i främsta fingren på samma hand 6 mk. Här jempte skall och Dris- 
[s]el betala bardberarelöhnen och wärjan wäre förfallen effter consdtut. Men 
Laurentius Tolstadius effter han är ung och öfwermagi plichtar för det han kallat 
Oloff Staffansson tyf medh 2 dagars fängelse. Drissel får 14 dagars dilation till 
böternes erläggiande.

II. Elisabet Andersdotter och Britta Andersdotter angifwa Jonam Jellman och 
Peter Hedbergh, dhet dhe brutit up deras portar, slaget sönder fönstren för dem, 
och jämwäl Annika Larsdotter, att de hoos henne slaget sönder luckan och en 
glasflaska, hwilket alt Hedberg och Jellman sielfwilligt tillstodo, och dhe fuller 
tillbudit och lofwat förlijkning, hwar medh käranderne samptel. tillstå sigh wara 
förnögde, så fraxnpt att effecten af förlijkningen skeer, hwar och icke förbehålla 
de sigh beneficium juris, sin rätt emoth Hedberg och Jelman lagl. att utföra. 
Om detta måhl tillsades parterne samptel. att dhe komma tillstädes kl. 4. i dagh 
i Consisco majori.

Consist:m majus d. 4 Febr. 
kl. 1 effter middagen, närwarande Rectore h:r Wolff, D:r Pet. Rudbeck, h:r 

Aurivillio, D:r Drossandro, h:r Norcopense, h:r Spole, h:r Micrandro, h:r Bil- 
bergh, h:r Lagerlöf, h:r Norrman, h:r Qvaestore och Secret. J. Rjeftelio].

I. Uplästes h:r Olof Rosenstiernans bref af d. 29. Jan. A:o 1685. det måtte 
han få resten af dhe expenser, som han af Acad:n praetenderar, effter Hans Ex- 
cell:ce Duvalt intet will betala der af mehr än en treding, begärandes han och 
interesse för den deelen af expenserne, som än innestå, betygandes sigh dllijka 
medh dhe expenser han på åthskillige resor sedermere giort effter hans förslagh 
till 23 dr sölflnt. Qvaestor påminte det H:s Excelkce Duvaltz hemman är större 
till örtalet än ett af Acad:ns men lijkwäl mindre än begge, hwarföre fan Consist:m 
rättwijst, det Academien betalar effter örtalet, och giör så uthräkning huru
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mycket propordonaliter sigh belöper på begge Academiens hemman, hwar effter 
Rosenstierna far sin betalning. Men angående interesset af expenserne tykte 
Consisr.m honom intet wara befogad till, effter Acad:n intet förnekat h:r Rosen
stierna sin betalning, uthan prompt låtet honom widh påfordran åthniuta det 
honom tillkommit.

II. Refererade Rector det han medh Qvaestore war effter sidste Consist:ii 
extraord. sluth hoos H:s Excellxe landzhöfdingen, och der å Consistorii wägnar 
aflade hoos honom tilbörligh compliment, sökte och få föredraga något om 
Acad:ns angelägenheter, men som man märkte af Hans Excellxes tahl, att han 
wille den gången gierna hafwa det differerat, som han och andra dagen woro 
förhindrad medh sina söners deposition, och han kyndersmässodagen reste bort 
igen, så nembde iagh lijkwäl, sade Rector, widh afskedhet, då H:s Excellxe stodh 
resefardigh, medh fa ord om Acad:ns ährender, hwar på H:s Excellxe sw:de 
han innan få wickor wille wara här igen, och emedlertijdh om Acad:n något 
hade medh honom att communicera, Consist:m wille giöra det skrifteligen, ut- 
lofwade der hoos, uthi det honom anstodo willia wara Acad:n behielpeligh.

Samma dagh blef uthur H:s Excellxes cancellie till migh lefrerade alla immis- 
sioner af H:s Excellxe expedierade uthi de godz och hemman Kongl. May:tt 
nådigst har donerat till exercitiestaten, och uplästes Hans Excellxes landzhöf- 
dingens bref här om till Consist:m som och immissionen, hwar på slötz att till 
Hans Excellxe landzhöfdingen afgår tacksäyelse bref för sin befordring widh 
detta wärket, och jämwäl sedan till Hans Kongl. May:tt, hwilket kan bijfogas 
då, när som ratification begäres på Kåhrens testamente. Fogdarna som im- 
missionerne effectuera få hwar för sitt omak 2 rdr hwilket skall på exercitie- 
hemmanens ränta afräknas, men Mittler får 4 rdr effter han en immission giort 
förr.

III. Rector sade det effter Consistorii sluth är bref afgånget till h:r secretrn 
Wallenstedt medh behörige documenter ho«om till information uthi M:r Boos 
saak, äfwen så är bref afgånget till ståthållaren Clou angående bardberaregesäl- 
len Ellert Hohorst, item swar på häradzhöfdingens Silvii bref, der uthi Con- 
sist:m enskyller sigh icke kunna comparera effter hans begäran, så för terminens 
korthet skuld, som för det att befallningzmannen Winter är medh stämbningar 
och andre sådane beställningar förhindrat. Item effter samma Consist.ii ett annat 
sluth afgår i dagh ett bref till Kongl. Drottzens HögGl. Excellxe angående h:r 
Professor Peringers begäran om full löhn.

IV. Cursor berättade Doct:r Skunck nu först kl. 3 kommit uhr consistio ecc
lesiastico, och drijstar sigh för sin opasslighet nu ey längre wara uthe i kiölden. 
H:r Lundius är och opassligh.

V. Uplästes h:r capitainens G. Tegenskiöldz bref till Klinten, det soldaten 
Johan Olsson må få sin lega, nbl. 50 dr kopp/r:nt och der jempte sitt hemkall, 
hwar på Consist:m resolverade att han får sitt fulla hemkall och till lega 30 dr.

VI. Rector sade sigh inter non expedita wara öfwerlembnat, att Gyrenius 
skulle citeras för det Birhals dotter [Annika Johansdotter] honom beklagar han 
henne besufwit, och är han Gyrenius citerad, och biskopen i Calmar honom 
öfwerlefrerat citationen, som han i sitt bref betygadt, hwilket nu uplästes til- 
lijka medh Gyrenii bref af d. 21. Januarij A:o 1685. begärandes han Gyrenius 
få dilation att comparera och swara henne Birhals dotter till dess öpet wattn



30 i6 8 $ :  4 februari

blifwer, hwilket Consist:m honom ey tillåta kunde, uthan skall här comparera 
till d. 4. Mart, hwar om citation till honom afgår.

VI [=VII]. ProRector Acad:ae Carolins förfrågar huru praxis är om Profes
sorum legohion så wäl som Professores sielfwe äro frij för mantalspen#/#g?r, 
och begärar der på Consist:ii swar, hwilket och bewilljades.

VII [= VIII]. Me$t:r Jordan [Nilsson] glasmestare och h:r Magnus Drysenius 
syssloman inkommo och tillfrågades Jordan om han effter Consist:ii sluth giort 
någon contraräkning medh sysslomannen, swarandes han, det han ey kunnat 
giordt samma rächning, effter sysslomannen har hans obligation, hwar på han 
quitterat dhe pennin&ir han fått för arbetet, och der på och infört sitt arbete, 
säyandes sysslomannen att han samma obligation förr fått igen. Men h:r sysslo
mannens räkning uplästes, hwar effter han intet Jordan säyer något mehr warit 
skyldigh än 13 öre, dem och Jordan tillstodh sigh sedermera fått, men excipe- 
rade lijkwäl moth rächningen, att dhe 25 rutor sysslomannen på rächningen af- 
fört, så hafwer han arbetat upp till consistio ecclesiastici nytta hwilket sysslo
mannen nekar; och öfwersågh Rector sysslomannens rächning, hwar efter Jordan 
blifwer sysslomannen skyldigh 27 öre kopp»r:nt.

Resoko. Consist:m hafwer öfwersedt den difference som emellan syssloman
nen h:r Magn. Drysenium och m:r Jordan glasmestare förmenes wara, angående 
25 rutor som m:r Jorda« uttaget att upbyggia till consist:o ecclesiastici fönster, 
och sysslomannen säyer Jordan till sin egen nytta anwändt, så kan detta bäst 
slättas när sysslomannen för sitt embete och kyrkiones arbete giör räkning in 
för dem som kyrkiones saker hafwa att disponera om. Men för det att m:r 
Jordan medh swåre tillwijtelser h:r sysslomannen angrijpet, som af förrie Con- 
sist:ii actis är att see, plichtar han medh 2 dagars fängelse, och lägges honom 
40 mk sölfints wijte före dher han hädan effter h:r sysslomannen medh någre 
bewijslige otijdigheter förolämpar.

IX. Doct:r Petr. Rudbeck sade sigh mäst derföre denne gången upkommit 
till att läsa de novo Kongl. May:ttz bref om denne nu warande Inquisitionen, 
huruwijda den samma sigh sträcker, effter dhe gode herrarna här till deputerade 
af honom fordra förklaring öfwer någre puncter; wille och derjempte förnimma 
om Hans HögGl. Excelkce Kongl. Drottzen fått part af detta brefwet, tyckandes 
han dhet böra skee, hwar på Rector swarade det han förnummit att Hans 
HögGl. Excelkce fått communication af det samma från håfwet; och bör man 
effter Kongl. Mayrtz aller nådigste bref gifwa dhe gode herrarne till den Kongl. 
inquisitionen förordnade behörig underrättelse.

X. Rector föredrogh Jon. Jelmans och Petr. Hedbergs saak, att de i dagh 
warit före i Consist:o min. för de slagit fönster sönder åtskilligestädes i staden, 
befrågandes Consist:m om Hedberg bör agnosceras pro cive Acad. effter han der 
ifrån är relegerad, ehuruwäl han nu påstår och förmenar sigh kunna befrijas 
ifrån dhen beskyllning, som han woret medh relegation belagd före. Consist:m 
discurrerade här om, och sågh honom ingalunda sortera kunna eller böra under 
Acad:ns jurisdiction, så wijda han der ifrån är relegerad, och ännu icke sigh 
befrijat.

Resoko. Consistrm hafwer noga öfwerlagt dett brott Jonas Jellman och Petr. 
Hedberg af Elizabeth Andersdotter och h:o Britta Andersdotter angifwas före, 
nbl. att dhe upbrutet deras portar, gått in i gårdarne och sönderslaget deras
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fönster, och jämwäl för Annika Larsdotter sönderslaget en glasflaska och bräckt 
ett stycke uhr luckan, hwilket alt Jelman och Hedbergh uthi Consistio minori 
i dagh be känd t, låtandes Consistim detta blifwa widh den förlijkning som par- 
terne tillstått jämwäl i Consistio minori förr wara offererad nbl. så wijda som 
Jellman angår, och sigh på hans deel belöpa kan, låter han bygga fönsterne och 
målsäganderne i alla måtto skadelöse håller, men för det öfriga belägges Jellman 
medh ett åhrs tacita relegatione och Petrus Hedberg som uthi detta facto warit 
medh remitteras till sitt behörige forum.

XI. Consistim företogh åter mir Jordan [Nilsson] glasmästares saak medh 
edle h:r Prof. Örnhielm, hwilken tillförende hemma i huuset hoos Rectorem 
Mag. warit examinerad d. 20 Jan. A:o 1685. och ransakningen dher om i Con- 
sist. upläst, beståendes af otijdige beskyllningar och swåre maledidelser öfwer 
h:r Örnhielm, som af actis bredare är att see. Jämbwäl uplästes och Zephrvzi 
attest att mir Jordan kallat Andis Lindvall twenne oqwädins ord som attesten 
innehåller, beswärandes och sigh nu öfwer honom att han förleden ondzdagh 
här i Consistiii förstugu, då deras saak examinerades, kallat honom arskrått, 
hwilket Johan Cursor mundtel. bewittnade och jämwäl fåchtmestaren Grubb 
skriffteligen.

Resolio. Consistim hafwer acta, angående dhe grofwe beskyllningar och 
ochristelige maledidelser som Jordan glasmestare uthgiutet öfir edle h:r Prof. 
Claudium Örnhielm, dhe och edeligen bewittnade äro, sigh föreläsa låtet, alt 
noga skärskodat och granneligen öfwerwägat, finnandes rättwijst det Jordan glas
mestare 1. för sine grofwe beskyllningar och tillwijtelser, dhem han ey har kun
nat bewijsa, som af actis bredare är att see, androm till warnagel och sigh till 
wederbörl. straff plichtar medh fiortan dagars fängelse. 2. Att han denne sin otil- 
börlighet under warande julefredh föröfwat, böter effter placatet 40 mk sölf- 
wermynt, 3. för sine ochristelige och grofwe förmaledidelser remitteras till con
sistim eccta/kfticum, att der plichta som wederbör. Sammalunda och för det att 
Jordan ropat stud. And. Lindvall tränne skiälsord, som och bewittnade äro, 
plichtar han medh 6 mk sölfint hwarthera, och för oliud i Consistiii förstugu 
3 mk sölfint och aldra ytterst effter han månge gånger och nästan all den tijden 
sedan han blef antagen för Acadiae glasmestare under mäst alla Rectoribus har 
warit orooligh, offta gånger blifwer förmant och effter lagh straffat, men lijk- 
wäl finnes inemendabel, ty förwijses han ifrån Acadin. Wachtmestaren tillsades 
föra Jordan i arrestkammaren.

XI \bis\ Nicol. Trysenius O-Gothus begär testimonium. Detta bewilljades 
honom uppå Secretarii och curatorum goda wittnesbörd om honom, willjandes 
och Rector conferera medh inspectore nationis här om.

Consistim majus d. 5 Febr.
närwarande Rectore h:r Wulff, Doct. Benzelio, D. Skunck, Doct. Drossandro, 

h:r Aurivillio, h:r Spole, Mir Micrandro, h. Bilbergh, h:r Lagerlöf, h. Norrman, 
och Secretio J. Reftelio.

I. Rector förmäl te i går wara i Consistio föredraget det Rosenstiernan 
pra?tenderar af expenserne för riddaresynen mellan Alebäck och Ekelunda af 
Academien att få twå trediedelar, warandes Consistim tillförende i dhe tankar 
slippa medh halfparten i anledning af ett h:r landzhöfdingens Duvalts bref till
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h:r Qvaestorem Arrhenium, men som Consist:m i sin senaste supplique om 
samma saak till Kongl. May:t förmälte att mästedelen af expenserne läre re- 
d und era på Acad:n ty håller landzhöfdingen Duvalt sigh der widh, och der om 
både hijt till Qvaestorem som och sedermera till h. landzhöfdingen Gyllenhof 
sin mening tydeligen förstå låtet, at emädan Academien har twå och han allenast 
ett hemman i Ahlebäck, ty finner han ingen raison att han kan bindas till be
tala mehr än på hans anpart löper, nbl. en trediedeel. Nu har Consist:m i går 
funnit att dhe twenne trediedelar icke kunna eller böra annorledes förstås, än 
hwadh i proportion af örtalet på de twå hemman i Ahlebäck Academien medh 
rätta bör betala, icke dess mindre medh detta will nu h:r Olof Rosensderna 
icke wara nögd, uthan will at Acad:n uthan någon regard till örstahlet skall 
betala honom tillfyllest dhe twå trediedelar, willjandes han icke medh h:r landz
höfdingen Duvalt wijdare hafwa någon disput der om. Här öfwer gaf Qvaestor 
sitt betänkiande, att man fuller kunde låta h. Rosenstierna få dhe twå tridie- 
delar och sedan kan man det jämka medh h:r Duvalt, när liquidationen medh 
honom skeer, hwar på Rector sadhe sigh swarat, att som man förmenar h:r 
Duvalt wara Acad:n något skyldigh så kan man wijdare honom intet nu något 
creditera, och är det 990 dr sölf:nt och några öre som Academien effter örtalet 
bör betala, men skulle Acad:n betala twå trediedelar in solidum så blifwer det 
76 dr söllf:nt och någre öhre för uthan de 990 dr sölf:nt. Consist:m öfwerlade 
detta och finner sigh ingalunda skyldigh att betala widare än effter öhretalet sigh 
belöper, warandes det för ett fundament som Consist:m så i detta, som Cronan 
knechthåldningen inrättat hafwer; och jämwäl widh alle uthgiffter sigh effter- 
rättar, det och i går war slutet. Resolut:o. H:r Qvaestor tillbiuder Rosenstierna 
uthi twenne gode mäns af staden närwaro dhe 990 dr sölfrnt som sigh effter 
örtahlet belöper, hwilka om han icke will emottaga så beger han dhe gode 
männernes attest dher på, och går här om bref till h:r landzhöfdingen Gyllen- 
hoff medh utförligh deduction af heela saksens sammanhang.

Consist:m minus d. 18 Febr. 1685.
närwarande ProRectore h:r Schytz, h. Aurivillio, h. Spole, h. Peringer är opass- 

ligh, och Secret.
I. M:r Johan Bäck skinnaren och studiosi Parnovius [0: Tarnovius] och Fors

man angofwe någon oenighet sigh emellan wara upwuxen och ärnadt den nu 
moth hwar annan utföra, men hafwa förlijktz uthi Consistiii förstugun, tillståen- 
des och parterne det samma å begge sijdor och jämwäl det nu medh handre- 
kande confirmerawdes, hwarföre och samma twist, såsom den intet war af något 
wärde, här medh stannade och dödades, skolandes dhe å ingenthera sijdan 
hafwa macht hädan effter dhen att åtahla eller qwällja uthan alt här medh al- 
deles wara uphäfwit.

Consist. majus d. 25 Febiuarii 
närwarande Rectore h:r Wolff, Doct. Petr. Rudbeck, D:r Benzelio, D:r 

Skunck, h:r Schytz, h:r Aurivillio, D:r Drossandro, h. Spole, h. Bilbergh, h. 
Peringer, h. Lagerlöf, h. Norrman, h. Qvaestore och Secreteraren.

I. Sidste Consistorii protocoll uplästes.
II. Rector föredrogh det han förnummit af h:r Rudbeck att Hans HögGl.
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Excelkce Kongl. Drottzen skulle för 8 dagar sedan kommit på Wennegarn, men 
sedan när jagh, sade Rector, skickade till h:r Rudbeck att wist fa weta, om han 
der skulle wara eller ey, swarades migh att han det ey wiste, emedan Kongl. 
Drottzen lofwat skicke budh till honom, och effter det budet war utheblifwit, 
så måtte han ändtel. förrest till Stockholm effter som förslaget har warit, drögdes 
så ett paar dagar. I måndagz affårdade iagh en humblegårdzkarl dijt, att förnimma 
om Hans HögGl. Excelkce skulle wara där och emedler tijd ankom Hans HögGl. 
Excelkes bref och budh medh en express af dato d. 22 Febr. A:o 1685, det 
woro nu Hans HögGl. Excelkce hijt till Wennegarn ankommen, hwarest Con- 
sist:m genom några deputatos honom föredraga kunde hwadh Acad:ns ange
lägenheter fordra, och i synnerhet wille han då conferera om h:r Prof. Peringer 
som nu hädan effter fordrar full löhn. Rector sade fulle[r] wara Consiståi skyl
dighet, det Consist:m hoos H:s HögGl. Excelkce giorde tillbörligh upwachtning, 
då och Acad.ns ährender honom i bästa måttan reprassenteras kunde, allenast 
man sigh kan föreena om dhem som dijt willia resa, och sade Rector sigh be- 
swärl. kunna slippa bort, effter han dageligen så af Consistiii ährender, som af 
dhen widh denne nu warande inquisitionen, förhindras, begärandes derföre och 
h:r Schytz om Rector kan dispensera sigh ifrån resan, han wille förblifwa hemma, 
effter städze fordras hans praesence. Doct:r Rudbeck, Benzelius och Skunck ex- 
cusera sigh för sin opasslighet och defererade Consist:m detta Hans Mag:ce 
Rectori eller ProRectori h. Schytz tyckiandes Doct. Rudbeck h:r Schytz bäst 
kunna giöra berättelse om denne nu warande inquisitionen, der Hans HögGl. 
Excelkce skulle requirera att willia weta dess method. Hwar på h:r Schytz swa- 
rade det fuller methoden kan wara bekant af Hans Kongl. May:ttz bref och full- 
macht, men finner sigh intet ledigh att förresa bort effter Kongl. May:tz willia 
är och befalning, att medh denne inquisitions Commissionen skyndas som alfwar- 
samast. Och deputerades omsijder till denne resan H:s Mag:nc Rector, Doct. 
Skunck så frampt hälsan kan tillåta, h. Aurivillius, Doct:r Drossander, h. Bil- 
bergh och Secretm. Praecipua momenta som kunde wara att föredraga, Hans 
HögGl. Excellice äro desse:

1. Inhämptas Hans HögGl. Excelkces betänkiande om h. Prof. Peringers be
gäran att få full löhn. 2. Om Harwijkz uthiord, den Hans Kongl. May:tt till 
wattnkonstens uprättande widh Dannemora grufwan will sigh tilbyta mot jembn- 
gott wederlagh. 3. Gifwes tillkänna den donation som Hans Kongl. May:tt exer- 
cities taten allernådigst för und t, och begäres Hans HögGl. Excell:ces förslagh 
om tienligh dantzemestare. 4. Förmäles och om testamento Koriano, hwar på 
begäres Hans Kongl. May:ttz allernådigst confirmation. 5. Förfråges om original- 
verificationerne eller vidimerade copier öfwerskickas böra till Kongl. StatsCon- 
toiret af Acadrns och Bibliothequetz räkenskaper, jämbwäl och 6. huruledes 
Bibliotheques huset som är påbegynt, skall bringas till sin fullkomblighet. H:r 
Schytz begärte föras ad acta: Jagh hafwer så skriffteligen som mund tel. såsom 
Bibliothecarius och jämbwäl för förledet åhr, inspector aerarii påmint, det Bib- 
liotheqs huset förmedelst taaklösa aldeles fördärfwass, och fuller ärnadt till dhess 
Conservation lägga taak der öfwer, hwadh huus dhet då blifwa kan, men finner 
inge medel i förråd, uthan Bibliothequet wara fastnadt i så stoor skuld, att dess 
medel ey kunna tillräckia. Hafwer fuller lijkwäl brukat detta expedient, att jag 
insamblat någre ipenningfit här till genom skänker så af åthskillige nationer wid
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Acad:n som andre, men dec gambla Bibliothequet fordrar dem till taketz repara
tion, effter det läker och är gammalt, hwarföre måste dhe penningfnm. der tili 
anwändas, men tager ingalunda på mitt answar det att nya Bibliotheqs huset 
så förderfwas, dher doch penningftx här till uttagne äro, så att Bibliothequet 
är i skuld fördiupat, uthan lembnar dhet på den som här öfwer hafft direction, 
och bygnaden effter sitt förslagh bör föra till sin fullkomblighet, och tycker 
skiäliget wara att den som lagt handen widh det nya Bibliothequets bygnaden 
förr än han wist hwar medlen skulle tagas, må swara för samma bygnadt, be
sy nnerl. som och jagh så omildt är angifwen att iagh och derföre intet kan migh 
här medh befatta.

III. H:r Schytz begärte det dhe gode herrarne Prof. wille inlefrera de böcker 
som de af Bibliothequet låna, till den tijdh som constit:ne föreskrifwa, eller och, 
der de willa behålla dem längre, att de förandra terminen och inskrifwa dem å 
nyo.

Res. Detta fans medh constit. enliget.
IV. Uplästes Kongl. StatsContoiretz bref af d. ioJan. A:o 1685, det Acad:n 

wille öfwerlefrera till Collegium original verificationerne angående så Biblio- 
theks medlen, som Acad:ae räkenskaper. H:r Schytz: angående Bibliotheks räk
ningarne så är mitt betänkiande der om att de in originali inlefreras böra, ty 
Cammaren lärer hafwa der till sine giltige och wisse orsaker, och frågade D. 
Rudbeck huru tillkommit, och hwilken förorsakat, det räkningarne medh 
original verificationerne till Kongl. Cammaren mot wahna» öfwerskickas böra. 
Qvaestor sade att {\mdament här till är detta, att när penningar utlefrerades öfwer 
ordinarie staten, så förwägrade sigh inspectores aerarii att underskrifwa räk
ningarne effter gambla formulairet, och giorde sigh altså ett nytt formulair hwil- 
ket förorsakade sal. Verelium i Kongl. Cammaren begära att räkningarne der 
måtte revideras, hwar uppå sedan Cammaren begärte sielfre originalerne; men 
aldrigh haf:r jagh sade h:r Qvaestor detta kommit till wäga som någre willia säya.

Doct:r Benzelius itererade det han offta tillförende påmint, att angående 
Acad:ae räkenskaper vidimerade copier öfwersändas, men originalerne behållas 
här in loco. Och tycker iagh sade han intet af Kongl. Cammarens bref, det Kongl. 
Cammaren begärer sielfwe originalerne; det samma sade och Doct:r Pet. Rud
beck och Skunck, och tykte Consist:m rådel. wara, att här om confereras medh 
Hans HögGl. Excellxe Kongl. Drottzen och Cancell.

V. Uplästes Kongl. CammarCollegii speciflcation af d. 27 Jan. A:o 1685. 
om dhe hemman Kongl. Mayrtt förundt Acad:n till exercitiemästarne, att Hans 
Excellxe landzhöfdingen der uppå wille immittera Acad:n uthi dhe hemman der 
anteknade äro.

VI. D:r Petr. Rudbeck frågade om Ellerdt Hohorst, som besofwet m:r Sif- 
wertz pijga [Karin Eriksdotter], låtet förnimma hwarest han är, och swarade då 
Rector, att bref afgått till h:r ståthållaren Clou, men kan ey erhålla, hwarest 
han sigh uppehåller.

H:r Schytz: Jagh förnimmer någre gifwa migh skuld, ätt iagh honom släpt 
undan, men iagh halwer effterlefwat Consist:ii sluth, att han skulle sätta borgen 
för sigh, förr än han bortreste, hwilken då han sökte, reste han incognito undan 
och det kunde iagh omöyeligen råda före.

D:r Rudbeck: Jagh menar dhet h:r collega ra//one officii hade honom då 
kunnat insättia.
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H:r Schytz: Jag understodh migh intet att slå i kull Consist:ii sluth, uthan 
tykte migh det effterlefwa böra, der uthi intet war praecaverat att han först 
skulle sättias in, och sedan ställa caution.

D. Rudbeck: Hade icke wachten då kunnat fölgt honom när han skulle skaffa 
sigh cautionen? H:r Schytz: Jagh hafwer hwadh collegialiter är slutet, efftergiort, 
och widare seer migh intet böra giöra, uthan der h:r Doctoren hade här widh 
hafft något att påminna, skulle han då warit tillstädes. Och hafwer man elliest 
citerat och lagfarit medh honom, som andre, och sökt de utwägar lagen före- 
skrifwer, och mer kan man intet giöra, och för det öfriga lägger iagh det till, 
att den som welat wara borte en gång så må han det giöra alt förett. D:r Pet. 
Rudbeck: Jagh kommer så offta tillstädes som min tijdh tillåter.

VII. Uplästes h:r Qvaestoris memorial af d. 25 Febr. 685. hwar på fölgde 
Consist:ii resolutioner så lydande ord från ord som follier.

1. Jagh hafwer 2 gånger befalt befallningzmannen Klint, att skaffa in original 
Kongelige brefwen, angående Fiskesåqwarn, men dem ännu icke bekommit, 
emedan mölnaren föregifwit dem liggia i Kongl. HoffRätten och icke ännu igen- 
bekomne. Seer altså intet annat än att bref måste gå på be:te mölnaren att uthan 
drögzmåhl dem införskaffa, effter tijden lijder och saken medh första borde in
sinueras i Kongl. Revisionen.

Resol. Till mölnaren afgår bref här om.
2. Om något skulle byggas widh Fiskeså, så behagade V. C:o genom in- 

spectores serarii draga der om försorg, så at i winter wärke måtte förskaffas, ehuru- 
wäl den mannen som fått tillsäyelse på qwarnen, förmenar sigh något särdeles 
der willia giöra. Elliest borde fuller mölnaren der sitter, sielf bygga, der han 
blefwo qwar, effter han har besitningzrätt, hwarföre och lärer komma under 
observation, att man gifwit honom anseenligh spannemål till steenkiöp och 
annat.

Resol:o. Consiscm finner intet någon anstalt kunna giöras om bygning och 
annat slijkt omkostnad, förr än man får see Kongl. brefwet, hurulunda mölnaren 
är berättigad till besittningzrätten och alt blifwer liquid.

3. Om något skall lagas här i staden, will och der till i tijdh förskaffas 
materialier, särdeles förstår iagh nedre qwarnrennan på södre sijdan, som är 
mycket förlorat. I lijka måtto är muren emellan wattnhiul- och kuggehiulren- 
norne på både sijdor nederst så fördärfwade, att ingen weet af förr än dhe 
rambla omkull, äfwen så torde och mölnarestugun snart bära öfwer ända. 
Resoko. Detta besichtiges af h. inspectoribus aerarii och Qvaestore, och giöres tij- 
digh försorg här om; jämbwäl om taaket på det gambla bibliothequet, hwilket 
h:r Schytz säyer wara förloradt. H:r Schytz sade sigh och ransakat tillförende, om 
qwarnens beskaffenhet, och ransakningen wara öfwerlefrerad till Ammanuensem 
Ekström, hwarest hon igensökes.

4. Ekeby qwarndam, som i wåras leedh af floden, bör och lagas i sommar och 
wärke der till inskaffas; ty förleden sommar kunde man intet få något wärke 
uthan måste interimswijs laga huru man kunde.

Jagh har tänkt att man wedh samma tillfälle måtte giöra en åhlekijsta widh 
Ekeby, det som hemställes V. C:ii öfwerläggiande och gottfinnande; ellies kom
mer wäl någon annan som således der betienar sigh. Res:o. Detta remitteras 
och till inspectorum och Qvaestoris försorg och gottfinnande.

5. Skall något byggas eller lagas, måste timmerkarlarne tillsäyas, att intet fästa
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sigh widh något arbete uthe på landet hoos andra. Resol:o. Detta skall skee.
6. Jagh har altijdh tykt wara skäliget, att alla de som niuta Acadins privile

gier och frijheter, eller förswar, giorde Acad:n derföre någon tienst, det här nu 
oförgripeligen påminnes. Res:o. Acadins betiente så bokbindare som andre em- 
betzmän och dmberkarlar skola altijdh waraplichtige giöra Acadins arbete straxt, 
när det påfordras, som och för billigt prijs.

J. Arrhenius.

VIII. H:r Schytz sade: Effter Kongl. May:ttz fullmacht hafwer oss förundt 
den frijheten att få påminna här i Consist:o hwadh som fordras till den Kongl. 
inquisitions wärketz utförande, så hafwer iagh funnit af nöden detta påminna: 
Det befinnes 1. ibland annat, åthskillige documenter här inlefwererade, wara 
förkomne, att man intet weet hwar man tager dem igen, och man lickwäl hafwer 
af nöden til en eller annan sakz richtighet och uplyssning, woro dherföre wäl, 
att hwar och en som wet sig sådant hafwa, wille gifwa det till publicum igen, 
och det wid sin redelighet både inqvisitionen till uplyssning, som och att dhe 
i längden, skulle inqvisitionen imputeras något der wara förkommit. 2. Om 
någon af dhe högt ährade herrar, af hwilka man begiärt någon förklaring öfwer 
en eller annan punct, och kan påminna sig det som tienar till uplyssning för 
dem i sin egen sak, dhe behagade ännu der med inkomma. 3. Såsom man intet 
ännu är wiss der om, om alla som wederbör hafwa genomläset och inhämtat 
Kongl. fullmachtens innehåld, och notification om samma fullmacht, så woro 
önskeligit, att den som des innehåld ey noga inhämptadt, må det anten afskrifwa 
eller genomläsa, på det hwar och en må wara underrättad om des innehåld och 
Kongl. May:ttz förordning.

IX. Uplästes wälborne h:r Henrich Poytz [Poitz] bref af d. 18 Januarij 
Anno 1685, dett måtte han få tilgifft på cronotijonden af det hemman Alffta 
han åbor bestående af 8 öresland. Hwar uppå resolverades, att såssom han 
ehrhållit adeliga privilegier, ty behåller han hemmanet frijtt för cronotijonden, 
men af dhe andra hemmanen i samma by som han hafwer fått frälsse hemman 
wilkor uppå, utgiör han effter wanligheten cronotijonden.

X. H:r rådmannens Joel Hörners enka begiär genom sin supplique, att få 
tilgifft på den resten, som hon satt sig uti, förmedelst hon arrenderat Acade- 
miens hemman Håsta i Giöttröra [Gottröra] sochn, aldenstund hon ey kunnat 
få der sin utsådde säd igen, och dess utan hemmanet så illa bygdt warit. Joel 
Hörners obligation uplästes, der uti han förplichtar sig richtigt betala arrendet, 
iämwäll att lefwerera hemmanet ifrån sig bättre och ey wärre. Men som det nu 
lickwähl befins så till hus som till häfd wara förwärradt, ty förblifwer Con
sistorium simpliciter wijd dess obligation.

XI. Sal. Doctor Danielis Sidhenii enka [Christina] har warit hoos Rector och 
upwist twänne Consistorii reso[lu]tioner, att hon skulle få åcker till sitt under
stöd med aldra första, hwarföre hon och nu begiärar få niuta dhe samma till 
godo. H:r Bilberg sade wara slutet att en general revision blifwer öfwer all åcker 
som blifwer och är ledig, hwilket woro nödigt att skie aldenstund åtskillige 
Professores sittia som ingen åcker hafwa. H:r Qvaestor påminte Acad:n wara 
åcker påförd ungefär till 200 t:r, men andra possidera den samma till en stoor
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deel, nbl. sahl. Sdgzelii änkia som hafwer 16 tunnor, Staieni änkia, glasmästare 
änkian, Unonii sterbhuus och flere andra, hwarföre Consist:m fann mödan wärdt 
att efftersökia detta, då hon och far medh dhe andra, när den åker blifwer 
ledigh, som till Acad:n är redresserad.

XII. H:s ehrewyrdighet probsten h:r Petrus Melander angifwer det han widh 
sitt hemman Skiörsta, derest och Acad:n hafwer ett hemman, will inläggia en liten 
humblegård, och begär der till af Acad:ns hemman allenast någre fåhrer sigh få 
tillbyta, effter det ligger honom lägligare, och till hans commoditet, williandes 
gifwa Acad:ns hemman lijka godh jord igen både af qualitet och quandtet. 
Resolio. Detta bewilljades honom när det först blifwer besichtigat.

Sammalunda sade och Qvaestor sigh uplåtet h:r ryttmestaren Ströberg en lijten 
platz af Acad:ns hemman Ahlebäck som ligger för hans port, hwarest han och 
gifwit jämbgott wederlagh.

XIII. Hans högwyrd:t Doct:r Skunck påminte dhet edle h:r Prof. Örnhielm 
begärer att Kiörningens stipendium och des rum redresseras till Colleg. Anti
quität., effter Collegium der till är berättigat, påminnandes han det h:r Örnhielm 
skolat gufwit sådant tillkänna, när Kiörningen medh dhe andra stipendiariis till
sattes, och förmodar här medh kunna bestå till des något annat rum blifwer 
ledigt, men skall Kiörningen utsättias, så må Consist. det giöra som honom in
satt och hafwer Consist:m intet wetat af Kongens bref för Colleg. Antiquit. 
uthan hade h:r Arrhenius bordt brefwet upwijsa inspectoribus när stipendiarii 
tillsattes.

XIV. Dn. Sveno Engius O-Gothus får af cassa stud. 10 dr sölfint effter han 
är nu mycket siuk och dess uthan aldeles medellös.

XV. Petrus C[h]ryzelius får testimonium effter edle h:r Prof. Örnhielms in
spectoris goda wittnesbörd om honom.

XVI. Humblegårdzkarlarne som gått wacht i förleden marknat begära få 
något för sitt omak, effter det så altijdh förr warit wanligl. Detta bewilliades 
dem, att de nu få så mycket för hwar natt som förr. Nampnen på dem äro desse: 
Hans Andersson humblegårdzmestare, Erich Biörsson, Mårten Andersson, 
Erich Andersson, Erich Erichsson, Jöran Mattsson, Mattz Mattzsson, Anders 
Johansson.

XVII. H:r Decanus Spole angifwer att Constans Collin O-Gothus will dis
putera de rarefactione et Sveno Syrenius de effluviis.

Consistim majus d. 11 Martii
närwarande Rectore h:r Wolff, D. Petr. Rudbeck, D:r Benzelio, D:r Skunck, 

h:r Schytz, h:r Lundio, h:r Aurivillio, h. D:r Drossand., h:r Norcopense, M:r 
Micrandro, h:r Bilberg, h:r Lagerlöf, h:r Norrman, h:r Qvaestore och Secret. J. 
Reftelio.

H:r Spole är opassligh.
I. När förre protocollet uplästes, påminte Doct. Petr. Rudbeck att kohnan 

[Karin Eriksdotter] som Ellerdt Hohorst besufwit, måtte framkallas till dombs 
och för sin brott plichta, beklagandes han det, att Ellerdt undankommit, förr 
än han det samma giordt, der man doch hade bordt honom antingen insättia 
låta, eller elliest hållit bättre wacht uppå. H:r Schytz: Såsom Consistorii sluth



38 i68$: i i  mars

det ey innehåller, att iagh honom skulle insättia låta, eller då han skulle skaffa 
caution medh wachten föllia, så hafwer iagh ey heller bordt på honom mehr 
exequera än Consist:m resolverat.

H:r Lundius: Det är wist, att man hade bordt wachten låtit taga wahra på 
honom, effter lagen i slijke fall föreskrifwer, att man skall låta stadsens swän 
föllia then borgen söker, och besynnerl. när han fremmande är, som denne 
Ellerdt, och altså så mycket mindre är att troo. H:r Schytz: Det hade I bordt 
sagt straxt, som äre wahne widh praxin och låtet införas i resolutionen, effter 
I då war tillstädes. H:r Lundius: Jagh kan migh intet erhindra att iagh war till
städes, men så lärer resolution nogsampt förklara sigh, och borde man intet 
kasta Eder pekesticka före hwad I uthi Edert executions embete borde giöra.

H:r Schytz: Jo men I war och tillstädes, och bör intet allenast jagh uthan 
Consist.m concurrera medh migh till exercution. H.r Norcopensis: Skulden bör 
intet föras på Consist:m, ty detta synes migh wara res merae executionis, som 
Rectori tilkommer och ey Consistorio. H:r Schytz: När Ellerdt hädanrymde, 
skref han sedan hijt, då iag war i Stockholm och begiärdte dilation, hwij blef 
han icke då efftersökt och fasttagen. H:r Lundius: Man hade fuller bordt låtit 
honom och då starkare effterslå. M:r Micrander sade: Jag tycker att något hwar 
är uti skuld. H:r Lundius: Dett måtte förstås om dem som detta angår och hela 
Consistorium. H:r Norcopensis: Som det brefwet som påberopas war ey under- 
skrifwit, ey häller något datum under, så hwarken borde eller kunde Con
sistorium rätta sig effter sådant, och kan fördenskull intet Consistorium dherföre 
beladdas och graveras, ty karlen war reda på flychten, och ingen wiste hwar han 
stod att igenhämta, och will iag här utinnan ingen deel hafwa.

III [=H]. Wännegarns protocollet uplästes och påminte Qvaestor det räntan 
för Anno 1684 af exercitie godzen är största deelen reda utfodrat af dem som 
godzen förr possiderat, hwarföre tyckte Consistorium bäst wara att högwälb:ne 
h:r landzhöfdingen sökes, det Academien den räntan får igen.

[I]. D. 26 Februari) Anno 1685 reste till Hans HögGrefl. Excellxe Kongl. 
Drotzen och Academiae Cancell. Vener. Consistorii deputati, nembl. Rector 
Magnif[i]cus h:r Wolff, h:r Aurivillius, DD:r Drossander, h. Bilberg, och Sec- 
retarius Reftelius, anmälandes i förstone hoos H:s HögGrefl. Ex:ce nomine Con
sistorii dess ödmiuka helsning med gratulation öfwer des wälstånd och ankomst 
till denne orten, hwar emot H:s HögGrefl. Ex. sigh och ey ringa fagnade öfwer 
deputatorum och samptel. Professorum behageliga tillstånd. Och sedan deputati 
tilbörl. giort H:s HögGl. Excellxe sin complement föredrogh Rector H:s 
HögGl. Excellxe Kongl. Cammarens begäran at få original v*»rificationerne til* 
Bibliotheks och Academiae räkenskaper, men Consistorium warit i det sinnet, 
at Kongl. Cammaren skulle wara benögd medh vidimerade copier der af. H:s 
HögGl. Excellxe swarade det Consistorium wille begära copialiter verifica- 
tionerne öfwersända, lärer twifwels utha» wara förr begärt, och intet annat weet 
iagh, sade H:s HögGl. Excellxe än så är skedt, men der detta intet woro sked t, 
håller iagh, sade H:s HögGl. Excellxe ey ogilt att försökia om icke Cammaren 
wille wara benögd medh copier, men der Cammaren ey wille wara benögd, så 
måste fuller originalerne öfwersändas, i förstone borde man giöra sigh informe
rad, hurulunda räkningarne äro inlefrerade, om der på och fölgt verificationerne
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copialiter. Hans HögGl. Excellce frågade huru förr warit wanligec at inlefrera 
räkningarne, och swarade h:r Prof. Bilbergh, att när något sådant wäret inlefre- 
rat, så hafwer man allenast öfwersedt heela ährsboken, hwar tili deputad af 
Consistorio warit förordnade som tillijka medh inspectoribus aerarii och Rectore 
attestatum der öfwer meddelat, men ey öfwersändt sielfwe verificationerne, och 
rådde här på än ytterligare H:s HögGl. Excellce det Consist:m fuller kan för- 
sökia om Kongl. Cammaren will wara förnögd medh vidimerade copier och bij- 
foga skiälen, hwij såsom icke sielfwa originalerne öfwerskickas, nbl. att till- 
förende det ey warit brukeliget, och consdtut:ne det ey heller föreskrifwa, men 
dher Cammaren ändå fordrar originalerne, så måste man Cammarens willia 
effterlefwa, doch medh begäran at Consist:m får verificadonerne igen, säyandes 
sigh och H:s HögGl. Excellce tillförende för Consist:ii deputatis det samma råd t, 
som och borde finnas uthi Consistorii acds.

II. Begärte och Rector i diupeste ödmiukhet H:s HögGl Excellxes betän
kande om h:r Prof. Peringers löhn? Hans HögGl. Excelle: Jagh reflecterar 
mycket på den nytta, som ungdomen af dhen personens qualitet finner, och 
bör Acad:n skatta det för en stoor Gudz nådh, att Acad:n af ett så capabelt 
subjecto sigh far betiena, och bör altså aldeles wara omtänkt honom att conser- 
vera, men huru det skall skee weet iagh intet wäl, ty migh har ingen communi- 
cadon skedt af Academie staten på någre åhr, men troor lijkwäl statens dllstånd 
wara mycket slätt, det iagh och af H:s Kongl. May:tt förnummit, men quid 
consilii hoc in puncto, weet iagh intet, ty på den ene sijdan är inevitable neces- 
sitet, men på andra är Acadrns stats trångmål, dessuthan lärer fuller på staten 
full löhn beståås samma profession, men der emot förmenar iagh at Acad:e 
constitudones förmå att der någon bräckelighet någon Professor råkar, så skall 
han niuta något gratial, såsom Buscaugrius nu giör, men der om will iagh wara 
informerad om Acad. privilegier exprimera hwar af det bör tagas. H:r Bilberg 
refererade hurulunda Buscaugrius fått och åtnutet detta gratiale, nbl. att det 
ey tillförende warit tagit af denne professions lönen, uthan att alla h:r Peringers 
antecessores hafft den heel, alt ifrån Ravii djdh, hwarföre tykte Hans HögGl. 
Excellce det i consdt:e widare här om efftersökes, och der af giöres effter acta 
repraesentation, at altså h:r Peringer kan komma till att åthniuta full löhn, besyn- 
nerl. som hans antecessores den samma löhnen nutet alt ifrån Prof. Ravii djdh 
då Buscaugrius allareda i detta olägliga dllstånd råkadt, till h:r Peringer, och bör 
altså han ey mista mehr än någon annan, men der detta af detta fiindamentet 
hoos oss ey skulle kunna rättas, så måste Hans Kongl. May:tt ansökias, doch i 
förstone efftersöker man sakens sammanhang af acds, och för alt dug söker att 
conservera ett sådant ornamentum Academiae, som så wäl uthi språken är in
formerad och Acad:n så mycket nyttig.

III. Rector berättade hurulunda Consist:m tänkt det hwardera af exercitiemäs- 
tarne skulle fa 300 dr sölfwermyntz löhn, af den donadon exercitie staten för- 
undt är, men i ödmiukhet önskade H:s HögGl. Excellxes betänkiande och för
ordning här om, tyckandes Hans Excellce bäst wara det Consistorium genom 
h:r landzhöfdingen söker H:s Kongl. Mayrttz nådigste disposidon här om, att 
han här medh förordnar som bäst finnes. Dessuthan begärte och Rector Hans 
HögGl. Excellxes rådh och betänkiande, hwarest Acad:n skulle kunna fl någon 
dantzmästare effter den tiensten är vacant, som honom af förbe:de donadon
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löhn och tractamente beståås, hwar på Hans HögGl. Excellxe sade, dhet han 
fuller nu intet är så noga underrättat om slijke personer, om man någon capabel 
skulle kunna få här hemma, uthan Consistorium sielf lärer bättre hafwa kundskap 
här om, och altså beqwämligast draga försorg.

IV. Berättade Rector huru såsom en gammal cancellist Gudmund Kååre medh 
sin hustru bägge barnlöse förährat till Acad:n och testementerat ett capital af 
40000 dr kopptfrnt hwar af 6 studiosi interesset åhrl. åtniuta, lembnandes dis
positionen der om effter sin dödh till H:s Excellense, Hans Högw:tt h:r Pro- 
Cancellarium och Consistorium, begärandes han Kåren det Acad:n wille på det 
samma sökia att erhålla Kongl. May:ttz nådigste confirmation. Drottzen: Det 
I migh nu berätten är en saak af stoort wärde, och sådant jagh drager en wyrd- 
nat före, och twiflar iagh intet der på, att Acad:n icke detta medh stoor tack
samhet emottager och in för Hans Kongl. May:tt repraesenterar, hwilket Hans 
May:tt ey uthan medh nåde lärer uptaga och sedermera confiirmera. Och will 
jagh sedan iagh sedt Acad:ns supplique till Hans May:tt här om, gierna särskilt 
detta wärket hoos Hans May:tt promovera genom mitt special bref. Hac occa
sione befrågade Hans HögGl. Excellxe, huru tillgår med Skytdana professione, 
berättandes deputad det h:r Obrec[h]t effter May:ttz förordning här till warit 
på resan, men böör, som han och lärer, will Gudh till hösten komma igen, det 
och Hans HögGl. Excellxe önskade, at icke samma profession längre skulle ståå 
vacant; befrågade och huru medh facultate theologica tillstår, berättandes Rector 
huru Doct. Skunck warit deputerad nu at upwachta H:s HögGl. Excellxe, men i 
natt blifwit siuk, och Prof. Holm nu på någon tijdh icke warit så aldeles frisk, 
och bekymbrade sigh mycket der öfwer att theologi äro så opass- och siuklige, 
men hugnar sigh elliest der öfwer mycket, att så wackre prof förspörjes från 
Acad:n, så att dess exerdtier wijda öfwergå de specimina man af frewmande 
universiteter seer. Sedan befrågade Hans HögGl. Excellxe huru tillstår medh 
staten widh Academien om aflöningarne richtigt utfalla, och swarade Rector, 
det han fuller beroor widh förrigt tillstånd, men fuller någre balancer träffat, 
doch icke så stoore, sedan som actionen medh assess. Behmer slötz, uthan det 
at i höst Academien blifwet förfallen till 1000 dr söllf:ntz expenser för riddare
syn till h:r Rosenstierna, hwarföre hwar och en på sin löhn måste lijda afkortning, 
berättandes och Rector hwadh beswär Acad:n hafft medh denne synen och jäm- 
wäl flere andra.

V. Sedan frågade Hans HögGl. Excellxe om sterbhusen giort räkning för 
Bibliothequet och hwij sådant icke skiedt? H:r Aurivillius swarade det att 
booken som här till fordras är uthi Cammaren och kan intet någre räkningar 
giöras färdige, förr är man den får igen. H:s HögGl. Excellxe swarade det wara 
illa, att ey räkningarne giordtz färdige för hwart åhr.

VI. Rector berättade och huru såsom h:r landzhöfdingens bref ankommit, 
det Hans Kongl. May:tt ärnar till en wattnkonstz uprättande widh Dannemora 
grufwa sättia Harwijkz uthiord under wattn, williandes gifwa jämpngott weder- 
lagh igen, hwar på Hans HögGl. Excellxe swarade, det att dhen som gifwit 
Academien samma uthiord, har och så macht den samma at revocera, och up- 
lästes här om h:r landzhöfdingens bref, seendes Hans HögGl. Excellxe för 
Acad:n intet annat stå att giöra, än att obediendi gloria woro relicta. Deputati 
berättade huru Pels tilbudet ungefähr 20 tun:rs wederlagh för samma uthiord.
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effter han warit dömbdt wattnet uhr grafwen uthösa låta, som intet kunde skee, 
uthan icke den uthiorden skulle sättias under wattn, men Consist:m intet drijstat 
sigh till det bytet, woro lijkwäl Consist:m ännu i tankar at begära af landzhöf- 
dingen fa transigera med Pels här om, der han wille stå widh förre offerten, 
om Hans HögGl. Excellxe så funno rådel. Hans HögGl. Excellxe swarade det 
att han förnimmer af h:r landzhöfdingens bref, att Kongl. Mayrtt reda resolverat 
at gifwa wederlagh för samma uthiord, hwarföre woro rådel. medh detta ansökan
det afstå, och tykte wara otienl. sedan May:tt donerat Acadrn 18 hemman, att 
chicanera om en uthiord.

VII. Befrågade deputati huru nya Bibliotheqs huset, som för taklöse förderf- 
was, skall conserveras, effter inga medel finnas i förråd till dess reparation, at 
icke det må lända Consistorio till answar. Drottzen: Jag hafwer tänkt det den 
som disposition hafwer om Bibliothequet, at han och har försorg om det at 
wackert huus blifwer upbygt, men iagh kan intet här widh giöra och hafwer här 
uthi hwarken auxilii eller consilii copiam, och troor jagh ey heller att Acad:n 
här det betänkiande att Acad:n söker mitt rådh der uthi, eller det wärket nu 
påstår nbl. inquisitionen widh Acad:n effter jagh hwarken af Bibliothequets 
handlingarne nu på en tijdh, eller om Acad:ns stats tillstånd någon part fått, 
men tycker wara mycket hälsosampt att slijkt undersökande skeer, på det att 
Hans Mayrtt må see hwars och ens redelige förhållande, och der och någon 
annars skulle sigh förhållit än sigh bör, så må dhen häffta, och icke alle, rådan
des och der till, att prompt handräkande skeer de gode herrarne som här till
förordnade äro, men hade lijkwäl förmodat, det Arrhenius gufwit först Consistro 
tillkänna Acadrns tillstånd eller och migh, tagandes altså jagh migh intet någon 
part här af, förr än jagh får see detta wärket blifwa bracht till sin fullkomblig- 
het, effter jagh och intet blifwit underrättat genom någon rapport om detta.

Rector sade Consistorium hade ämat effter skyldighet öfwerskicka brefwet 
till Hans HögGl. Excellxe, men förstått at det samma skall reda wara skiedt 
ifrån hoftwet, elliest wille och H:s HögGl. Excellxe gierna weta om h:r Arr
henius inlefreradt någon specification om Acad:ns inkompster och uthgiffter, om 
Acad:n något är skyldigh eller hafwer något till bästa, önskandes han gierna see 
huru medh oeconomia Acadrae tillstår, på det att han må weeta giöra Hans May:tt 
tillbörligh notification här om widh påfordran, påminnandes och det Consist:m 
wille komma ihug det bref som ankom till Consist:m för M:r Boos qvaestura, 
och altså tillhålla h:r Arrhenium sättia caution för sigh, på det så h:r HögGl. 
Excellxe må wara exculperad, som och Acadrn ställas i säkerhet, twiflandes han 
fuller heller intet på h:r Arrhenii redeliga förhållande, men för hwar jehanda hän
delser skuld håller detta säkrast och rådeligast; förmenandes och honom effter 
constitutionerne der till obligeras som och en allgemen praxis medh sådane 
tiensters förwaltande observeras. Hwar på h:r Prof. Bilberg sade att h:r Arr
henius påstår att der han skall sättia caution, så böra och inspectores aerarii det 
samma giöra effter de och hafwa hwar sin nyckel till aerarium. Då swarade Kongl. 
Drottzen at Räntemästaren intet kan sökia det inspect. aerarii praestera caution 
effter det icke finnes i constitut. H:r Bilberg sade och det icke fins något i 
constitut. att h:r Räntmästaren skall ställa caution, der icke så är, swarade H:s 
HögGl. Excell., så träder jagh och på h:r Arrhenii sijda.

VIII. Berättade Hans HögGl. Excellxe Hans Kongl. May:tz förslag om Col-
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legio Antiq. och förmenar Hans May:ttz der öfwer lärer inquirera at få weta 
hwadh löhn dhe assessores hafft, och hwadh de giort och huru wärket administre
ras, men hafwer intet i 10 åhrs tijdh wist något här om, hwarföre han och i 
framtijden intet tager detta på sitt answar. Deputati swarade det att Collegium 
intet giör Consistorio någon communication här af, uthan behåller alt hoos sigh, 
så at och Collegium sielf tillsätter stipendiater och betienterne aflönar, och det 
i anledning af ett Kongl. Mayittz bref. Ey heller weet Consistorium så noga 
hwadh som arbetas och uträttas i Collegio, men ingen är som dher informerar 
publice uthi antiquitatibus patriae uthan berömlige wärk hafwer h:r Örnhielm för 
sigh, det och H:s HögGl. Excellxe sade sigh medh största hugnad förnummit, 
såsom hans Cronicon ep[iscop]or[um] och historiam exterorum Gothorum 
et Sveciam sanctam, önskandes det måtte komma i liuset.

Effter denne Conference medh H:s HögGl. Excell:e togo samptel. deputati 
afsked medh ödmiukt anhållande, det täktes H:s HögGl. Excellxe så hädan effter 
som här till gunsdgast Academien under dess hägn beskydda, och sigh om des 
angelägenheter och wälstånd wårda, hwar uppå H:s HögGl. Excellxe swarade 
sigh draga en särdeles faveur emot alla Academiae lemmar så docentes som dis
centes och aldjdh con tinuera willia uthi samma sin goda affecdon och skola 
sökia medh all åhåga Acad:ns wälstånd att befrämja der Gudh räckes hälsa och 
krafterne förläna, som nu för dess höga ålder märkel. aftaga, hugnandes sigh 
högeligen öf:r den flijt och alfwar hwar och en uthi sitt embete wijsar önskandes 
och det att Gudh wille så styrka theologorum kraffter, som förnimmes wara siuk- 
och opasslige, att de måtte förmå uthärda medh desse laboribus academicis och 
dem ifra så mycket mehr som religions wäsendet på åthskillige orter store an- 
stöter synas lijda.

IV [= 111]. Uplästes Kongl. Drottzens bref af d. 7 Mardi 1685, det måtte 
han 1. få en copie af Kongl. May:tz bref angående inquisitionen, (warandes Hans 
HögGl. Excellxe i den tankan det h:r Schytz sådant ey obilligar effter han på
mint i Consistorio Professrne taga copier här af) hwilken Rector sade redan wara 
öfwerskickat. 2. Communication af Acad:ns tillstånd så till dess Staat, som Biblio- 
thequet och trycket, 3. äfwen och om orientalium lingv. professionens aflöning 
hwadh personer den i förflutne åhren åthniutet hwar effter annan, om Buscau- 
grius nånsin hafft ordinarium locum, och om Acad.ae consdt. berättiga en Pro
fessorem, som af continuerligh siukdom belastad är och ey förmår sitt embete 
förestå, lijkwäl åthniuta full löhn.

H:r Schytz beerte  föras ad acta: Den påminnelse iagh giorde här in loco, 
att hwar och een wille giöra sigh bekymbrat om Kongl. fullmachtens innehåld, 
och till hörsam effterrättelse låta den afskrifwa, så har iagh den påminnelsen 
måst giöra på Hans May:tz wägnar, på det att icke en eller annan må effter 
sitt behagh judicera om detta wärket och dess method, uthan fast mehra sökia 
medh all underdånigh lydna, Hans May:tz befallning at effterlefwa och befrämja; 
men har någon uthi upsåth att förolämpa migh giort någon annan uttydning öfwer 
min påminnelse, än orden lyda och iagh wet, och så förbracht H:s HögGl. 
Excellxe min giorde påminnelse, så är det hwarken ährliget emoth migh, eller 
tienl. emoth sielfwa inquisitionen, och skall gierna weta, om en privat karl har
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macht att utföra hwadh som i Consistio discurreras, ja förr än protocollet der 
öfwer hållet, är justerat. Tycker och att der något för Hans HögGl. Excellice 
anmähles, bör sådant per Rectorem och deputatos skee, och ey på annat sätt. 
Min mening har aldrig warit att påminna Hans HögGl. Excellice widh detta 
tillfället, mycket mindre betaga Hans HögGl. Excellice någon rätt, uthan hwadh 
iagh påmint, det är för Eder gode herrar giordt här i rummet, will och förmoda, 
att der mitt skiäliga påminnande, är angifwit at förolämpa migh, det Hans Mayitt 
effter sin aldranådigste tillsäyelse lärer dem låta tilbörligen plichta. Hwadh 2 det 
nya Bibliotheks bygnaden anbelangar, så är den allaredo igenom hir Prof. Olai 
Rudb. omilda angifwa^de ifrån migh dragen, och Hans HögGl. Excellice gifwit 
till förstå, sigh hafwa befalt Rudbeck byggia som förståår, som är at see af förra 
åhretz protocoll widh Wannegarn hållet, och kan nu så mycket mindre medh 
samma bygnad fortfara, som det skiäligast är, att den som här tills der widh lagt 
handen, förr än han wetat utwägh dll medel, uthan statens och serarii gravation, 
bör derföre giöra reeda och swara; imedlertijdh fordrar detgambla Bibliothequet 
nödtorfftigh repar a//on till sitt taak, det iagh, will Gudh, nästkommande sommar 
medh inspectoribus aerarii ärnar företaga. Hir Schytz begärade en copia af Kongl. 
Drottzens bref, det bewilljades.

Dir Pet. Rudbeck: såsom iagh förna/w widh protocolletz upläsande hållet på 
Wannegarn det hir Schytz håller migh misstänkt och peekar in på migh, som 
hade jagh H:s Excellice något förebracht af dhe discurser här i Consistio förde 
äro, och jämwäl för än protocollet justerat är, så frågar iag om han migh äntel. 
det tillägger? Hir Schytz: Om hir Doctoren intet är skyldigh här till, så må han 
det intet taga till sigh, men iagh frågar om hir Doctoren detta Hans HögGl. 
Excellice föredraget? Doct. Rudbeck: Detta swarar iagh intet dll nu, men om så 
skulle af någon wara skedt, woro det en förswarligh ting, när man det intet 
giort i intention att förolämpa någon. Hir Schytz: sådant borde skee per Recto
rem eller deputatos. H. D. Rudbeck: Det kan och elljest förswarl. skee, och 
hwadh skulle man giöra om H:s HögGl. Excellice det sielf skulle fordra.

Doctir Benzelius påminte, att effter Kongl. Drottzen säger sigh intet fått 
communication af Acadiae staten, det wille hir Qvaestor och inspec/om aerarii 
det giöra, och låta honom få utförligh och nöyachtigh deduction här om. Hir 
Arrhenius sade sigh det altijdh hafwa giort och äfwen för förlidet åhr, hwar om 
iagh i Consistio will upwijsa mitt bref, sade Qvaestor, det iagh d. 4 Nov. 684. 
skickat till Hans HögGl. Excellice om Acadins utgiffter och inkomster, men 
Hans HögGl. Excellice lärer intet så kunna det komma ihugh, och såsom Hans 
HögGl. Excellice detta åhr det samma fordrar, så will jagh när 1683 åhrs book 
blifwer fårdigh och reviderad den samma hoos H:s Excellice inlefrera, att han då 
må see noga heela Acadins tillstånd och stat. Dess uthan sade och Qvaestor 
sitt betänkande om original verificationerne som Kongl. Cammaren till Acad. 
räkenskaper begärar, att Acadm lärer intet kunna få dhem tilbakars igen, uthan 
blifwa dhe i Cammaren behålldne, effter det 1. intet är practicabelt att sådant 
lefreras tillbakars, 2. är och owist när och huru snart Kongl. Cammaren kan hafwa 
tijdh Acadiae räkenskaper företaga. Beträffande Buscaugrii gratial och profess. 
uthi lingvis oriental, aflöning, så slötz att der om skeer efftersökning uthi actis, 
och sedan repraesenteras Hans HögGl. Excellice.
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V [=IV]. Studiosus Matthias Gyrenius som warit citerad för lägersmåhl 
medh Birhals dotter [Annika Johansdotter] är nu ankommen, och skall hans 
delictum examineras i Consist. minori.

VI [=V]. Uplästes H:s HögGl. Excell:ces Drottzens recommendation för 
past. Mag. Johan Spar[r]mans son [Nils] att få stipend. in facult. theolog. Res:o. 
Spar[r]man bör gifwa sigh an den tijden som stipendiarii tillsättias och inspec
tores facult. här om påminna, så will Consist. honom ihugkomwa.

H:r Qvaestor begärte at han kunde få stipendiatregistret för juhleterminen.
VII [=VI]. Doct. Skunck begärte att såsom Kiörningen är insatt till stipen

dium af Consistio men Collegium Antiquit. praetenderar ett rum i facult. theo
log., att altså han såsom inspector intet kan allena uttaga honom, uthan wille 
Consistrm det giöra. Resolro. Såsom Colleg. Antiqv. effter Kongl. May.ttz bref 
bör hafwa ett rum in facult. theologica, och Colleg. der till förordnar Gudm. 
Olavium, så måste Kiörningen gå uth, och behåller Olavius det samma.

Consistrm minus d. 14. Mart.
närwarande h:r Rectore h:r Wolff, i h:r Schytz ställe war h:r Lundius, h:r 

Aurivillio, h:r Spole, h:r Peringer.
I. Kohnan Karin Hrichzdotter, som Ellerdt Hohorst säges hafwa besufwit, in

kallades, och befrågades om hon intet hafft beställa medh någon annan än 
honom, säijandes Rector det han Ellerdt, då han war på flychten stadd, hijt 
skrifwit, at han intet war barnefader, effter tijden intet stämmer öfwerens. 
Kohna» sw:de att han det skulle sagt, då han här i Consistrm comparerade, men 
då tillstodh han gierningen, och hafwer iagh intet beställa medh någon annan, 
sade hon. Consistrm dllhölt henne alfwarl. att bekänna om hon hade beställa 
medh någon annan, men hon nekade enständigt och med gråtande tårar att 
hon ey hade medh någon annan att giöra. Resro. Emedan Kahri» Erichzdotter till
står sigh hafft lägersmål medh bardberaregesällen Ellerdt Hohorst, som nu 
undanrymbt, och medh honom barn aflat, ty plichtar hon medh 20 mk sölfrnt 
och remitteras för det öfrige till forum ecclesiasticum.

II. H. Anna Jonsdotter inkomb medh sin dotter Annika Johansdotter, bekla
gandes hon dottren att Matthias Gyrenius henne bedragit uthi hennes föräldrars 
bortowaro sålunda, att då hon war uthe på gatan, så kom m:r Gyrenius effter 
henne, och togh henne upp medh sigh medh wåld på gatan uthi sin kammar, som 
skedde wårfrudagztijden.

Hrr Lundius frågade, om hon då roopade och huru tijdz det war? Annika: 
Det halp intet at roopa, och war det om affton emellan 7 och 8.

Hrr Lundius: roopade I sedan I kom i gården?
Annika: ney detgiorde iagh intet, och war ingen som iagh weet, som det kunde 

höra om iagh än roopat.
Rector: Stoodh I intet emot? Annika: Han badh migh blifwa qwar hoos sigh 

stilla, och på hans böön blef iagh qwar, talandes han då intet om något ächten- 
skap, uthan lofwade det han migh ey swijka skulle. Rector: Gaf I Eder intet 
tillkänna när I kom neder från honom. Annika: Ney jagh tordes intet. Andra 
gången mötte han migh nedanför dombtrappan, sade Anneka, och då twingade 
han migh moth min willia på sin kammar, och war thet dhen tijdh han kom
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ifrån måltijden. Sedan på tillfrågan sade hon sig wara ledd i handen, och taltes 
wij då wänl. widh, sade hon, besofwandes han migh då andra gången.

Flere gånger nekade hon sigh hafft beställa medh honom, och begärte ey 
heller han mer något lägersmål medh henne, som Annika sade.

Sedan tillfrågades Annika om hon hade meer att bekänna, och swarade sigh 
intet hafwa utha» allenast en supplique som hon begärte upläsas, det och skiedde, 
af innehåld att Annikas fader Johan Birhals begärer Consist:ii assistence till 
jusdcens befrämjande i denne saak. Sedan sade Annika sigh hafwa än att på
minna, det Gyrenius i fiol widh missomaren kom på porten och bultade, och då 
iagh kom uth, sade Annika, på gården hade han klifwit öfwer balken, och badh, 
då han kom i kiöket migh bädda åth sigh, der till iagh nekade, och lade han sigh 
i kiöket då, säyandes: Du sudda skall wäl fa knechta migh igen, frågandes migh 
min moster om morgonen, hwij iagh skulle knechta honom, men iagh tordes 
då intet bekänna migh.

Gyrenius exciperade sålunda: Min wederpart beklagar migh oskyldigt, att iagh 
någonsin draget henne medh wåld up i kammare», ty det hafwer iagh aldrigh 
giort, men iagh frågar henne af hwadh tillfälle hon kom om afftonen till dom
trappan. Annika sw:de: det hon om afftonen war hoos hans kokerska [Helena 
Olofsdotter] i Pärs Pärssons gård, och då hon der war, badh han henne äta 
medh sigh som hon giorde, och när hon då skulle gå hem så hinte han henne 
widh domtrappan kommandes då effter. Gyrenius: När iagh kom uhr kiöket, 
stodh I widh Pärs Pärssons hörne, och ey widh domtrappan, som kokerskan 
weet, och frågade iagh då Eder, hwadh hafwer 1 här att giöra? Annika sade: 
Jagh will så gierna låna wijseboken i kiöket, swarandes iagh, det har iagh intet 
att beställa medh, och sade kokerskan sedan till migh, det iagh skulle wachta 
migh för hennes wänskap effter hon så offta fins der i gården; här på skildes 
wij åth, och gick så hon hem den qwällen, fölljandes hon migh ey som hon 
berättat. Detta war sade Gyrenius förste gången som iagh talte med henne. Een 
annan gång om en lögersdagzqwäll kom hon medh en öhlkappe till kokerskan 
och häfwer sigh i sängen omkull kommandes kokerskan uth till migh, och säyer 
går intet in, der ligger ett diur i sängen, nbl. den elaka menniska Birhals dotter, 
och när iagh kom in språng hon uhr sängen, kunnandes intet see henne wara 
siuk. Och slogh så kokerskan och hon drickat uthi en bägare och drak migh 
till, åth och hon medh migh, och sedan gick hon på golfwet, säyandes hon till 
kokerskan: Denne pälssen har en wacker gosse migh gufwit, som och en book, 
och wacker wijssa. Effter detta taal skilldes wij åth, och gick hon då bort, föllian- 
des iagh då effter så när att iagh sågh henne. Tridie gången som wij taltes widh, 
som war straxt effter distingen in Martio, kom hon till migh på min kammar 
och begärte en wijsa af migh, som och att iagh skulle skrifwa ett bref till 
Stockholm om ett skrijn, som hon klagade för sin syster wara förkommit. Sade 
och att hon warit i qwarnen att mahla, men far det ey giöra än på en stund, 
hwarföre begärte hon dröga hoos migh något lijtet, ärnandes iagh då taga Unonii 
praeceptorem till migh, som war i näste kammaren, för misstanka skull, men 
hon afrådde migh det. Lade så iagh migh i sängen, hwilket då iagh giort, kom 
hon effter, och nekar iagh intet, det jagh då hade att beställa medh henne, men 
mehr aldrigh, och kan iagh altså intet giöra migh skyldigh till barnet.



4  6 1685:14 mar*

H:r Lundius: Hafwen I warit i hen»es fars huus, som hon säyer? Gyrenius: 
Jagh war en gång medh mine cammerater på Ladugatan widh Luthagen, och då 
kom Annika bidiandes migh komma in, som iagh giorde, effter hennes moder 
war siuk, och sade modren då: Jagh är så illa siuk, och dottren min är aldrigh 
inne. Modren: Det sade iagh intet, uthan nu hör iagh I ären en liugare. Gyre
nius: Det skolen I plichta före, att I kalla migh skälsord, och sade sigh der på 
sedan gått bort.

Annika tillfrågades om hon kan neka att hon kom till honom uhr qwarnen. 
Annika: Ney, det kan iagh intet neka till, uthan lade migh då hoos honom då 
han migh förkränkte, hwilket Gyrenius och tillstodh, och sade wara skedt in 
Martio.

Kokerskan Helena Olofzdotter inkallades och betygade redeligen att fuller 
Annika warit i kiöket åthskillige gånger, men aldrigh sågh hon Gyrenium biuda 
till att låcka henne med sigh till sammanlagh, hafwer ey heller Annika för migh 
bekant sigh medh Gyrenio hafft lägersmål, sade Helena. Och bar hon fuller en 
gång dijt en öhlkappa, klagandes sigh wara siuk, och lade sigh i sängen, men 
när han kom in, gick hon up uhr sängen, men intet har iagh hört henne säya 
om Skrufven gufwit eller lofwat henne något.

Annika tillfrågades om Gyrenius lofwat henne ächtenskap eller gufwit henne 
något under ächtenskapz lofwen. Annika: Han hafwer lofwat det han migh intet 
skulle swijka, och gaf migh en bönebook till nyåhrsgåfwa, der till han fuller 
först nekade, men sedan tillstodh. Men under ächtenskapz lofwen kunde hon 
intet bewijsa, det Gyrenius något henne gifwit.

H:r Lundius: Kunnen I neka der till att I äre barnefader? Gyrenius: Jagh 
kan intet förwist neka der till.

Sedermera berättade Annika, det Gyrenh/j inrådt henne, att låta sigh åder, 
så skulle detta intet noga. Gyrenius nekade här till aldeles, berättandes och 
Annika, det att hon fuller en gång låtet sigh åder, men doch icke för den or
saken skull, uthan för wärk hon hade i sin arm. Resoko. Denne ransakning remit
teras effter constit. till Consistorium majus, som skeer nästkommande onsdagh, 
då parterne skola wara tillstädes och få domb.

III. Erich Olsson skomakare beswärade sigh öfwer någre studenter som på 
hans huus giort öfwerwåld och hemgång, berättandes det fasdagz söndagen kl. 
5 om afftonen flyttes gesällkrogen till honom, och giorde gesäller ne sigh då lus
tige och hade speel för sigh, och ohngefehr kl. mellan 8 och 9 kom någre 
och slogh på luckan, gåendes då åldergesällen uth att see der effter, men sågh 
ingen. Sedan kom de andre gången igen, och slogh på luckan så hon gick sönder, 
stickandes medh wärjan igenom fönstret, och dess uthom slogo dhe på luckan 
uthi nästa stugun in till, der iagh har min wärkstad, så att 3 fönster flögo sönder 
aldeles, och järnen in i stugun. Dher effter kom de tridie gången igen, och wille 
hafwa porten up, som wij medh stängzlar igenhöllo, rännandes de effter fötterne 
på oss medh wärjorne under porten, och jämwäl genom fönstret, och woro 
dhe då en stoor hoop. Och wände de intet åther förr än Hindrik [Larsson] 
skomakare och åldergesällen gingo effter soldatwachten som dem dädanskrämde.

Achatius Gåse Roslagus, Andreas Morin, och Andreas Orostander Vesmanni 
angåfwos för detta, berättandes Morin och Orostander det dhe låtet bygga 
fönstren och sålunda förlijkt skomakaren at han intet mehr skulle klaga här på.
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Åldergesällen Carl Teckalenius inkallades att berätta hwadh honom witterliget 
war och sade sålunda: När wij hölt wår krogedagh, slogh någre på luckan, 
och när iagh kom uth, sågh iagh ingen, sedan gick hårborgaren [0: Hans Hår- 
buiger] hem och fölgde honom en min cammerad Johan Swart, och när han 
kom tilbakars, kom m:r Gåse effter honom, och gick iagh uth till dem, bida/zdes 
Gåsen, att jagh skulle giöra reverence för en student, jag swarade, det behöfwes 
intet, hwar på han högg migh ett sår i hufwudet, och sedan när iagh skulle 
slå igen porten högg migh och i handen. Sedan kom dhe om een stund igen, 
och bröt luckan upp, och slogo in fönstren i stugun. Dher på kommo dhe på 
porten, och slogo klinkan upp, men sedan fick skomakaren Hindrich Larsson 
igen porten, stickandes de medh wärgorne under porten. Och emedlertijdh fölg- 
des wij 7 stycken åth efter wachten, som tillhölt dem wara stille, dhet dhe och 
sedan giorde.

Johan Swart, som fölgde skomakaren hårborgaren [o: Hårburger] hem, berät
tar det att när de kommo dijt som mons:r Gåse giäster i Ekebygården, så kom 
Gåsen uth och hade en wärja baak om sigh, och badh migh, sade Swarten, 
töfwa litet, och när han då kom till migh, sågh iagh wärjan, och gick så bak- 
länges up till porten igen, der wij alle gesällerne förr war. Och då kom Carl 
Teckal. uth, och sade Gåsen åth honom, du skall giöra reverence för studenter, 
och högg effter honom ett hugg först som gick miste, men sedan högg han 
honom i hufwudet, och der uppå kom han medh sine cammerater på luckan och 
porten.

Gåse exciperade emoth Swarten och Carl Teckelenius, och badh dem bewijsa 
detta, nekandes han så till hugget aldeles, så wäl som det skomakaren Erich 
Olsson och gesällerne tillägga honom, at han warit på luckorne, berättandes dhet 
han kl. emellan 10 och 11 hörde detta allarmet, och gick då i porten, men 
länger war han intet, mycket mindre i dheras föllie som detta öfwerwåldet giorde.

Såsom tijden nu war förliden, och man intet längre kunde continuera medh 
ransakningen, ty upskötz detta till nästkommande lögerdagh, skolandes dhe för 
wåldet angifne på Erich Olssons huus Morin och Orostander wara arresterade 
re et coipore, och jämbwäl Gåse för såren på gesällen giorde, aldenstund det är 
klart att Morin och Orostander detta wåldet giort effter de reeda saken förlijkt, 
säyandes och det wara skedt medh den condition, att Erich Olsson intet skulle 
mehr klaga här på.

Consist:m majus d. 18 Martii A:o 1685.
närwarande Rectore h:r Wolff, D:r Skunck, h. Lundio, h. Aurivillio, D:r Dros- 

sander, h. Norcopense, h. Spole, h. Micrander, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lager
löf, h. Norman, h. Qvaestore och Secret. J. Reftelio.

M:r Petrus Holm är siuk.
I. H:r Prof. Spole påminte widh förra protocolletz upläsande, det torde kan 

skee h:r Schytz mena migh, sade han, som iagh migh försummat och icke låtet 
Ellerdt [Hohorst] fasttaga, så will iagh låta föras ad acta, att när Ellerdtz bref 
ankom som han skrifwit sedan han rymbt, så skickade jagh dhz dagen effter 
till h:r Schytz medh honom som migh brefwet tillförde, effter h:r Schytz war 
då från Stockholm hemkommen, att han der medh kunde giöra som han bäst 
wille och förswarl. wara kunde, och bör altså iagh här före intet graveras.
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IL Af det h. Prof. Schytz sidst i Consistio talade om Bibliothequet, får h. 
Ol. Rudbeck communication.

III. Uplästes h. Qvaestoris Jacobi Arrhenii skrifft af d. 4 Novembrå 1684. 
hwilken han sade sigh och då Hans HögGl. Excellice öfwerskickat af innehåld 
som föllier.

Hoos Eders HögGrefl. Excellice fordrar min ödmiukeste plicht och skyldig
het, att widh denne tijden åter inkomma och ödmiukligest berätta, huruledes 
Academiens stat pro A:o 684. är worden afbetalt, och huru högt den blifwit 
för detta åhr balancerad, sampt hwadh orsaker warit till sådan balance, effter 
som iagh slutet min cassa räkning. Kungiör altså uthi diupeste ödmiukhet, att 
ehuruwäl 1683 åhrs wäxt blef icke allenast liten, uthan och mycket slöö, så att 
han icke kunde för något anseenliget prijs utbringas eller stoort förslå i cassan, 
doch lijkwist har man giort all flijt till på annat sätt hwad således brustet up- 
fylla, och till den ända upfordrat alt hwadh för dhe förre åhr här och där ute- 
ståt och obetalt warit, så att där inga extraordinarie gravationer och utgiffter 
warit, hade staten för 1684 blifwit aldeles betalt och förnögder, men nu är 
den af sådan orsak balancerad in alles till 8712 dr k:nt och hwar Professor 
altså i föllje der af mist 300 dr kopptfrint och dhe andre betiente der effter 
i proportion hwadh på dem kunnat löpa. Der emot är extraordinarie opgånget 
öfwer 9000 dr koppwrnt, nbl. till h:r ass[ess]oren Behmer 6000 dr, till fåcht- 
mästaren Grubb 787 d:rs expenser öfwer staten 1851: 19i, till Hortum bota
nicum 397: 25 kopptfrrnt. Täckes Gudh här effter förskona Academien för så- 
dane swårheter, som i åhr warit, så förhoppas man att staten lärer och närmare 
uthkomma. Ehuruwäl man måste beklaga att den ene swårheten gierna räcker 
den andra handen; som och Acad:n nu i höst dllijka medh landzhöfdingen hög- 
wälb. h:r Gustaf Duvalt warit så olyckeligh, at hon förlorat riddaresynen emellan 
sine hemman Ahlebäck och h:r Olof Rosensdernas gård Ekelunda uthi Simtuna 
sochn och blifwit således fälter till 1600 dr sölfintz expenser, hwilket icke ringa 
lärer gravera fölljande åhrs stat. Och komme nu således effter handen Acad:n 
till last dhe twister och trätor som man här förr inweklat sigh uthi; hwilken 
last aerarium så mycket oförmögnare är at utstå, som det tillförende icke allenast 
är utblottat uthan och försänkt uthi stoor giäld och skuld igenom sombligas 
oömhet, som ibland till sitt behagh practicerat, dhe Kongl. och Eders HögGl. 
Excelkces förordningar och resolutioner emoth deras rätta förstånd och innehåld, 
hwilket iagh för detta ey underlätet att offta wijsa och påminna uthi V. Con
sistorio, men icke altijdh medh den success iag gierna önskat, uthan och oför- 
skylt råkat uthi ens eller annars owänskap och förföll jelse som iagh nu en tijdh 
förmärkt. Hwarföre iagh och allraödmiukligest beder, der någon ändring skeer 
medh h:r Professoren Schytz, som förliudes, och Eder HögGl. Excellice effter 
des förre nådigt giorde tillsäyelse inställer h:r Arrhenium till bibliothecariatet 
igen, Eders HögGl. Excellice då täktes i nåder promovera migh till profes
sionem historiarum effter honom, der Eder HögGl. Excellice så behagar. Ty 
som Eders HögGl. Excellice iagh altijdh medh diupesta wyrdnat erkänner och 
berömmer, näst Gudh, för all min lyckos uphof och befordran, så är iagh och 
aldraskyldigest dess nådige willia och behagh uthi detta och alt annat aldra- 
ödmiukligast undergifwen. Hwadh ellies i synnerhet widkommer Upsala qwar- 
nen, så hafwer den nu detta åhret kastat af sigh i tull 450 t:r 7 f:r spannemål,
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men nu är en ohörlig wattnnödh, att Gudh weet hwadh i åhr blifwer af qwarnen 
och bergwärken, der så condnuerar; doch förmodar man ännu någon ändring. 
Slutel. önskar iagh innerligen och aff alt hierta Gudh allzmechtigh taktes nåde- 
ligen uppehålla Eders HögGl. Excellxe medh dess högborne gemåhl, lijfzarf- 
wingar och samptel. anhörige widh ett gott och önskeliget tillstånd, så att Eders 
HögGl. Excellxe måtte ännu i månge åhr medh gott nöye wara Kongl. May:tt 
och rijket till hielp och understödh, sampt Acad:ae och dess ledamöter till nödigt 
bijstånd och befordran, hwilket iagh aldjdh önska skall och så länge iagh lefwer, 
aldraskyldigast förblifwa

Ed. HögGl. Excellxes
I. A.

IV. Uplästes Johan Mattsson Bä[c]kz bref till h. Qvaestorem, det skulle han 
få diladon medh spanmmdhis betalningen för första termin uthi April månad, 
effter så lijtet watten warit, att intet något arbete der kunnat drijfwas, och altså 
inge penningar förskaffas.

V. Ransakningen om Gyrenii och Annika Johansdotters lägersmåhl uplästes, 
och befrågade Rector om Gyrenius eller Annika något hafwa att påminna 
(Doctor Skunck excuserade det han nu togh affträdé, för sin opasslighet skull) 
upwijsandes han en sin supplique till Consist:m det hade han intet att beställa 
medh henne förr än in Majo, uthan lärer hon wäl hafwa någon annan, besyn- 
nerl. som och ey barnet kan på en gång tillwärkas. Begär och Gyrenius i samma 
sin supplique det hon honom måtte expenser på resan anwända bestå.

H:r Lundius: Det är mycket underl. det att I nu säyen Eder först hafft 
lägersmåhl medh Annicka in Majo, och dllförende tillstått det skiedt in Martio 
och altså giör Eder twetaligh.

Gyrenius: Jagh mistalte migh då. H. Lundius: Huru kunde I mistala Eder så 
offta, I nämbde Martium flere gånger? Gyrenius: Jagh mente lijkwäl Majum.

Rector befrågade om icke Gyrenius wille ächta Annika effter han henne för
kränkt och förnedrat. Gyrenius: Om hon woro sådan, som iagh kunde säija 
medh migh af uprichtig kiärleek umgått, så kunde detta hafwa något rum hoos 
migh, men som iagh förnimmer det hon sigh annorlunda stält i sin ungdomb, 
än en ährbar qwinsperson böhr, hafwandes hon då och då låtet sigh finna uthe 
på gatan som hon sielf bekänt i sin relation, så giör iag det aldrigh. Annika: 
Jagh begärer honom ey heller. H:r Lundius: Dhet är mycket oförswarl. för Eder 
Annika, det I skulle gå på Gyrenii kammar, och synes fuller Eder lätthet der af.

H:r Prof. Lagerlöf gick uth.
Annika tillfrågades hwadh hon swarar der till att lägersmåhlet skedde effter 

Gyrenii rela//on in Majo, och sade hon att det skedde widh wårfrutijden, det 
hafwer han och sielf förr tillscåt. Gyrenius: Jagh mistalte migh då. H:r Lundius: 
Kunna I uthi Edert samwete neeka, det I ingen hafwa att beställa medh dess 
uthan? Annicka: Der till nekar iagh, och widh min siäls salighet will det bedyra. 
Gyrenius: Ja hon är ey altijdh till att troo, ty hon har både osant här i Con- 
sist:o refererat, som och förr än iagh kom hijt, nbl. att iagh henne bekränkt 
under ächtenskapz lofwen, och håller iagh detta mycket suspect, at hon taget 
skänker af andra ungkarlar.

H. Lundius, Micrander och h:r Bilbergh sade detta intet wara nogh att öfwer-
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tyga någon medh, och berättade Annika det hon twätat åth Skrufwen och der- 
före fatt något af honom. Parterne tillfrågades om dhe hade mer att påminna, 
och sade de sigh intet mer hafwa, påståendes hon det hon intet medh någon 
annan har att beställa, och togo så affträde.

H. Lundius: Det är en stoor grofhet, att Gyrenius will nu understå sigh neka 
det han förr bekänt om tijden, då han henne besufwet. 2. Att barnet ey skulle 
på en gång tillwärkas. 3. Att han söker expens<ernes refusioa 4. När han wiste 
så medh sigh förewiste, att han togh testimonium från Acad:n. Detta förehölt 
Consistim Gyrenio, och i synnerhet om testimonio, hwilket han sade sigh straxt 
från sigh till h. Schytz lefrerat hafwa.

Annika inkallades igen, att bekänna rätta sanniqgen så rätten till uplysning, 
som till att befria sitt samwete här medh, som i längden torde henne beswära, 
der hon nu något förtego. Annika: Jagh will giöra min eedh der på, at iagh medh 
ingen annan har att beställa, och skedde det medh Gyrenio twå gånger. H:r 
Lundius: När war första gången? Annika: När hon war i kiöket och wij åto 
tillsammans, då fölgde iagh honom hem. H. Lundius: hwadh tijdh war det? 
Annika: Wårfrutijden. Huru långt war det emellan bägge gångarne? Annika: 
Ohngefehr 8 dagar. H:r Lundius: Påstå I ännu Eder intet weta af någon annan 
man än Gyrenius? Annika: Ja det will iagh widh mitt samwete medh eedh be
tyga. Gyrenius inkallades och tillfrågades hwadh han wille gifwa till barnetz 
upfostrande, effter han kiännes till gierningen skyldigh, och badh han det Con- 
siscm wille ansee hans stoora fattigdomb och medellösshet.

Resoko. Såsom Annika Johansdotter enständigt påstår, det hon intet weet 
någon annan fader till sitt barn än Dn. Matthias Gyrenius, och han ey häller 
för sigh någon kan wijsa, hafwer och tillstått lägersmålet, så att tijden alldeles 
instämmer, ty plichtar han med 40 mk söllf:ntz böter, och relegeras medh ett 
åhrs tacita relegatione, skolandes han gifwa till barnetz upfostrande 10 dr söllf:nt 
och ställa henne i kyrkian, och remitteras här medh till forum ecclesiasticum, 
såsom och kohnan Annika Johansdotter till sitt behörige forum dher wederbörl. 
att plichta.

VI. Uplästes H. HögGl. Excelkce Kongl. Drottzens recommendation för 
Svenone Lyrell, det skulle han få Prolongation af sitt stipendio till sin gradual 
disputations utförande, att han dhe honores han ärnat sigh till, kan erhålla.

Res:o. När tijden kommer att stipendiarii skole tillsättias, så skall Lyrell sigh 
hoos inspectorem anmähla, då Consist:m detta will företaga.

VII. Andreas Agrelius supplicerar att få stipendium. Res:o. Han skall sigh och 
angifwa hoos inspect. eius facultatis der han will sökia när wanlige tijden infaller.

VIII. Jacobus Lycosander, som brutet sitt been af, och intet hafwer att betala 
bardberarelöhn medh, får af cassa stud. 12 dr söllf:nt.

IX. Uplästes extractum protocolli ifrån Stockholms rådstugu af d. 2 Martii 
1685, förmälandes det Daniel Montan i Stockholm warit lagförder af Nicol. 
Kyrenio för det han ifrån honom i Upsala stulit någre böcker, och jämbwäl ett 
uhr från Lidman, hwilket alt han tillstått och bekiänt, men under warande in- 
quisition hafwer han practicerat sigh uhr arresten.

Här uppå förmälte Rector det Hedbergh som för denne stölden warit sakfält 
woro libererad, begärandes han, det dommen och relegationen publice måtte 
revoceras.
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H. Lundius: Det är ett grofft petitum, och war mycket illa, att Hedberg blef 
till Jurisdictionen antagen, effter han och tedt sigh altijdh oskickel. Hafwer och 
medh stöld föruthan detta blifwit belagd. Res:o. Consist:m finner denne hans 
begäran aldeles oskiäligh.

Dhessuthan begär och Hedberghs moder fa silfkannan igen, som här i Con
sistio pantsatt warit för ofwansagde böcker, gifwandes hon tillkänna det kannan 
intet bör widare häffta, effter dhe böter äro betalte som kannan tillförende 
warit pantsatt före. Resolio. Här om är tillförende resolverat, nbl. att modren 
skall bewijsa det dhe böterne äro betalte, som kannan först warit pantsatt före, 
så far hon komma igen.

X. Johan Rosing Sudm. och Laurentius Bergius Verml. begära testimonia, 
hwilket dhe bägge åthniuta, effter dem gif[wit]z gott wittnesbörd om sitt för
hållande här widh Academien.

XI. På Daniel Schwenders Bohemii insinuerade supplique att fl något till 
understödh i sin fattigdomb, resolverades att han får af cassa aerarii 30 dr kop- 
par.nt beswärandes Consistorium sigh mycket der öfwer, att så månge slijke 
komma, hållandes rådel. det sådane först skaffa sigh Kongl. May:tz tillstånd att 
sökia collect.

XII. Rector berättade huru som Hans Excellxe Niels Bielke tykt sigh något 
förnär skedt i det Consistim tagit sigh någon disposition till öfwer Bielkianiske 
stipendiat bönderne, och resolverades att här om afgår förklaring till H:s Ex- 
cell. det H:s Excellxe sal. skattmästaren begärt af Consist:o att Consist:m wille 
hafwa försorg om räntornes richtige lefrering. Vide copieboken.

XIII. Uplästes projectet till H:s Kongl. May:tt om confirmation på testa
mento Kåhriano, hwar om afgår bref till Hans HögGl. Excellxe Drottzen till- 
lijka medh copia af sielfwa testamentet.

XIV. H. Decanus Spole angifwer att Petr. Brovallius Wesm. will disputera 
de aqua, Sveno* Sellman Vexionensis de calore, Olaus Troilius de vita.

XV. Wachtdrängarne som dageligen måste upwachta widh Inquisitionen och 
altså intet kunna förtiena sigh något, fåå hwarthera en span sädh i qwarnen.

Consist. minus d. 21 Martii
närwarande Rectore h. Wolff, h:r Lundio i h:r Schytz ställe, h:r Aurivillio, 

h:r Spole, h:r Peringer.
I. Nu företogz åther ransakningen öfwer hemgången och wåldet som någre 

studiosi föröfwat på skomakaren Erich Ohlssons huus, och de der warande hoos 
honom gesäller, och nembde Erich Olsson sine wittnen nbl. remsnidarens gesäll 
Peter [Wiborg], bardberarens Trechous gesäll [Muller], krukmakarens gesäll 
Israel [Johansson]. Skomakaren tillfrågades om han fått weta hwilke flere warit 
medh, föruthan dem han sidst nembde, och sade han sigh hört af sal. Petraei 
änkias pijga Karin [Andersdotter], det hon sedt en student widh nampn Bergh 
komma klifwandes uhr Ekebygården öfwer badstugun, tillijka medh en annan 
ung student, in uthi Allmungegården, som begärte det de der gästande studiosi 
wille komma upp, och hielpa de andre uth på gatan.

Andreas Morin inkomb, och tillfrågades huru han kom ihop medh sko-

Felskrivning för Jonas.
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makarne, och nekade han det han warit medh dem tillsamman, säyandes sig 
hållit en auction om dagen medh Orostander, och sedan den slötz, skickade han 
Ar[h]usium en novit, effter en kanna öhl, der medh de satt till kl. 9, då 
Orostander gick dijt dhe hade dijsken medh novitio at låta laga lijte maat, och 
kom igen om en half timma, då han emedlertijdh fått hugg och sår i hufwudet, 
och war iag sade Morin dess innan intet uthe på gatan, uthan sedan fölgde honom 
hem till kangiutarens der han gäste, hwarest han intet slapp in, och gingo wij 
så hem tillbakars till migh igen, då iagh skickade effter Trecous gesäll [Muller] 
at förbinda Orostander som och skedde. Rector: Woro icke 2 som förbundes 
hoos Eder? Morin: Ney intet mehr än Orostander. Rector: Hwilka woro de 3 
som kommo till Eder medh dragne wärjor då Orostander förbantz? Morin ne
kade i förstone det någon inkommit till dem, men sedan tillstodh att en Cupri- 
montanus kom in, och jämbwäl en widh nampn Abenius, men sade sigh intet 
set dhem hafwa någre wärjor. Widare refererade Morin, det han fölgde 
Orostander hem, sedan han war förbunden, och lågh hoos honom qwar om 
natten, hwilket skedde widh pass kl. 10.

Orostander inkallades, och refererade huru som han effter ändad auction kl. 
ohngefehr 9 gick hem, att skaffa sig maat, och då han kom emoth kangiutarens 
gård, der han gäster, och skulle gå in, så sågh han någre på gatan, dem han 
tänkte wara studenter, men sedan förnam at det war andra, dllfrågandes dhe 
honom om han war student, hwar på när han swarade ja, knotade de på honom, 
och jagade honom in i Ekebygården, der han stodh en stund, och när han åther 
wille gå till kangiutarens igen, så kommo de effter honom, och jagaden till Prå- 
lens, hwarest iagh föll kull sade Orostander, af ett sår iagh fick i hufwudet, och 
då kom Morin emoth migh, och ledde migh upp i kammaren, der iagh lät migh 
förbinda.

Rector: Sågo I inge studenter på gatan? Orostander: Jag sågh någre förklädde 
i Ekebygården i skinpälsar. Rector: Kom inge studenter till Eder när i förbandz? 
Orostander: Jo, en widh nampn Elfvius, sampt Abenius och Schilling, men intet 
sågh iagh dem hafwa någre wärjor. Rector: Huru många'förbifndes? Orostand.: 
Ingen mer än iagh, berättandes ännu det han förlijkt skomakaren, att han intet 
något klaga skulle, upwijste och en attest af Trechou om sårmålet han fått af 
skomakarne, nbl. ett sår ofwan på hufwudet till pericranium, och en blånad kring 
wänstra ögat.

Joh. Ar[h]usius novitius betygade effter aflagd eedh, hwilken parterne å begge 
sijdor tilläto, sålunda: Om afftonen war auction, och när den war sluten, gick 
jagh kl. 8 effter twå känner öhl, och när de woro uthdrukne skulle iagh föllia 
mon:r Orostander hem, och när wij kom på gatan, stodh en stoor hoop, af 
dem iagh doch ingen kiände, widh Ekebygården, hafwandes sombl. störar i hän- 
derne, och jagade oss in uthi Ekebygården, der iagh sågh tree uthi gården medh 
skinpälsar, medh hwilka mon:r Orostander talte. Sedan gick mo:r Orostander 
derifrån, och när han kom uth på gatan, sprongo de som på gatan stodo effter 
honom, då iagh språng upföre åth Liungens gård, och tordes intet gå utföre 
medh, och när iagh då kom tilbakars till Morin effter min kappa, så sågh iag 
Orostander wara slagen. Då skickades iagh effter bardberaren som honom för- 
bandt, men ingen mer sågh iagh honom förbinda, och war m:r Morin då intet 
uthe på gatan så mycket migh wetterl. är, men tree kommo in, då Orostander
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förbandtz, nbl. Elfvius, Abenius och Schillingh, warandes han Schilling i bara 
skiortärmarne och pister näste kammar till Morin, men ingen kunde jag see 
hafwa någon wärja.

Orostander frågades när och hwar han blef slagen, och sade det skedt emellan 
krogen och Prålen. Swartz exciperade, att Orostander intet blef slagen nedan för 
deras port, uthan lärer det skedt förr än gesällerne kommo medh dem tillsam
man, effter det war en timma emellan det att Orostander fick hugg, och stu- 
denterne öfwerföllo gesällerne, hwilket doch Swartz icke kunde bewijsa.

M:r Hindrich Larsson skomakare erkändes af par terne godh och capabel at 
wittna, men undandrogh sigh till at gå eedh, som lagh föreskrifwer, uthan wille 
elliest referera hwadh han wiste. Consist:m förehölt honom det honom intet 
witzord gifwas kan, uthan han icke sitt wittnesbörd fäller medh sin eedh. Cursor 
skickades till h. borgmestaren, att begära dess assistence dhet m:r Hindrich måtte 
effter lagens krafft obligeras att gå eedh och wittna hwadh han weet.

Remsnidarens gesäll Petter Wijborg tillätz af begge parterne att wittna, effter 
han uthi tumultet intet warit interesserat, som effter aflagd eedh berättade: 
Jagh war budin af gesällerne till dem, och woro wij alle lustige, wetandes iagh 
intet om någon af gesällerne warit uthe, förr än en steen kom på luckan 
och då gick gesällen Carl Teckalenius uth, att see hwem det war, och när han kom 
in, sade han sigh ingen sedt. Något litet der effter, satt iagh widh fönstret, och 
då stack en wärjan emella» luckan in genom fönstret, williandes iagh då gå hem, 
och när iagh kom till porten, hörde iagh wara querell på gatan utföre, gick altså 
tillbakars in igen, och satt migh att dricka ohngefehr 1/4 stund, men huru gesäl
lerne kommo uthi porten weet iagh intet, och klef iagh sedan öfwer gärdz- 
gården, och gick min wägh på andra sijdan hem, men förr än iagh gick bort, 
hörde iagh at uthe på gatan ropades hundspottar och beekflåttar, och hwästes 
wärjor moth stenar ne på gataa Wijdare refererade Peter Wiborgh, at Erich 
Hartmans gesäll Swän [Remmerdt] och hans egen Bothvid, warit den tijden som 
querellet påstodh uthan före porten, och talt medh studenterne. Mera hade han 
intet att berätta.

Krukmakarens gesäll Israel Johansson, refererade dhet, at som bäst dhe suto 
tillsamman, så kom en och slogh på luckan någre slagh, så en ruta flögh uhr 
fönstret, och då gick en af gesällerne uth, att see hwem det war, men sågh 
ingen. Een stund der effter kommo de på fönstren och stack in emellan medh 
wärjorne genom fönstret, och slogo på porten, då gesällerne kommo uth, och då 
bröto de upp porten, slåendes de moth hwar annan, och kastade migh en medh 
wedträdh på beenet. Denne gesällen admitterades intet till eedh, effter han warit 
medh uthi slagzmålet.

Cursor igenkomb och berättade det han begärt af borgmästaren att han wille 
tillhålla Hindrich Larsson att wittna, hwar på han beskickade honom nu medh 
wachtdrängen, att han skulle komma på rådstugun.

Erich Olsson tillfrågades, när han förlijktes, och sade det skedde om mån- 
dagzmorgon, då Morin kom att begära m:r Orostanders hatt igen, hwilken Mattz 
Olssons gosse [Matts Börjesson] hade, och sade jagh då, sadhe Erich Ollsson: 
dhe läto mycket illa här i afftons, och sw:de Morin: Ja om dhe hade kommit 
uth, så skulle wij stucket ihiäl dhem som hundar, hwilket Teckaleniftf och Swartt 
sade sigh hördt. Morin: Jagh sade så kan skee dhe torde så hafwa giort, men
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intet sade jagh det wij skulle det giort. Rector: Hwarföre sade Morin sigh willia 
förlijka Eder, eller hade han då någon medh sigh? Erich Olsson: Han hade medh 
sigh Elfvium och Ericum Wigelium och tillbödh migh förlijkning, som och låta 
bygga fönstren, på det han icke skulle komma till Rectorem. Morin exciperade 
mot Erich Olsson, det han befrågade honom om han wiste hwem slagit Oros tan
der, och der han det wille säya, så wille han låta byggia fönstren, hwar uppå 
skomakaren sade det att åldergesällen berättat för honom, att Swartzen slaget 
honom, och så lät iagh byggia fönstren sade Morin, men intet för det som iagh om 
afftonen skulle dhem sönderslaget, eller warit medh, det iagh ännu aldeles nekar 
till. Och berättade widare Erich Olsson, det de funnit en nyckel effter Morin 
i porten som lärer fuller betyga at han warit medh. Morin: Det war intet min 
nyckel, och ligger han ännu till skiäls på min muur. Erich Olsson: I sade lijkwäl 
Eder hafwa förkommit en nyckel. Morin: Ja det hafwer skiedt förr. M. Hindrich 
Carlsson* igenkomb och erkändes af begge parterne owildugh berättandes så, 
effter aflagd eedh: När gesällerne höllo på at dantza, slogz ett slagh eller tu på 
luckan, och då gick en gesäll uth, hwilken när han igenkomb sade han sigh ingen 
sedt. Ohngefehr \  tima effter, kom någre och begynte sticka medh wärjor emel
lan luckan så att fönstren gingo sönder. Och då gick m:r Hans Hårborgare 
[o: Hårburger] uth medh någre gesäller, gåendes och iagh effter, och när iagh 
kom uth om porten, kom en stoor hoop folk neder från ldåckarehörnet, gåen
des iag då in igen i stugun, och då hörde iagh twenne träta på gesällerne uthur 
Ekebyporten, som kallade dem beekstiertar och flåtsuddar. Och gingo sedan 
gesällerne in uthi porten, då der begyntes et stoort buller, och gick iag då uth, 
warandes den ene porten uppe, då de kastade månge weträdh in genom honom, 
och steegh iagh till och stängde honom igen och så skildes de åth, klifwandes 
iagh sedan öfwer en balk till En[e]copianders gård, och medh migh någre ge
säller, som skaffade att wachten kom dher uppå. Mer weet iagh intet.

Hartmans gesäll Swen Remmerdt, emoth hwilken ingenthera parten något 
jäf hade, berättade effter aflagd eedh så: Kl. ohngefehr 9 eller 10 kom iagh till 
m:r Jacob [Wendelberg] remsnidare, då han sade sin gesäll wara hoos skomakar- 
ne, och gierna skulle see han woro hemma, hwarföre gick iagh medh min cam- 
merad effter honom, och när wij kommo up emoth Erich Olssons gård, så woro 
någre studenter nedan före krogen och giorde sigh lustige, sungo och skreko 
ibland, höggo och i gatan medh wärjorne och gingo wij dhem förbij och krog
porten, och stodo någre ofwanföre, till hwilka när wij kom, frågade de oss hwadh 
dhe hafwa för händer der nedre, och sade wij: de lära kan skee hafwa något att 
giöra medh skomakarne, men ingen sågo wij widh skomakarens huus eller 
något tumult hörde, ey häller kände wij någon. Gesällen Bothvid berättade det 
samma, föruthan det, at han sade sigh intet tahlt medh studenterne som han 
sigh kunde påminna.

Mattz Olssons gåsse Mattz Börgesson befrågades huru han kom att taga 
Orostanders hatt, och sade sigh funnit en hatt i twärgränden nedan för krogen, 
när han kom igen från Compagniet medh toobak; och weet iagh intet sade han 
om gesällerne slagitz medh studenterne eller ey, men migh togo studenterne 
uthi, och slogo omkull, då hatten flög af migh, och kan iag intet säya hwem

Felskrivning för Larsson.
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det war mehr än den ene kiände iagh igen, nbl. Morin, och en annan sågh iagh 
medh blå band, men kan intet weeta hwem det war, och woro föruthan dem 
wäl 10 studenter uthe på gatan. Orostander exciperade, det han medh Morin 
stodh widh kangiutarens port, när gossen kom, och effter hans hatt war honom 
fråntagen, då gesälierne honom slogh, så badh han att han skulle få gossens 
hatt så länge, men intet togh iag honom, sade han.

Effter tijden war förleden, ransakades intet mehr denne gången, uthan till
sades parterne nästkommande lögerdagh wara tilstädes, medh flere nu päbe- 
ropade wittnen uthi Almunge- och Ekebygården.

Consist:m minus hållit i Rect. Magnifici huus d. 23 Martii 
närwarande Rectore h. Wolff, h. Lundio i h. Schytz ställe, h. Aurivillio, h. 

Spole, h:r Peringer.
1. Rector sade sigh af det tillfälle nu extraordinarie sammankallat samptel. 

assessores, effter Trecous gesäll sfår på resande foot och will nu reesa bort, 
att altderföre de wille afhöra hans testimonium om uploppet emellan sko- 
makarne och studiosos.

Rector frågade om Carl Hendrich Muller warit medh uthi querellet? Han swa- 
rade: Jag war intet medh, uthan war allenast kallat af gesälierne till deras colla- 
tion, och när iagh der en stund warit, så hörde iagh der något tumult begyntes. 
Han aflade eedh och berättade så: Jagh kom uthaf landet och blef kallat till 
gesälierne, och effter iagh war trött och opassligh, drack iagh der allenast 3 eller 
4 glas, och lade migh så der på sängen nedre, och när querellet begyntes, wäckte 
migh krogfadren up, och språng iagh då uth i porten, kastandes migh då en medh 
en steen på handen, och hörde iagh dem uthe på gatan säya, at om någon kommo 
uth uhr porten, så skulle dhe den nederslå, och effter ingen af gesälierne hade 
någon wärja, och de andre medh wåldet uthanföre något uphörde, så gick iagh 
medh åldergesällen och skomakaren Erich Olsson öfwer planket effter wachten, 
som dhem dädan skrämde. Sedan gick jagh hem och lade migh till sängz, då 
kom budh effter migh att iagh skulle förbinda några. Men emedlertijdh, när 
wij kom medh wachten, så sågh iagh tree stycken, men weet intet hwilka det 
war, som gingo till cherganten och talte medh honom. Rector frågade hwilken 
som kallade Muller att förbinda studenterne? Muller sade det war en novitius, 
hwilken war och der när iagh förbant studenten, och när iagh dijt kom, så för- 
bandt iag Orostander på hufwudet, en på fingret, och en annan på kindbenet, 
och woro der för migh någre stycke medh blåtta wärjor nbl. 3 eller 4, och war 
elliest heela stufwan full. Och af dem som wärjorne hade, så wij ste de hwarannan 
wärjorne sin emellan, huru de warit framme.

Ar[h]usius novitius tillfrågades om han icke sågh hwilken wärjorne hade? 
Och nekade han i förstone, men sedan tillstodh han att Elfvius hafft wärja. 
Elfvius, Abenius och Schillingh inkallades, och tillfrågades Muller om han dem 
känner, om de warit medh eller han dem förbunnit. Muller: Jagh kan dem intet 
känna ey heller weta om dhe hafwa hafft wärjor.

Rector: På Eder gode herrar nbl. Elfvius, Abenius och Schilling är bekändt 
att I warit medh i stugun, hwarföre måste I säya om I icke hafft wärjor. Mon:r 
Abenius och Elfvius sade sigh kommit från borgaren Bobergh, då när detta 
tumultet skedt, stegat in i Morins kammar; men inge wärjor hade wij, sade de,
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uthan har någre dhem hafft, så hafwa de warit der förr. Schillingh: Jagh kom in 
af min säng, och hade sofwet, men ingen wärja hade iagh. Rector: Hwem war 
det som Muller förbandt mehr än Orostander? Abenius: Om han någon mehr 
har förbunnit, så har det skedt förr än wij kom in, ty sedan iagh medh Elfvio 
och Schilling inkomb, så förbandt han ingen mehr än Orostander.

Rector: I monsieur Ar[h]usius som hafwa tillstått Eder warit inne uthi kamma
ren, måste bekänna hwilka hade wärjor, och hwilka han förbandt? Ar[h]usius: 
Jagh sågh ingen hafwa någon wärja mehr än Elfvium, och hade han ey heller sin 
uthe, så mycket iagh weet, ey heller sågh iagh någon förbindas mehr än Oros
tander. Kunde ey heller iagh see alt så grant, ty iagh stoodh widh dören.

Consist:m minus d. 28 Mardi
närwarande Rectore h:r Wolff, h. Lundio i h. Schytz ställe, h:r Aurivillio, 

h:r Peringer, h:r Norrman i h:r Spoles ställe som nu disputera pro stipendia
riis.

I. Nu företogz åther ransakningen om uploppet emellan skomakaren Erich 
Olsson och Orostander sampt Morin, berättandes skomakaren, det förleden tijs- 
dagzaffton blefwo hans fönster andra gången sönderslagne, hållandes han dem 
mistänkte, som förr det samma giort, nbl. Morin och Orostander, besynnerl. 
och som han weet dhet de förleden tijsdagzaffton hafwa drucket.

Kierstin Danielsdotter Forsmans kokerska inkallades och effter aflagd eedh 
betygade sålunda: Om afftonen när iagh hörde tumultet begynnas widh skoma
karens, gick jagh uth och när iagh kom uth, sågh iagh m:r Elfvius uthe på A 11m- 
unge gården, och några andra studenter, och en af dem en stoor lång karl 
som förr gäst hoos Allmunge änkian fick åth mig sin wärja, den iagh bar in, 
och togh han sedan en stöör i näfwen och sade: pass på gode herrar, den här är 
stadigh nogh. Men ingen af studenterne sågh iag wara uthe på gatan, men ifrån 
skomakarens gård kastades steenar åthskillige gånger på planket och jämwäl i 
förstugun in uthi Allmunge gården. Och sågh iagh åthskillige uppå skomakarens 
taak, hwilka steenarne uthan twifwel kastade.

Karin Andersdotter sal. Petraei änkias pijga betygade effter giord eedh så: 
Moor waknade när de höllo sådan storm uthe widh skomakarens, och badh migh 
gå uth at slå igen porten, som dhe hafft upp sedan han om afftonen stängdes, 
men när iagh kom uth, sågh iagh ingen hwarken på gården eller uthe på gatan.

Rector: Hafwe I intet sedt Andreas Bergh klifwa öfwer badstugutaket, som 
Erich Olsson tillförende berättat, att I för honom sagt.

Karin: Jagh sågh ingen klifwa öfwer taket, och känner ey heller Bergen, haf- 
wer och aldrigh sagt för skomakarne, det Bergen klef öfwer, men det hörde 
iagh fuller, att någre färdades öfwer, och hörde iagh dessuthan dhet de storr- 
made mycket uthi skomakarens gård.

Rector: Sågh I intet Kierstin Danielsdotter när I war uthe? Karin: När iagh 
war uthe andra gången, sågh iagh henne, och jämbwäl andra studenter på gården 
och ibland dhem mon:r Elfvius, flere kände iagh intet. Rector: Hwilken war 
det som war en stoor lång karl och gått för juhl till kost hoos Eder matmoder, 
den Kierstin sedt på gården? Karin: Det weet iagh intet. Kierstin: Det war wist, 
att en hade en stoor lång fordrad råck på sigh som migh tick wärjan. F:s: 
Hwilken togh wärjan af Eder igen? Kierstin: Det giorde Elfvius andra dagen.
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Petrus Elfvius inkallades, men kunde intet admitteras till eedh effter prae- 
sumerades det han warit medh, och tillfrågades hwilken warit medh honom 
på gården, och swarade han: Norling, Olaus Troilius, M:r Calcenius [Kalsenius] 
och Joh. Elfvius fölgdhe migh hem om afftonen, och när wij satt, hörde wij 
tumultet uthan före på gatan, och gick wij då uth, men ingen af oss som hoos 
migh war, war uthe på gatan. Och när iagh gick till porten at känna om han 
war stängd stötte migh en på benet från gatan medh en kiäpp. Rector: Hwil- 
kens war wärjan I igentaget från Forsmans kokerska? Elfvius: Det war Daniel 
Norlingz. Rector: Hwilka war som bruto störar af wediasset? Elfvius: Det sågh 
iagh intet.

Andreas Bergh Roslagus som gäster i Ekebygården inkallades och tillfrågades 
hwadh han kan berätta om upploppet emellan studiosos och skomakarne? Bergh: 
Jag låg om afftonen, och hörde då fuller ett stoort tumult på gatan, men intet 
war iagh uthom min kammar, som Grandel och weet, som gäster hoos migh. 
Rector: Hafwe I intet warit uthe när I klef öfwer Petraei badstugutak? Bergh: 
iagh war intet på taket, ey heller skall migh någon det bewijsa. Rector: Men 
huru gick till på gatan? Bergh: Det weet iagh intet, men hörde det at några 
af gatan togo sitt refugium in uthi Ekebygården der iagh giäster, meer weet iag 
intet.

Andreas Bille som och giäster i Ekebygården, berättade det han på sin säng 
hörde tumultet uthe på gatan men war intet uthe på gården, weet altså intet 
här af.

Rector: I måtte bekänna, om icke I eller andre af gästerne i gården warit 
uthe, effter tillförende är bekänt, att swärmen kommit från Ekebygården, klif- 
wit öfwer taket in uthi Allmungegården, och der tagit upp porten och gått uth? 
Bille: Jagh war intet uthe, och kan ey heller giöra något beskedh här om.

Sven Grandel Holmensis som gäster i Ekebygården, inkallades och på till
frågan om han warit medh uthi tumultet, eller weet hwem dhet giort, effter 
förnimmes at complices af detta tumultet kommit uhr Ekebygården, swarade: 
Jagh war till kl. 8 hoos Gaddelius, och sedan iagh kom hem hörde iagh allar
met uthe på gatan, men war intet uthom dören, wetandes och min wärdinna 
att iagh, när iag kom hem, lade migh till säpgz. Elliest är migh sagt af Åcker- 
bladz hustru [Margareta Olofsdotter] och min werdinnas pijga, att någre taget 
sitt refugium in i gården, såsom i synnerhet en penal, som warit iagad der in, 
och kom dijt att taga sigh gewär. Elliest weet iag intet mer, och war iagh intet 
uthe på gatan, thet iagh medh eed will hålla.

Pijgan Karin Mattzdotter som Grandel nämbdt inkallades, aflade eedh, och 
sade så: Nyss som mor och iagh hade lagt oss hörde wij tumultet uthe på gatan, 
och kommo någre från Ekebygården, någre från skomakarens och någre från 
Allmungegården, Grandel och Bergen hörde iagh i porten, men Gåsen war uthe 
på gatan. Inga flere af wåre gäster woro uthe, uthan Undenius, Gravandrorum 
praeceptor och Billen lågo till sängz. Elliest hörde wij att studenterne blefwo 
inkiörde i wår gård af skomakarne och sedan drefwo hwar andra uth och in, 
och kom och een in som togh ifrån wår skrinda en skackla och gick uth medh.

Rector: War I intet uthe? Karin: Jagh war intet uthe, men iagh hörde Grandel 
och Bergen tala i porten, och Gåsen uthe på gatan, hwar uthaf iag kände igen 
dhem.
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Åkerbladz hustru Margareta Olufzdotter aflade eedh och berättade så: Jag 
hörde på min säng det stoort allarm war både på gården och gatan, och kände 
iag igen Gåsen på gatan tala, men in på gården Grandel och Berg, flere kunde 
iag intet känna igen. Porten war om afftonen stängd, men de som uthe warit 
hafwa låtet honom uthan twifwel upp, då iagh sedan hörde folk springa uth och 
in igenom porten åthskillige gånger.

Morin, Orostander, Grandel, Berg, sampt skomakarne och gesällerne tillsades 
nästkommande onsdag wara tillstädes.

Consist:m majus d. 28 Mardi
närwarande Rectore h:r Wolff, Doct:r Benzelio, D:r Skunck, h:r Aurivillio, 

h:r Ol. Rudbeck, D:r Drossander, h:r Norcop., h:r Spole, h:r Micrander, h:r 
Bilberg, h:r Peringer, h:r Lagerlöf, h:r Norrman och Secretin.

I. Uplästes Bringii erfwingars supplique till Högl. Kongl. HoffRätten, re
mitterad till Consist. af innehåld, som skulle de å Acad:ns sijda förordnade 
deputati till liquidadonen intet skyndat medh wärket uthan tij den till deras 
uthmachtande protraherat så att erfwingarne intet kunna få sielfwa liquidadons 
instrumentet färdigt, begära altderföre det Högl. Kongl. HoffRätten wille en 
wiss dagh förelägga, då Acad:ns fullmechtige räkningar ne, som de kalla förslag 
och memorialer, här i Högl. Kongl- HoffRätten inlefrera skulle.

Rector: Man bör fuller swara HoffRätten här på och removera dhe beskyll
ningar från Consisto att Consist:m intet warit uthi någon skuld, at djden är 
protraherad, hwilket och liquidadons deputad widare kunna purgera sigh före 
uthi Högl. Kongl. HoffRätten, hwilken förklaring dllijka medh Consist:ii till 
HoffRätten öfwerskickas kan. Angående det, at erfwingarne begära räkningarne 
immediate uptagas uthi HoffRätten, så remonstrerar Consist:m att vigore Regia
rum consdtudonum och praxis hafwer slijke casus förr här in loco blifwit af- 
dömbde, hwarföre förmenar och Consist:m denna här afdömmas böra.

Micrander: Dhet förkastas altijdh Acad:n att hon dömmer uthi sin egen saak, 
när slijke actioner har warit under händer, och lära erfwingarna intet låta sigh 
åthnöya medh Consist:ii sluth här uthi; och woro altså bättre att Consist:m 
sluppe dömma i sådane gamble saker som mycket efftertaal sigh afkasta.

H:r Norcopensis: Man bör lijkwäl först här cognoscera för jurisdictionen 
skuld. Det att Acad:ns praetensioner säyas bestå uthi förslag allenast och memo
rialer, förklarar Consist:m annorledes wara, nbl. att der till finnes richdge docu- 
menter, dhet och liquidadons deputad, som dem sedt, uthi sin förklaring dll 
Högl. Kongl. HoffRätten kunna betyga och verificera.

II. Uplästes och jousterades mantalslängden pro A:o 1685.
III. Rector berättade wara nödigt nu snart att företaga åkerdeelningen, att 

der af hwar må känna till den pordon honom bestås. Consist:m discurrerade 
här om, och fann rådeliget, det h:r Qvaestor först wille gifwa Consist:o speci- 
ficadon huru mycken åker af staden eller andra från Acad:n innehafwes, så will 
Consist:m sökia wederbörande tillbörl. här om och sedan hans excelkce h:r 
landzhöfdingens assistence, der man elliest intet kan komma der medh till rätta.

IV. Arvidus Gregorii Vermel. får af cassa stud. 12 dr sölf:nt effter han är 
mycket siuk.

V. Angermanni som låtet begrafwa en sin landzman Nenzelium som warit
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mycket fattigh och medellös, och jämwäl hans fader af samma tillstånd och der 
till blind, begära att de kunde få något till hans begrafningz afbetalande, haf- 
wandes landzmännerne contribuerat af sin fisco så mycket som möyel. warit, 
och bewilljades der till 10 dr söllf:nt af fisco studiosorum.

VI. H:r Spole och M:r Micrander såsom inspectores öfwer gärdzgårdzwachten 
gåfwo tillkänna att de nu ingen hafwa som denne wachten håller, och ey heller 
utfått penningar till att afbetahla dem som detta arbetet hafft, beklagandes h:r 
Spole att han ex proprio måst betala dem som här till wacht hållit, willja«des 
och de begge afsäya sigh detta onus, om icke Consist:m så lagar att de få pen- 
nin&tt till wachthållandernes afbetahlande. Res:o. Någon tienlig karl till detta 
wachthållandet skall utsees, och till dess aflöning upfordras effter förordningen 
en mark af hwart tunneland, hwilket Rector låter skee per ordinariam viam exe- 
cutionis. Och behålla h:r Spole och M:r Micrander denna curam ännu.

Consist:m majus d. 31 Martii
närwarande Rectore h:r Wolff, D:r Benzelio, D:r Skunck, M:r Holm, h:r 

Aurivillio, Doct:r Drossand., h:r Norcop., h:r Spole, M:r Micrander, h:r Bil
berg, h:r Peringer, h:r Lagerlöf, h:r Norrman och Secret:n.

I. Rector berättade att förleden lögerdagz hafwa liquidations männen så å 
Acad:ns som Bringii sijda träd t tillsamman, så wäl som i går, då de hade meent 
att komma till ett sluth, så att räkningen hade kunnat blifwit på bägge sijdor 
underskrifwen; men så kommer sterbhusetz fullmechtig Forsel, och framlägger 
en räkning, som merendels war uthan dag och dato, och posterne dels transpo
nerade, dels och ihopalagde, så att den ingen lijkformighet hafwer med Acad:ns 
räkning, så och utslutit icke allenast dhe 300 rdr som sterbhusetz gode män 
tillförende påstått, uthan och dhe 100 rdr som finnes obligation uppå, och 
sterbhusetz gode män tillförende gillat. När Acad.ns gode män intet wille eller 
kunde underskrifwa denne räkning, wille ey heller dhe sterbhusetz gode män 
underskrifwa den senare räkning som bokhållaren hade formerat lijkformig 
medh liquidations aeterne, hwar uppå dhe trädde från hwar annan, och liquida- 
//onen altså der med ändades. Wijdare sade Rector det Forsel nu reser öfwer 
till Stockholm medh den räkning som han formerat och underskrifwit, hwar- 
före är nödigt att Acad:n och öfwerskickar dhen räkning som bokhållaren for
merat, och Acad:ns gode män underskrifwa wille.

Nu uplästes och brefwet om denne saak hwilket recommenderas Schaefer att 
insinuera uthi Högl. Kongl. HoffRätten, och afgår hädan i dagh medh en expres.

II. Hans HögEhr:het h:r Prof. Holm beklagar sin opasslighet och siukdomb, 
att han derföre intet förmår publice consveto loco läsa på någon rijdh, begärer 
altså, at honom måtte effterlåtas sine publique leetioner continuera uthi sitt huus 
hemma, till dess han blifwer friskare, det och Consist:m fann skiäliget.

Consistrm majus d. 1 April.
närwarande Rectore h:r Wolff, D:r Rudbeck, D:r Benzelio, D:r Skunck, h:r 

Aurivillio, D:r Drossandro, h:r Norcopense, h:r Spole, h:r Micrander, h:r Bil
berg, h:r Peringer, h:r Lagerlöf, h:r Norrman och Secret:n.

I. Uplästes de tree sidsthåldne protocollen.
II. Rector giorde på h:r Prof. Lundii wägnar excuse för dess absence effter
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han är befalt ac utlefrera dll en man från Stockholm någre lagmansrättens acter.
III. I går afgick swar på Bringii erfwingars supplique till Kongl. HoffRätten 

medh en wachtdräng, och jämbwäl couvert till h:r Schaefer att han det samma 
ofördröyeligen wille inlefrera tillijka medh en attest om liquidationen af wåre 
gode män. Men räkningen underskrifwen af wåre gode män öfwerskickades 
intet, både derföre att hon intet kunde blifwa så snart färdigh, som och att de 
wille communicera medh Consist. den clausul som de wille bijfoga under räk
ningen, hwilken nu uplästes.

IV. Uplästes Kongl. May:ttz allernådigste bref och Kongl. Drottzens för Petro 
Liunggreen, at få duplex stipendium, eller och ett rum in facultate philosoph. 
och et in theolog/ca. Res:o. Han bör anmähla sigh den ordinarie tijdh som sti
pendiarii tillsättias, hoos Decanum facultatis. Doct:r Benzelius påminte, at man 
icke måtte förglömma dhem som förr hafwa recommendations bref, uthan dhe 
ju först måtte niuta dhem till godo. H:r Bilberg: Det är beswärl. för oss, at så 
månge uthom Consist:ii wetskap sökia recommendationer till stipendier, hwar 
igenom intet fins utwäg för Consist:o att hielpa dhem som här dagel. sollicitera.

V. Uplästes Kongl. Drottzens twenne bref till Consist:m, det förra om testa
mento Kohriano, att H:s HögGl. Excellxe recommenderat det till Kongl. M:tt 
att erhålla der uppå H:s Kongl. M:ttz allernådigste confirmation. Sedan uplästes 
copien af Kongl. Drottzens bref till Kongl. M:tt som och couvertet der öfwer 
till h:r cantzlierådet och copien af H:s HögGl. Excellxes bref till Kåhren. I 
det senare brefwet förordnar 1. H:s HögGl. Excell. att medh h:r Prof. Peringers 
löhn bör intet wijdare difficulteras, uthan han den fulkombl. hädan effter niuta 
bör, besynnerl. som han der till warit berättigad från förste dagen han trädde 
till professionen. 2. låter H:s HögGl. Excellxe förmärkia det han H:s Kongl. 
M:tt h:r Buscaugrii beklagelige tillstånd will föredraga, att han kan åthniuta hädan 
effter något granal uthom Acad:ns ordinarie stat. 3. Förmäler H:s HögGl. Ex
cellxe sigh fuller wara aerarii tillstånd genom någre h:r Räntemästarens bref 
berättat, men som man icke der af, uthan af Acad:ns slutne böcker fundamental 
information bör inhämpta, ty desidererar Hans HögGl. Excell:ce communication 
der af, till hwilket H:s HögGl. Excellxe gifwer h:r Räntemästaren permission, 
när han så åstundar. Res:o. Detta bref communiceras medh h:r Qvaestore.

VI. Uplästes Kongl. Drottzens recommendation för Nicol. Marin att få Pro
longation af stipendio allenast på en eller annan termin, berättandes Rector det 
han nu ändtel. begär swar, effter han elliest måste resa här ifrån, och hafwer 
intet at upphålla sigh medh wetandes sigh elliest en liten condidon i håfwet 
den han måste mottaga, om han ey medh stipendio blifwer hulpen. Res:o. Marin 
behåller continuadon af sitt sdpendio på en termin.

VII. Sammalunda säyer och Sveno Lyrell, att han weet sigh någon condidon, 
och begär derföre Consistorii swar, om han skall få continua//on af sitt sdpendio, 
på det han må weta, om han skall här förblifwa eller acceptera conditionen. 
Res:o. Han får och en termin Prolongation och Consist:m sedan tillsee om det 
längre kan effterlåtas.

VIII. D. Petr. Rudbeck begärte något få tahla: Af upläsne Hans HögGl. 
Excellxes Kongl. Drottzens bref om Buscaugrio kan iagh intet annat säga än 
iagh rörd lege charitatis consciendae och naturae måtte tahla för Buscaugrio, 
icke derföre at iagh twiflar att ju till Hans HögGl. Excellxe Drottzen är giord
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utförligh rapport om hans tillstånd, uthan torde han än något hafwa hoos sigh, 
som kunde tiena honom till fromma. 2. Såsom Consist:m medh så stoor längtan 
och beswär hafwer erhållit det privilegium att der någon Prof. blefwo medh 
siukdomb eller annan bräklighet plågad, skulle han lijkwäl niuta full löhn, så 
woro wäl att man sökte hwar annan der widh maintinera. 3. Hafwer man så 
månge exempel såsom om Franchen, Laurbergio, att de, då dhe intet förmåtte 
wärkel. förträda tiensten, lijkwäl behöllo full löhn. Effter dessa exempel och 
privilegier tyker iag wara skäligt och säyer iagh det sincere uth, att Buscaugrius 
bordt hafwa professionen effter Ravium och consequenter löhnen; men effter 
han då intet kom till professionen och det gick honom till sinnes så kom han 
sigh af, och föll i melancholie. Rector: Hwadh är högwyrdige h:r Doctorens 
ändteliga mening här medh?

Doctrr Rudbeck: Jag förmodar att Hans HögGl. Excellxe detta icke lärer 
uptaga illa, och tänker iagh att såsom Buscaugrius hade kunnat fått ordinariam 
professionem, så hade han och bordt hafft full löhn. Rector: Det bref som från 
Consist:o är afgångit till Hans HögGl. Excellxe angående h:r Prof. Buscaugrii 
tienst och löhn, är effter noga efftersökiande aldeles formerat effter acta publica 
och åhrl. formerade staten, der uppå Hans HögGl. Excellxe har resolverat, som 
rätt nu af hans bref uplästes, hwilket Consist:m och wederbörande lära ställa 
sigh till effterrättelse, utlofwandes Hans HögGl. Excellxe willia framdraga h:r 
Buscaugrii nödh hoos H:s Kongl. May:tt och honom till det bästa befordra.

Doct. Skunck: woro något som funnes hoos Buscaugrium å part, kunde han 
der af sigh betiena. H. Norcop.: Jagh tycker intet obilligt att Prof. Buscaugrius 
som twifwelsuthan intet lärer weta hwadh repraesentation som om honom är af- 
gången, fingo ännu part och communication der af på det han kunde sedan der 
af så wäl som sina egne documenter betiena sigh till att sökia sigh här effter 
åth någon hielp, och wijsa så mycket bättre sine skiähl der till. 2. Effter iagh 
hörer nu mendoneras mycket om privilegiernes innehåld, håller iagh jämbwäl 
rådel. att wij för alt sökia till att förblifwa och bärga oss widh dhem. Rector: 
Transumpt af privilegier ne till Hans HögGl. Excellxe Drottzen öfwerskickades. 
D:r Benzelius: Min mening är här uthi att Hans HögGl. Excellxes Drottzens 
betänkande om detta är fast och stadigt och lärer wara odieust wijdare någon 
deduction här om giöra.

IX. Hans högw:t Doct:r Petrus Rudbeck begärte än wijdare något få till pro- 
tocolls. Såsom det tillstundar stoor högtijdh, och kan skee iagh dess innan intet 
kan komma upp, och något för 3 wekor taltes om migh af h:r Prof. Schytz, 
och iagh då intet war beredd at swara, så hafwer iagh nu conciperat mitt swar, 
det iagh nu upläser sielf och will låta föra ad acta, såsom det ändtel. woro 
refererat, hwilket iagh will hafwa igen sedan det är till protocolls infört. Rector: 
Det woro bättre om h:s högwyrd. h:r Doctoren wille detta giöra, när h:r Schytz 
kommer tillstädes. Doct:r Pet. Rudbeck: Jagh lärer kan skee intet så snart komma 
upp så will iag nu mitt swar upläsa, det skedde men deputati till Commissionen 
togo det strax till sig och förbödo at föra det till protocolls.

X. Böndernes beswär uthi Ringii befallning företoges, hwilka inspectores 
aerarii medh Qvaestore tillförende öfwersedt.

1. Uplästes Lars Erssons supplique uthi Sahlsta begärandes att få behålla hem
manet emedan han för några dagar först skall wara afsagd från hemmanet.



Ö2 i68$: i  april

H:r Qvaestor refererade att hans swärmoder har hemmanet och icke Lars Ers- 
son, swärmodren är gammal och icke kan mehra hemmanet förstå och Lars Ers- 
son är der till heel odugligh. Des uthan är hemmanet bortstädzlat åth en annan, 
och Lars Ersson icke förr sig angifwit, förr än distingzdagarne, och icke kunnat 
ställa caution. Den tijden han och warit på hemmanet ingen ting bygt uthan 
husen förskiämdt, elliest är och execution öfwer honom gången. Af booken be- 
fans at han är afsagder d. 16 Decembw 1683 och andra &2ngßn d. 20 De- 
cembr/j 1684. Resol. Dhen som hemmanet städzlat, behåller det.

2. Till Ulfwa qwarns reparation, anwände ökedagzwärk å 1 dr om dagen, 
dränge dito —18 öre. Res. Desse dagzwärken bestås.

3. Uplästes tingzrättens attest på Loskähl att det bör förmedlas för ägornas 
ringheet. Inspectorum aerarii och Qvaes toris betänkiande är att det förmedlas till 
3/4 uthi wist och owist och bör niuta den förmedling alt ifrån det åhret åbon, 
som nu dher är hemmanet emottogh, aldenstund omögeliget är at hemmanet 
kan bära sigh uthan berörde förmedling. Res. Consistim finner skiäliget at låta 
blifwa hemmanet widh förmedlingen som af inspectoribus aerarii och Qvaestore 
giordh är.

4. Tingrättens attest för Sälie i Nora sochn uplästes, som stoor skada tager af 
Dahlälfwens updämmande så at de aldrigh fa afbärga ängen i rättan tijdh. Be- 
gäres fördenskull förmedling. Res. Slötz i V. Consist:ii gottflnnande. Fogden 
Ringius effterskickades at gifwa noga underrättelse om hemmanetz beskaffenhet, 
men war intet hemma, hwarföre upskiöts dhetta till han kommer hem.

5. Uplästes en räkning på humblegårdztaxa» som sahl. Doct:r Terseri erf- 
wingar skyldige äro nbl. 31 dr 16 ör kopprfr.nt hwilken rest Ringius begärer 
afföras. Inspectores aerarii skiöto i V. Consist:ii betänkiande. Resoko. H:s hög- 
wyrdighet superintendenten M:r Steuchius tillskrifwes, at han medh sine med- 
arfwingar denne skulden betalar.

XI. Doct:r Pet. Rudbeck gick bort, som och straxt effter Doct:r Skunck.
XII. Företoges böndernes beswär uthi Klintens befallning, hwilka inspectores 

aerarii tillförende öfwersedt.
1. Erich Pärsson i Ul[len]tuna och Slräfftuna sochn begärer lindring på ut- 

lagorne nbl. at slippa medh 17 t:r span[må]hl och 50 dr k:nt åhrl. sampt och 
att han måtte bekomma mätning emellan mest:r Erland [Aurenius] och Acad. 
hemmanet. Res:o. Detta remitteras till V. Consist:m emedan hemmanet är til- 
förende inlagt och 2 mantal förmedlat till ett, doch synes han behöfwa dhet 
som inspectores utlåtit sigh till d. 26 Aprilis 1684. Resoko. Hemmanet Ul[len]- 
tuna förmedlas till 17 i  tunna spatwzihl och 50 dr, skolandes han altijdh afraden 
betala uthi godh och reen sädh; om mätningen skall Klinten på tinget skynda att 
hon skeer.

H:r Norcop. berättar at bonden Erich Persson fått för 7 t:r sparw&fhl, som han 
såldt på torget, allenast 9 dr tunnan för A:o 1684 och begär att han måtte få 
lefrera dhe penningarne effter säden warit så slöö at han kunde ey få mehr. 
Detta fans skiäliget och ratificerades af Consistio.

2. Erich Staffansson i Årksta [Orkesta] begärer få behålla en koo emedan exe
cution honom är öfwergången. Inspectores aerarii och Qvaestor funno detta skäli- 
get effter förra V. Consistiii sluth och plägsedh uthi slijke händelser. Res:o. 
Detta bewillies.

3. Pähr Olsson i Årksta [Orkesta] byn begärer förmedling. Res:o. Hemmanet
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är tillförende inlagt till ett, allenast att det blifwer specificerat uthi V. Consist. 
bref. Res:o. Hemmanet förmedlas sålunda, att han utgifwer åhrl. 20 t:r spa#- 
mdbl och inlägges begge hemmanen till ett uthi owist och extraordinarie, hwil- 
ket uthräknas af Qvaestore hwadh det sigh belöpa kan.

4. Erich Mattssons hemman i Hasta öde, inläggies till 1/4 dels uthi owist, 
sampt niuter 3 åhrs frijheet, och fodret gifz effter. Res:o. Detta alt bestås Erich 
Mattsson.

5. Bengt Hansson i Lilla Åby begärer mätning emellan sigh och skattebonden, 
sampt förmedling, så at hemmanet blifwer skatlagt till 8 t:r spanmåYA. Ränter 
12 t:r spanmdbl 42 dr 29 öre k:nt. Res:o. Inlägges till \  uthi owisse och extra- 
ordin. 2. och spanmåhls räntan blifwer der på 8 t:r och pengzr 30 dr k:nt. 
Elliest niuter han halfft åhrs tillgifft för misswäxt för åhr 1674. och 683. Vid. 
inspectorum aerarii sluth d. 26 Apr. 1684. Resoko. Detta bewillias, och skall Klin
ten disponera om mätningen widh tinget och wara sedan tillstädes när hon skeer, 
att ey Acad:n skeer förnär.

6. Anders Persson i Å[c]kelsta begärer slippa 1/3 af saköörs pengzrne som 
Acad:n tillkommer. Res. Sakörs pengzrne efftergifz medh förmaning att han 
intet flere gånger igenkommer. Resol. Fiat.

7. Wåsa, Hä[r]sta och Bärby bönderne upwijsa tingzattest att åhr 1683. och 
74* de stoor misswäxt bekommit, begärandes slippa resten, nbl. Johan Mattssons 
i Wåsa rest. 54 dr 29, 55 t:r spznmåYA. Bengt Ersson 202 dr i8£, 65 t:r 
4 i  f:r. Erich Larsson i Härsta 23:29 öre, 13 t:r 4 f:r. Resoko. Så mycket 
som bönderne förmå at betala på resten, så skall så mycket der emot effter- 
gifwas, kunnandes de nu begynna från detta åhr och betala så mycket de hinna, 
at när de betala 2 t:r så skall dhem twå t:r efftergifwas et hic consequenter.

8. Rättaren i Wålsta klagar öfwer kyrkioherden M:r Erland [Aurenius] at 
han emot förbud låtit hugga bort skogen och bortfördt timber, sampt det tim- 
ber som almogen har fördt till kyrkioboden, låtit bygga upp i prästgården, be
gärer Acadins hielp emot kyrkioherdens olaga procedere. Resoko. Detta com- 
municeras med h:r Qvaestore, och förnimmes om actionen emellan Acad:ns hem
man och M:r Erland uthi HoffRätten är slutin, och utföres lagl. sedan af be- 
fallningzmannen moth honom. Swen Mattsson i Waxtuna beklagar sigh öfwer 
soldaten Caspar Brant, det han både medh hugg och slagh öfirfallit bonden, och 
jämwäl aftwingar honom skiutz och pengar när han will. Resoko. Capitein Teger- 
skiöld [Tegensköld] tillskrifwes här om och utförer fogden på bondens wägnar 
detta lagl. på tinget.

9. Lars Arfwidsson i Boesgården [o: Buskgården] i Skäfftuna sochn begärer 
få hemmanet för 8 t:r spanmdbl och 30 dr kopparrnt. Inspectores aerarii och 
Qvaestor finna dhz skiäligt. Res:o. Detta bestås.

10. Johan Andersson i Ista och Skefftuna sochn begärer frijhet på hemmanet 
sampt syn emellan prästbordet och Istaboerne, emedan pastor haf:r äger ifrån 
hemmanet. Inspectores och h:r Qvaestor: Hemmanen äro af ringa lägenhet, doch 
har Acad:n ökt 1 t:r spanwihl på hemmanen. I synnerhet niuter Johan Andersson 
ett åhrs frijhet. Resoko. Ett åhrs frijhet bestås, och skall befallningzmannen in- 
quirera om ägerne och der medh lagl. fortfara.

• Skrivfel för 1684.
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Lilla Åkerby: Mattz Johansson niuter 1 t:a spanmähl till bygningzhielp. Resol. 
Detta bewilliades.

XII [bis]. H:r Prof. Micrander kungiorde Consist:o det Acad:e bönder i 
Husbybyn skola bygga stugu åth soldaten och hafwa fördt timber in på kyrko- 
wallen, som är der in widh, men praepositus och pastor i Odensala [Per Melan- 
der] will förbiuda at stugun intet blifwer upbygd så när in på kyrkian, effter 
befares att ther torde hållas ööhl och brännewijnskrogh, och altså förorsakas 
oliud under kyrkiotiensten, och dessuthan woro farl. för wådeld skull. Micran
der berättade än wijdare at han när han hölt ransakning der uthe medh Profess. 
Peringer, hade utsedt en annan platz till stugun, och war då soldaten förnögd 
der medh.

Sedermera inkom nu soldaten, och berättar, at den utsedde platzen af h. 
Micrand. och Peringer kommer intet bönderne till, hwarföre der intet kan up- 
rättas någon stugu, uthan är nu pastor förnögd der medh at stugun kan upsättias 
widh kyrkian. Resol. Consist:m skall tillsäya fogden at han utseer beqwämligh 
platz på böndernes ägor till stuguns uprättande; och skall ändtel. observeras 
at icke något rum här till deputeras förnär på kyrkian.

XIII. Soldaten Lars Mattsson Engren, som bonden i Dankulla medh de flere 
sine consorter hålla måste, beklagar det han intet får dhe utskylder han böör 
hafwa af bonden, effter tillförende Acad:n uttagit af honom sine utlagor, och 
hafwer nu intet att betahla medh, will derföre att Acad:n honom förnöyer. Sol
daten sade wara 14 dr och en span sädh som hoos bonden innestår. Resol:o. 
Fogden skall liquidera medh bonden och soldaten, och kan han intet komma 
honom att betala, så lägges uth penningar af fogden så länge, hwar om confereres 
med Qvaestore.

XIV. H:r Qvaestoris bref till Consistim uplästes excuserandes 1. sin absence 
för inquisitions wärket skull, som han måste skynda medh, 2. gifwer han til- 
känna at af dhen åker som Acad:n tilslagen är, skulle icke stoort restera uthan 
Acad:n ju fått, men så innehafwa sahl. Prof. M:r Svenonis Jonae erfwingar 12i  
tunna, som består i pantåkren, 16 tunneland som sahl. Doct:r Stigzelii änkia hafft, 
hafwer staden igentagit. Staieni änkias åker hafwer antingen staden eller sterb- 
huset, jämbwäl Unonii och glasmestare änkans åker, hafwer antingen staden eller 
sterbhusen, tyckandes h:r Qvaestor bäst wara låta bref afgå här om till staden att 
åkren åtherlefreras förr än man sigh der om hoos landzhöfdingen beswärer. 
3. Att H:s HögGl. Excelkce Canc. ankombne bref förmäler, dhet åhrsböckerne 
intet blifwit lefrerade, att han dhem sedt, säyer Qvaestor sigh intet rådt före, 
hafwandes det aldrigh skedt i sahl. Verelii cijdh åth minstone icke sedan han kom 
till secretariatet, då 7 åhrs böcker lågo oreviderade, ey heller i denne bokhål
larens tijdh. Sin första åhrsräkning förde h:r Qvaestor medh då warande Rectore 
h:r Lundio till Wennegarn och henne praesenterade effter constitut. innehåld, 
den H:s HögGl. Excelkce fick honom straxt igen, och sedan aldrigh någon ford
rat. 4. H:r Qvaestor begärar att revisorer tillsättias att revidera 1683 åhrs book, 
effter den måste snart wara fårdigh. H:r Norcop. tykte wara fåfängt i booken 
attestera att hon medh verifkationerne concorderar effter de copialiter öfwer- 
skickas, och der af kan inhämptas sanningen. Det samma tykte och h:r Bilberg, 
och slött Consist:m detta bör wijdare communiceras medh h:r Qvaestore.

XV. Secret. Dikmans bref till Qvaestorem uplästes, att ordres gått till häradz-



1685: i  april -  4 april 65

fogdarne, det de igenlefrera räntorne som de upburit af 1684 åhrs till exerd- 
tiestaten donerade hemman.

XVI. Sahl. Prof. Joh. Columbi testamente uplästes af innehåld, att han sin k. 
hustru [Margareta, f. Schefferus] förährat alt hwadh han förwärfft, löst och fast, 
undantagandes sine böcker, dhem hans broders Thomae barn, om dhe till äre, 
och systrars så månge som studera, ärfwa skole. Men hwadh han ärfft effter 
sine sahl. föräldrar som antingen hoos honom är eller i Huusby, det deelas 
ex aequo emellan systrarne och brödren. Här uppå rådfråga sigh erfwingarne som 
böckren äro testementerade till, om dhe skola testamentet tilträda.

Consist:m discurrerade här om, och tykte sigh intet handen här widh kunna 
lägga, förr än dhe bewijsa om alle wederböranderne äro medh testamentet be- 
nögde, eller någre hafwa dhet i någon måtto at åthala.

XVII. Jordan [Nilsson] glasmestare begär uthi sin supplique at blifwa an
tagen till Acad:n igen. Resol. Consist:m blifwer widh sin förre domb, effter be- 
fahres dhet han än wijdare medh slijke otijdigheter continuerar som han förr 
altijdh wijst.

XVIII. Andr. Löfqwist Upl. far 6 dr sölf:nt af cassa stud. effter han är siuk.
XVIV. Ol. Utter Upl. beklagar sin stora fattigdomb och älände, och begärer

derföre någon hielp.
Res:o. Om någon mulcta blifwer af stipendiatpengzrne för denne terminen, 

så will Consist:m honom ihugkomma der af när de utfalla.
XX. Res. Petr. [Albogii] Cursoris änkias silfkanna, som warit pantsatt för 

hennes sohns Petri [Hedbergs] böter under sahl. h:r Prof. Verelii rectorat lefwe- 
reras henne igen effter hon bewijser medh h:s ehrewyrd:tz Teelmans [Tel- 
mans] och Wansonii attest kannan warit uthur Consist:o utlöst, och altså böterne 
betalte, börandes hon nu intet häffta för den andra sohnens Erichs skuld, alden- 
stund han genom attest från Stockholms kiämbnärsrätt bewijser Montan stulit 
dhe böcker han warit graverad före.

Consistorium minus d. 4 Aprilis
närwarande Rectore h:r Wolff, h:r Lundio i h:r Schytz ställe, h:r Aurivillio, 

h:r Peringer.
I. Wijdare ransakades om uploppet emellan skomakaren Erich Olsson och 

studenterne, och inkallades novitius Ar[h]usius och tillhöltz alfwarl. det han 
wille bekänna reent uth, ehwadh han kunde hafwa at wittna, och intet det 
ringaste döllja, ihugkommandes han sin eedh, som honom uthi wåda sätter, der 
han något innehåller.

Arusiaeus (sie): Så mycket som iag sedt och weet, så hafwer iagh tillförende 
wittnat, och hafwer intet mehr at bekänna.

Sven Grandel kom in, och tillhölt Rector honom att reent uth säya hwadh 
honom bewist[?] woro, effter han sigh för honom privatim något utlåtet.

Grandel: Jagh beder tienstel. om uhrsächt at iag sidst intet kunde bekänna 
sanningen, det iagh nu will giöra reent uth så mycket iag weet. Om afftonen 
ohngefahr kl. 8 kom iagh ifrån Gaddelius hem till min cammerad Bergen, och då 
satt Gåsen hoos honom, och hörde wij då straxt roop begynnas uthe på gatan, 
och sade Gåse: Kan ske de slå sönder mina fönster uth på gatan; och togh så 
Gåsen Bergen medh sigh, och sin wärja, och gick der medh uth. Straxt der

5 - 7 2 4 2 7 7  Saltandtr
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effter kom Bergen upp och sade: der är wäl 15 eller 16 skomakare uthe, och 
klagade sigh han fatt en släng medh en stöör, badh och migh gå medh att see 
huru de gå åth Gåsen, och när iag kom neder, sågh iag en slå Gåsen en släng, så 
att han någre gånger språng kring der widh. Och sade Gåsen åth skomakarne, 
hwadh wille I förföra Eder på migh? Men om han sigh förfört på skomakarne, 
eller warit på dheras luckor, weet iagh intet, uthan när han detta slaget fick, 
så gick han in och lade sigh. Men iagh war intet det ringaste inweklad uthi detta.

Rector: Kan I icke påminna Eder när I war hoos migh, att det sades, det 
Gåsen war uphof till alt detta. Grandel: Det sade fuller Johan Åkerbladh, men 
om han det kan honom öfwertyga, weet iag intet, ty han war då intet hemma. 
Rector: sågh I intet Vesmannos på gatan. Grandel: Jagh kände ingen mehr än 
Orostand er.

Borgaren Isac Bobergh tillspordes huru länge Abenius och Elfvius warit hoos 
honom dhen affton som uploppet skedde mellan studenterne och (Erich) 
Olsson skomakaren, och sade han: Abenius war hoos migh om afftonen och skref 
ett breef medh min syster hem till sin fader, och hade han medh sigh Elfvium, 
gåendes de bort ohngefähr kl. emellan 9 och 10. Abenius hade ingen wärja på 
sigh, men Elfvius hade en. Elliest weet iag wittna om Abenius, det han intet är 
begifwen till något dryckesmåhl eller elliest plägar låta spörja någre otijdigheter. 
Elliest hafwer iag intet att berätta.

Bergen kom in och tillhöltz huru han nekat förre gången sigh wist af uplop
pet, men sedermera wara bewittnat, det han ey allenast wettat der af, uthan och 
warit medh, hwarföre påmintes han nu bekänna sincere uth. Bergen: Wij gingo 
neder på gården, när wij fick höra det stoora tumultet, och war Gåsen rädd de 
skulle slå sönder hans fönster, och när wij kom i porten, kom 2 gesäller och 
frågade om icke han war den samma som slaget på dheras fönster, och då slog 
en migh medh en stöör, så att iagh hade ondt dher af så när 8 dagar. Och sedan 
slogh en Gåsen, så att man nästan måst leeda honom upp.

Rector: Men bekän om icke Gåsen war på gatan. Bergh: Det kan iagh intet 
weeta.

Rector: Hade I och Gåsen wärjor? Berg: Wij hade begge wärjor, men intet 
rörde jag min, giorde ey heller det ringaste någon menniska emoth. H:r Lun- 
dius: Hade Gåsen underkammar? Bergh: Ney han har en nattstugu. H:r Lun- 
dius: Ja så war fåfängt för honom at gå på gatan ty der kunde han intet räcka 
stängia luckerne till. Grandel berättade dhet de i Almungegården torde weta 
något om upploppet, om de inkallades, säyandes han sigh sedt Nicol. Sc[h]ul- 
tin komma dher ifrån medh en eldgaffel.

Achatius Gåse påmintes och huru han nekat till uploppet, och jämbwäl er
budet sigh straxt till edz, som han woro oskyldigh, men lijkwäl sedermehra 
genom twänne wittnen blifwit öfwertygad att han warit medh, hwarföre tillsades 
han nu sincere bekänna.

Gåse: Jagh beder att Consist:m migh intet mistänker det iag förr neekat, nu 
will iag referera så mycket migh bekant är. Jagh satt i mon:r Bergz cammar och 
rogade migh medh ett stoop öhl, och när wij begge sutto, hörde wij stoort 
tumult på gatan, och gick iag då neder, warandes rädd om mine fönster, och 
när iagh kom neder, kom 2 gesäller till migh, ståendes ohngefähr 16 widh porten 
hoos skomakaren och någre studenter opöfwer. Den ene sade till migh, här
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språng twå in uthi gården, och en hade päls och lijfstycke på sigh, som högg 
wår åldergesäll. Jagh sw:de, det troor iag intet och weet ey heller dher af. Gesäl
len sadhe: Kan skee det war du? men Bergen stodh bak om migh och då han 
tittade fram, sade dhe: slå till, den war dhet, och slogh så till Bergen, då 
sade jagh: Karlar, wij hafwa intet at beställa medh Eder, låter oss blifwa, och då 
slogh migh en medh ett wedträd och en medh een steen, williandes jag då slå 
igen porten. Och den som slogh migh medh wedträdet, kastade wedträdet från 
sigh, och stodh iagh då ohngefähr 8 steeg in om min port.

Grandel: Ja det war wist han stodh då in om sin port. Emedlertijdh kom en 
springandes nbl. Arusiaeus [Arhusius] medh ett tillhugg som han tagit uthi Eke- 
bygården och språng uth medh.

Rector: War icke porten stängd när I kom uth?
Gåse: Jagh will afläggia min eedh på att porten war yppen. Grandel: Jagh kan 

och bewittna at porten war ypen, förr än Gåsen kom neder, ty iag hörde folk 
gå förr in i porten. Rector: sågh I någon på gatan af studenter ne? Gåse: Jag 
såg Morin, men mehr kunde iag ingen känna. Grandel: Dhe i Allmungegården 
lära weta bättre besked, ty dher kommo åthskillige uth, och bland dhem hade 
Sc[h]ultin en eldgaffel i handen; kom och en student dherifrån som läs för 
adelsmän, hwars nampn iag intet känner. Arusiaeus tillfrågades hwadh han giorde 
i Ekebygården och sade: Jag fölgde Orostander in. Men hwadh togo I dher sade 
Rector. Arus.: Jag togh der altzintet. Rector: Gåsen bewittnar att I der tagit en 
stöhr. Gåse: Ja det war wist, att han kom uth medh tillhugget genom porten. 
Arusiaeus: Ney det tager iag aldrig på migh.

Lundius: Det är förr bewittnat af Orostander som och I sielf tillstått at I war 
uthi gården. Här till teegh Arusiaeus.

Petrus Elvius inkomb, och förmantes dhet han wille bekänna alla som hoos 
honom warit, och hwadh dhe giort, effter förnimmes flere hoos honom warit 
än han sidst nampngaf och en stoor swärm dher ifrån kommit.

Elvius: Inga flere war hoos migh än iag förr nämbt. Rector: An Schultin? 
Elvius: Han war intet hoos migh, ey heller war någon af mine gäster uth om 
porten, dhet och Forsmans kokerska skall weeta. Rector: Hwilken kom dher uth 
som läs för adelsmän? Elvius: Jag weet ingen. Rector: I måtte bekänna hwilka 
som kommit uhr Almungegården, eller stå I sielf derföre? Elvius: Jagh weet 
det intet, och intet sågh iagh någon gå uth. Grandel: det war wist at en kom 
uth uhr Allmungegården medh eeldgaffel, men om det egentel. war Schultin, 
kan jag intet säya så wist, men mycket lijker war han både till wäxten och håret.

Bergh: Jagh kunde ey heller annars känna, än det måtte wara Schultin.
Petraei pijga Karin Andersdotter tillfrågades huru månge eldgafflar äro borte 

uhr gården och musquetter effter förnimmes några der ifrån kommit. Pijgan: 
En eeldgaffel war borto, och en musquett sönderslagin, som stodo uthi Elvii 
kammar, hwilken kammar Elvius nyss mottagit af min matmoders sohn. Johannes 
Elvius kom in, och tillfrågades om det querellet som warit emellan studiosos 
och skomakarne, att han wille bekänna hwadh han weet, effter han warit i 
Allmungegården, hwar ifrån åthskillige kommit. Elvius: Wij war någre nbl. Calce- 
nius [Kalsenius], Norling, Troilius och Normorseus hoos Petr. Elvium och 
hörde stoort tumult uth på gatan, och när wij gick uth, kom en in medh en 
skinpäls, och beder oss, om wij woro ährlige studenter, wij wille uth att hielpa.
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Och så gick wij neder till porten, der wij stadnade, och sade Calcenius: här 
wille wij stå, och intet röra oss, uthan wij blifwa attaquerade. H:r Lundius: 
hafwa I intet sedt någon medh eldgaffel? Elvius: det har iagh intet. Rector: 
än medh musquet? Elvius: Musquetten såg iag på kammaren, men hwilken den 
togh, weet iag intet. Rector: Hwilken kom uth genom porten? Elvius: Ingen gick 
uth så läpge wij woro uthe, ty wij slogh porten till, men om någon gick uth, 
sedan, weet iag intet, men mycket steenar konwzo flygandes från skomakarens 
både in uthi Allm ungegården och på balken.

Consist:m minus d. 8 Apr.
närwarande Rectore h:r Wolff, h:r Lundio i h:r Schytz ställe, h:r Aurivillio, 

h:r Peringer, h:r Spole, [h:r Norrman].
I. Margareta Jonsdotter tillförende D:r Brunneri änkias, men nu H:s Hög:tz 

Erchiebiskoppens [Stigzelii] änkios pijga, klagar, at Mattz Ersson Doct:r Ben- 
zelii dräng henne belägrat ohngefåhr en månad för Michelsmässo, och under 
echtenskapz lofwen, lofwandes han migh, sade hon, det han skulle migh föllia 
hem till Hälsingeland och ächtenskapet der fullkorn bna, men sedermera will 
han det intet tillstå. Rector: Hwarest är detta skedt? Margareta: Jag låg öfwer 
sommaren uthi en boo och han uthi stallet, och då widh Michelsmessotijden 
besof han migh der först, men elliest gick han effter migh heela sommaren, 
som och heela åhret, hwilket alle der i gården weeta, och skall min syster weeta 
betyga det samma.

Mattz Ersson exciperade mot Margareta sålunda: Hon gick effter migh heela 
sommaren, som både grannar och någrannar skole weta, och låg hon uthi en 
boo om sommaren, då hon en affton bödh migh till sigh och skulle gifwa migh 
en sup brännewijn, då iagh henne besoff, hwilket och skedde en gång förr uthi 
kiöket hoos D. Brunneri änkia, då och dhen andra pijgan lågh brede widh. 
Elliest hafwer hon offta gånger gufwit migh dricka och fylt migh, hwar igenom 
hon welat tubba migh till detta wärket. Margareta regererade att han gick effter 
henne.

H:r Lundius: Hafwen I intet lofwat henne echtenskap? Mattz: Ney det giorde 
iag aldrigh. Margareta: Jomen giorde I så, och har min syster hördt, att han 
sagt det skulle han aldrigh skillias ifrån migh. H:r Lundius: Lefwer barnet? Mar
gareta: Jagh hafwer än intet fatt barnet. H:r Lundius: När hade I beställa medh 
henne sidst? Mattz: Det skedde widh Olofzmessetijden. Margareta: Det war för 
Michelsmessa en månad och jämbwäl effter uthi förledet åhr. Lundius: Huru 
många wickor hafwe I warit medh barnet? Margareta: Jagh wiste först der af 
sidsdedne disting. Resoko. Effter Margreta än intet aflat, upskiutes här medh så 
länge till thess hon födt, då saken skall företagas och afgiöras, emedlertijdh 
ställa dhe caution att de ey resa undan.

II. Mårten Mårtensson stadzwachtmestare anklagar på wachtens wägnar, som 
förleden natt emellan söndagen och måndagen gick wacht, det kl. emellan ett 
och tu om natten hörde han medh wachtdrängen Lars som uthe war ett gräsel. 
roop och skrijk, säyandes wachtmestaren: Karlar willia wij gå. När wij då kom 
till borgmest. Bergs huus, mötte oss desse studenter, Burmeister, Istadius 
[y. Ejstadius], Bose [o: Boze], Goselius [o: Gozelius], hwilka när de oss fingo 
see, sade de: gå på karlar, och begynte kalla oss korfwar, paltar, och alt som
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ledt war. Ginge så på oss och togh en bardisanen af migh, som hade en sabel 
i näfwen, och war det Johan Burmeister, hwilket han och sielf tillstodh. Men 
sedan togh iag bardisanen igen bidiandes dem wara stilla och begynte de då 
tystna, och då när wij gick ifrån dhem, slogh Andreas Istadius Pehr Matzson 
medh en steen.

Wachtmestaren Broke [Brok] fullmechtigh på Pär Mattz wägnar angifwer 
det han är slagen ett stort håhl i sitt hufwud, och hafwer ingen bardberare 
som seer om honom, och torde altså der på föllia något wärre. Istadius till
sades, som honom slaget, skaffa bardberaren. Här på gick wij hwar annan för
bi j, sade wachtmestaren, men Petrus Bose kom effter oss in emoth Prof. Spole 
och ropade oss korfwar och alt fühlt. Gingo wij lijkwäl fort åth Dragarebrun- 
nen, men studenterne åth torget. Emedlertijdh, medan wij war medh dhem till
sammans, högg Burmeister af bardisanen ett stycke för Pär Mattsson förr än han 
togh honom af axlen. Een wachtdräng nbl. Får Persson sade och, att han slogh 
honom ett slagh öfwer ryggen medh wärjan, sedan fölgde wij Får Mattsson alle 
hem, som beswärl. kunde gå, och när wij kom igen, så hade de slagit sönder 
fönstren och giort skadan som skedd är, och woro då hwar på sin ort.

H :r Spole togh affträde och satte h :r N orrm an  i s itt ställe.
Mauritz Biörner inkom beswära/zdes sigh att de hoos honom slagit sönder 

medh en steen 5 å 6 rutor, och kastat så hårdt till, att dören flögh upp af ste
nen. Tillförende ohngefåhr 14 dagar kastade och en sönder fönstren hoos migh, 
sadhe han, medh en steen. Men när nu fönstren söndersloges, gick iagh uth, 
och sågh då en widh nampn Hahl. Men honom frijkallade Burmeister, att han 
intet war medh dhem, uthan sade sigh tillförende skickat effter honom att alle
nast tahla medh honom, effter dhe något hafft sigh emellan, men intet giorde 
han något, det och de andre consorterne sade.

B iörner re fererade än w ijdare, då han skulle gå hem , m ötte  honom  en  sko
m akaregesäll Carl Teckalinus, hw ilken iagh frågade hwem  w arit, som  g io rt tu 
m ultet. H an  sw:de migh a tt någre studen ter d h e t g iort, och sade han sigh w arit 
m edh på gatan, m en in te t g io rt något. Elliest hafwer iagh in te t m ehr a tt klaga, 
m en önskar g ierna w eeta, om  dhe något hafft o n d t em oth  migh.

B urm eister sade sigh in te t hafft m edh B iörn[er] nånsin något a tt beställa, 
u than war Istadius som fönstre t sönderslogh, d e t och Eistadh/j ey nekade till; 
dhe andra frågades om de hafft någon owänskap m edh  B iörner m en nekade.

Erich Boman beswärade sigh och, att dhe på ett fönster hoos honom sönder
slaget 1 o rutor, och lågh steenen in i kammaren qwar. Rector: Hwilken kastade 
dhen stenen? Burmeister: intet weet iagh dhet, ty iagh hade ingen steen i näfwen 
om afftonen och sågh iagh ingen hafwa steen mehr än Nicolaum Gosselium och 
Eistadium, men hwadh skiedt uthi h:r Prof. Wallerii gränd på ett fönster, dhet 
skall iag swara före.

Goselius: Jag blef twungen taga steen, men intet kastade iag honom uthan 
släpten uhr handen. Rector: än I Eistadius? Eistadius: Jag kan intet neka der 
till, men war fuller flere som hade stenar. Wachtmest.: flere måtte fuller kastat, 
effter så månge stenar flugo. Burmeister: Jagh hade ingen steen det war wist, 
det samma sade och de andre om hanom. Eistadius: Intet kastade iagh alla ste- 
narne, fast nu ingen will tillstå mehr kastat. Rector: huru blef I twungen at 
taga stenen, Goselius? Goselius: Bosen rände effter migh och twingade migh
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der till. Teckalenius: När de mötte oss på torget, wille de och twinga oss medh 
sigh.

Johan Wolgemoth [Wohlgemuth] sade och att de hoos honom sönderslagit 
medh en steen 14 rutor uthi ett fönster, och hafwer Eistadius bekant sigh det 
giort. Eistadius: Ja iag seer att alla tillägga migh, att iag allena kastat.

Crispinus Insulander berättade, att de en steen kastat in hoos honom, hwar 
af 6 rutor gingo sönder, och elliest någre brächtes, att alla äro 11.

M:r Bengt Boman klagade det dhe hoos honom brutit luckan på hans bagare- 
boo i 3 stycken, tagit uth penningar och lius, som om morgonen till een dheel 
låg på gatan ohngefähr 6 mk kopptfrnt in alles, jämwäl är något brödh uthäfwit, 
som pijgan weet berätta. Sohm sadhe dhet lius, brödh och penningtr funnes om 
morgonen på gatan.

Keu.or: Hwilken har brutet sönder boden?
Bose: När jagh kom till boden, togh iagh först i boden, straxt kom Eistadius 

och togh i på andra sijdan så luckan gick sönder, men då gick iagh der ifrån, 
och sade om morgonen Eistadi#j att han häfwet uth pengar och brödet. Eista
dius: Det nekar iagh till att iagh togh i boden medh, men brödh och penningar 
tillstår jag migh uthkastat. Burmeister: Dhet bekände han och för migh. Wacht- 
mest. Mårten Mårtensson sade, att dhe näst der in till hoos Beckens änkia kull
kastat skiulet, öfwer hennes boo. Bose: Jag tillstår migh det giort allena, men det 
satt aldeles löst. Bagaren Bengt Boman berättade och det hans boo 3 gånger förr 
warit bruten, men kan intet säya om någon af desse det giort. Hans Olsson 
klagade hoos sigh 5 fönster aldeles wara sönderslagne, 3 uthi kiöket och 2 i 
kammaren, och hoos Ingo Rudbeck ett fönster i nattstugun, men så äro lijkwäl 
någre rutor behåldne, jämwäl och för Rudenio, hwilka bägge gästa hoos migh, 
sade Hans Olsson.

Burmeister: Dhe twå fönster som nedan till äro, har iag sönderslaget, men dhe 
andra 3 Bosen, doch tager iag på migh det alt, och will det betala, effter icke 
Bosen så har pengzr. Mera hafwer iag intet giort, sade Burmeister, uthan gick der 
medh dher ifrån, då Eistadius och Starken stodo qwar, och weet iag intet om 
dhe sönderslagit Rudbeckii och Rudenii fönster. Bägge nekade, och sade Star
ken sigh då sprungit der ifrån uthföre åth D:r Daniels [Sidenii] gränd. Bur
meister: Jag såg att Bosen språng effter een dher i gränden, och då han kom 
igen hade han Eistadius och Starken en släda, dhen Bosen sprängde sönder, och 
hafwer iagh m:r Sifwertz derföre stält till fredz, hoos hwilken släden tagen war. 
Mattz Bengtsson säyer hoos sigh 4 fönster heelt wara sönderslagne och 4 rutor 
på det fembte. Bose: Det hafwer iag giort, men intet mehr.

Anders Johanson: Hoos migh hafwa dhe slagit sönder 3 fönster. Rector: 
Hwilken hafwer det giort? Burmeister: Ingen war då på den gatan mehr än iagh 
och Bosen, och war han längst borto på gatan, och weet iagh intet om han det 
giort, men jagh giorde det intet. Ericus Sohm angifwer 4 fönster hoos sigh wara 
sönderslagne, men lijkwäl någre rutor behåldne. Rector: Hwilken har det giort? 
Bose: Jagh slog dhem intet sönder. Rector: Hwad gata gick I hem? Burmeister: 
Eistadius, Bose och jagh gick dhen gatan hem. Sohm: Folk säyer att 3 sprungo 
dhen gatan, och dhen sidst kom slogh sönder fönstren. Burmeister: Först språttg 
Bosen, iag der näst, och så Eistadius, Eistadi#j: Jagh slogh dhem intet sönder. 
Dhet bewittnade och medh honom Burmeister.
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Kierstin Bengtzdotter tillspordes hwadh i boon blefwit förkommit? och swa- 
rade det 1 dr penningar förkommit, och för 12 öre lius. Brödh satte en pijga 
in för 12 öre koppwr:nt, jämwäl stodh och ett kårl der i pant för 14 öre som 
förkom, berättandes det pijgan Brijta Mattzdotter, som kårlet insatt, sagt karl
bandet kosta 7 dr och wara ächta. Brijtas fader war tillstädes och sade sigh intet 
weeta om bandet war ächta eller ey.

Sifwertz frågades om han war förlijkt för släden, och sw:de, det weet iag intet
af.

Burmeister: Storm och Gaddelius sade för oss det Sifwertz woro förlijkt. 
Gaddelius inkom och Storm, och sade Gaddelius det i går, då iagh medh 
Stormen war hoos Olof Andersson, sade Olof Andersson, det han intet klagar 
öf:r slädan, och troor ey heller dhet m:r Sifwertz swärmoder klagar dher öfwer, 
berättandes och att släden kom D:r Brunneri änkia tili. Sifwertz sade att släden 
war insatt hoos hans swärmoder. Rector: War han gammal? Bose: Ja war han så, 
så att han gick sönder, första iag satte migh uthi honom.

Hustru Anna Johansdotter, beklagade sigh, att då förbe:de studenter drucko 
om afftonen hoos Anders Olsson och kommo uth, så hörde iag, sade hon, 
att en soo gnall i porten, och när iag kom neder war hon slagen i brüsken 
på näsan, så att hon straxt blef dödh, hwilket Elisabeth Anders Olssons dotter 
weet. Elizabeth kom in, och sade swijnet wara sönderbråkat på trynet.

Rector: När sågh I swijnet? Elisabeth: Det sågh iagh om morgonen. Alla stu- 
denterne nekade enständigt att någon af dhem sedt något swijn. Rector: Hörde 
I Elisabeth at swijnet gnall? Elisabeth: Ja det hörde iag fuller när studenterne 
gingo uth.

Jonas Wallnär [o: Waldner], som medh dhe andre studenterne druckit om 
afftonen inkalades, och tillspordes huru han kom medh dhem ihoop, och om han 
wiste det dhe slaget soon eller hörde dhen gnälla.

Wallnär: Jagh kom in hoos Boman medh Goseli/zj och Bosen, dher wij woro 
tili kl. 6 och då gick iagh tillijka medh dhem tili Anders Olssons, dher jag war 
ohngefähr tili kl. 9. då gick jagh op hoos h. Anna Johansdotter och lade migh 
at sof:a hörandes intet om någon soo då gnall eller ey.

En krukomakaregesäll [Israel Johansson] beklagade att Burmeister huggit 
honom i fingret, hwar till Burmeister intet kunde neka.

Studenterne fördes uthi arrest, dll Consist:m majus blifwer effter middagen, 
då parterne alla skole wara tillstädes.

III. Claes Ekman inlade en skrifft beswärandes sigh öfwer Storm och Eista- 
dium, det Storm hoos Olof Andersson, då han råkade till att tahla ett ord latin, 
kallade honom hunsphott och gick der medh uth som och Eistadius, men sedan 
kommo dhe igen medh flere sine cammerater och som bäst dhe kom in, slogh 
Istadius 1. honom 2 öhrfijhlar, 2. sleet bort halsdukzbandet. 3. Sparkade honom, 
4. giorde honom twå blånader. 3. Drog honom i håret säyandes Ekman detta 
alt wara skedt af berådde mode, aldenstund dhe först gått bort, och sedan kommo 
igen, då dhe honom slogo.

Storm exciperade sålunda: Jagh och Eistadius satt tillhopa, och kom strax 
effter Gaddelius och Frondelius* som satte sigh hoos oss. Emedlertijdh språng

Kallas nedan Frondelin.
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Ekman mycket drucken och tokas emellan oss, hafwandes intet wist lagh, och 
discurrerade Eistadius och Gaddelius sin emellan, då kom Ekman och togh glaset 
ifrån Eistadius, som och togh han olofwandes toobak och stoppade i sin pijpa 
säyandes åth Gaddelius: Du är en idiot och kan intet tahla ett ord latin, då sw:de 
iag: Du äst en hundsphott och skurk som det intet kan bewijsa; då gick iag 
uth på naturens wägnar, och kom in igen medh Eistadius till wärt lag igen, men 
intet medh wrédzmodh, som Ekman säyer, och då weet iag intet om Ekman 
hootade Eistadius, hwar på dhe togo hwar annan i håret och kallade Ekman migh 
hunsphott igen. Detta är rätta relationen, att han sigh förförde först på oss, 
bidiandes iagh honom åthskillige gånger wara stilla som Hagelbäck och Tufwe 
qwartermästaren wäl lära weta, som då tillstädes woro.

Ekman protesterade, att han 1. intet skiält Gaddelium för idiot, ey heller
2. hafwer jagh skält Stormen, sade han. 3. Hafwer han Storm förr berättat, at 
ifrån dhet han och Eistadius först talte widh migh, woro dhe hemma, och komwo 
sedan igen at slå migh. Storm: Det hafwer iag aldrigh sagt, uthan allenast at 
iagh war uthe på gården medh Eistadius ad promovenda requisita ndturx.

Eistadius: När iagh kom in, sade studenterne för migh hwadh skedt war, och 
frågade så jag Ekman till här om, då hötte han migh medh spanskröret; och då 
togh iagh honom dhen ifrån och gaf honom en öhrfijhl, hafwandes Hagelbäck 
påmint Ekman, det han skulle wara stilla, men ey låtit dher af corrigera sigh.

Gaddelius inkallades och berättade: Kl. mellan 2 och 3 kom iagh till Storm 
och Eistadius med Frondelin*, och när wij lijtet satt, gick Eistadi»; och Storm 
uth, williandes Frondelin och jagh emedlertijdh dricka uth wårt öhlstoop, att 
wij ey skulle blifwa hindrade af dhe andra när dhe kommo in. Emedlertijdh 
kommo Eistadius och Storm in, och straxt effter Ekman och Härtling, som satte 
sigh widh ett annat bord; då kom Tidelius och Drydenius in, och satte sigh 
hoos oss; steg så Ekman från sitt lagh och obuden tager glaset från migh, drack 
det uth och satte sigh widh bordet, stoppade i pi jpan medh tobak alt olofwandes. 
Sedan gick han från oss till sitt lagh, kom sedan igen, och begynte tahla latin. 
Jagh sw:de: Jag will intet discurrera uthi lagh eller tala latin. Ekman sade: Kan 
du intet tala latin så tala graeska, då han några ord talte och kallade migh stul
tum; då steg Storm upp och wille taga i honom för det han skiälde migh, men 
det förhindrade iagh, och skiälte Storm honom då hunsphott. Emedlertijdh kom 
Eistadius in, och huru dhe taltes widh, weet iagh intet, men kiäppen såg iag 
Ekman hålla i wädret, förr än dhe kommo tillsamman, mehr weet intet jagh.

Effter wittne påberopades såsom Hagelbäck och qwarteremest. [Tufwe], och 
dhe intet woro tillstädes, så upskiötz detta till en annan gång.

Consist:m majus d. 8 April,
närwarande, Rectore h:r Wolff, D:r Benzelio, D. Skunck, M:r Holm, h:r 

Lundio, h:r Aurivillio, D:r Drossandro, h:r Norcopense, h:r Spole, h:r Mic- 
randro, h:r Bilbergh, h:r Peringer, h:r Lagerlöf, h:r Norrman, h:r Qvaestor och 
Secret:n.

I. Protocollet uplästes.
II. Asmundus Kelingius V.-Goth. angifwer sigh willia resa hem, men beklagar 

sigh intet kunna komma bort, effter h:r borgmest. Lohrman förbudit för detta

* Kallas ovan Frondtlius.
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förelupne tumultet skuld, det ingen skulle leya någon student häst, men Con- 
sist.m kunde intet förhindra honom, effter han intet är nampngifwen att hafwa 
participerat uthi uploppet, ey heller för något annat förhinderi. är noterad.

III. H:r borgmestarens Anders Anderssons i Linde bref till befallningzman- 
nen Ringium uplästes, dhet wille Acad:n dhe twistige wretarne in widh staden 
updraga honom emot skiäliget arrende, som gode män det mäta kunna. Detta 
fan Consist:m både skiäligt och nödigt effter wretarne elliest torde aldeles för- 
därfwas och skall Ringius correspondera medh h:r borgmestaren, så att han för- 
eenar sigh medh honom om arrendetz quanto som bäst och giörligest skee kan.

IV. H :r Qvaestor berättade, det han i går förnum m it att Högl. Kongl. H off- 
R ätten skall hafwa resolverat uthi Skiäfftuna saken, a tt hon restitueras in in te
grum , och tykte bäst wara att b re f afgår till Schaefer, dhet han u ttager uhr H off- 
R ätten resolutionen.

V. Wälb:e h:r underståthållarens Clous bref uplästes af innehåld, det woro 
Ellerdt Hohorst öfwerrest till Hälsingöhr och står nu intet att finna i Stockholm.

VI. Rector föredrogh wälb. h:r Claudii Örnhielms begäran, det wille Con- 
sist.m låta upläsa hans wederlägning på h:r Norcop. observationer, och låta dhen 
föras ad acta; och uplästes så halfparten dher af.

VII. R ansakningen som förr i dagh i Consistio skedt om  studiosorum  tum ult 
uplästes, och kallades sedan parterne sam ptel. alla in, och tillfrågades hwilka 
sönderslaget Rudenii och Ingo Rudbecks fönster, dhe nu in tet w oro tillstädes 
sielfwa, uthan berättade w achtm estaren sigh warit hoos Ingo och sed t dher wara 
3 ru to r sönder, och 6 hoos R udenium . Rector: H afw e I Eistadi»j dhet giort? 
Eistadius: D h e t har iagh in tet giort, m en dhe wille migh beskylla för alt. Rector: 
Kastade G oselius [Gozelius]? Goselius: Jagh  hade stenen i handen, m en ingen 
kastade jagh u than nödgades dhen  gå a tt bära, ty hade iagh dhen  släpt uh r 
handen, så war iagh rädd fö r hugg.

Rector: Hwem har då kastat alla stenarne? Pär Persson: Eistadius hämptade 
mäst stenar hoos Rommel. Eistadius: Jagh seer att iagh intet kan undraga migh 
effter alla migh beskylla.

H:r Lundius: Hwilken kastade sönder Insulandri fönster? Eistadius: Dhe be
skylla migh alle härföre, och will ingen tillstå sigh mehr kastat.

Rector: Men kastade intet Goselius? Goselius: Jagh giorde dhet intet, uthan 
stodh på torget tillijka medh en krukomakaregesäll Israel [Johansson], och wille 
lagha migh till att springa ifrån dhem, men iagh kom intet till, och tordes intet 
springa ifrån, tagandes då Israel till wittnes att iagh intet giorde något. Israel: 
Dhet war sant att Goselius intet kastade, och stodh iag medh honom på torget 
tillijka medh Teckalenius och Hahlen, och tordes wij intet springa för än dhe 
andre kom neder i gränden hoos h:r Prof. Valerie. Rector: Men hwilken af 
Eder har slagit swijnet som hustrun [Anna Johansdotter] klagar öfwer? Bur- 
meister: Wij kunne dhet medh eedh betyga, att ingen af oss slogh något swijn, 
uthan torde fuller swijnet förr wara dödt. Rector: Kan dhz bewijsas att swijnet 
lefde om afftonen? H:u Anna: Ja det kan iagh, påberopandes hon sigh till wittne 
Elisabeth Andersdotter, som betygade att swijnet lefde om afftonen. Burmeister 
och alla samptel. begiärte det Consist:m wille förskona dhem med relegatione, 
effter dhe nu förste gången warit för någon excess noterade. H:r Spole: I Bose 
hafwa förr warit framme.

Slädan effterfrågades, om han tillkom Brunneri änkia? Jahannes Cursor som
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warit hoos henne, berättade att sal. Brunneri änkia nekar dhet hon intet hafft 
någon släda hoos Olof Andersson; skickades derföre Cursor effter Olof Anders
son och Sifwertz, att wijdare förnimma hwilken släden tillkommit. Cursor igen- 
komb och sade dhet ingen af dhem käns widh släden, och will ingen tahla på 
honom, sade och Sifwertz dhet han ey will åtala dhet dhe gått genom hans port.

Burmeister, Eistadius och Bose [Boze] tillfrågades hwilken sönderslagit Soh- 
mens fönster? Burmeister: Jagh giorde det intet. Rector: Dhet kommer öfwer- 
ens, såsom I Eistadius dhet giort, effter folk sågo, att dhen sidst sprungit har 
sönderslagit fönstren. Eistadius: Dher ifrån frijkallade migh Burmeister i dagh. 
Burmeister: Ja, han giorde det fuller intet, men iagh will fuller medh Bosen 
migh betalningen påtaga. Rector: Hafwen I intet giordt skadan så må I intet 
giöra Ehr skyldigh. Burmeister: Bosen han war längst neder på gatan, och förr 
än iagh kom till honom och hade Eistadius medh mig hörde iagh fönster der 
slås sönder. Bose exciperade intet här emoth.

Rector förehöll samptel. studenterne, att dhet är bewittnat dhet swijnet lefde 
och gnall när 1 gick uth genom porten, hwarföre måste någon af Eder slagit 
swijnet? Alla nekade fuller att dhe det giort, men tilbodo sigh willia betahla 
dhet åth henne som det äger.

Rector tillfrågade om dhe alla roopat skiälsorden? Alla tillstodo sigh roopat, 
så när som Goselius. Burmeister: I må intet taga Eder undan, uthan I ju roopte, 
ty I begynte roopa första I kom uth om porten. Wachten: Wij kunne intet 
åthskillia någon, uthan dhe roopte alle. H:r Lundius: Hwadh skiälsord kallade 
dhe Eder? Mårten Mårtensson: Dhe ropte oss korfwar, paltar. Goselius till- 
höltz bekänna sanningen. Goselius: Jagh begynte qwäda, när jagh kom uth om 
porten, och kan fuller intet taga migh undan, att iagh kallat wachten skälsord, 
dher dhe andre migh öfwertyga, men när dhe begynte för hårdt tumultuera, 
så badh iagh dhem wara stilla.

Frantz Tantschler bardbera[re]gesäll inkom och betygade dhet hålet som Pär 
Mattsson fått, är en half finger långt, och går in till cranium, men intet är skålen 
brächter det man än kunnat märkia. Elliest är fuller intet såret dödeliget, doch 
kan man icke wist säya förr än längre fram, huru skadan will sig tee. Elliest 
berättade han det han förbundit en krukomakaregesäll [Israel Johansson], som 
är huggen i leeden på det ena fingret, men kan intet än säya om han blifwer 
krumpen eller ey i fingret.

Saken upskiötz till lögerdagen, effter än intet kan skönjas skadan huru dan han 
är, då alla parterne skola wara tillstädes effter middagen att afhöra dommen. 
Studiosi beklagade sigh, att uthi fängelset är hwarken bord eller bänkar, att dhe 
sigh dher kunna begå, begära dherföre få ställa caution för sigh, hwilket Con
sistorium dhem effterlät, dher dhe skaffa nöyachdgh, som Consist:m kan wara 
belåten medh.

VIII. Uplästes Schaefers bref till h:r Rectorem Magn. at han inlefrerat Acad:ns 
bref uthi HoffRätten d. 3 April. Detta Acad:ns bref war om liquidationen medh 
Bringii erfwingar.

IX. Margareta Cruzells [Chruzelius’] supplique till Hans HögGl. Excelkce 
Cancelleren Oxensdernan medh dess allegads från A ad F uplästes, det wille 
han inför Hans Kongl. May:tt uthi Kongl. Senaten interponera sigh för henne, 
det kunde hon af Acad:n få igen sine k. föräldrars egendomb som Acad:n inne-



1685:8 april 75

hafwer, icke allenast hwadh hennes moder i boo medh dhess man inbracht, 
uthan och det hon sielf förr halft, förmenandes hon det Acad:n till samma egen- 
domb intet skall wara berättigad. Sedermehra uplästes H:s Kongl. May:ttz aller- 
nådigste bref, af innehåld det skulle Acad:n ofördröyeligen sigh förklara öfwer 
Margaretae Cruzells på sahl. M:r Boos sterbhuus wägnar inlefrerade supplique 
medh dess allegatis, och jämwäl öfwer dhen supplique som hon tillförende in- 
lefrerat, och d. 16 Decembrå medh Acad:n communicerades och dhe documen- 
ter dher uthi allegerades och äfwen wäl öfwerskickades till Academien.

Consist:m discurrerade här om, och fan rådel. dhet om denne saak confereras 
medh H:s HögGl. Excellxe Kongl. Drottzen Cancellario, och H:s Högw:dt 
ProCancellario, förr än swar afgår till Kongl. M.tt, hwaruthinnan uthi aller- 
diupeste underdånighet wijses, huru som Acad:n hafwer åthskillige resor anhållit 
hoos wälb:ne h:r secret:n Wallenstedt, at fa dhe allegata som mentioneras i 
Margaretae Cruzells förre supplique, hwilka som Consist:m intet än fått, hafwer 
det intet kunnat inkomma medh sin förklaring. Men öfwer denne senare nu 
inkompne supplique medh dhess allegatis, inkommer Consistim allerunder- 
dånigst medh sin förklaring, anhållandes dhet Acad:n blifwer maindnerad widh 
dhe domar som Acad:n för sigh hafwer, och altså wijdare action medh erf- 
wingarne må undfly.

D:r Benzelius gick uth till Axelhielm att besökia honom i sin siukdomb.
X. Rector berättade en examinatum in fkcult. philosophica, skrifwit en disputa- 

tion de ephoris, men finner något uthi dhen samme som icke så wäl öfwerens- 
stämmer medh sanioribus politicorum prasceptis, hwarföre haf:r han ey annars 
kunnat, än detta påminna, besynnerl. som och andra dhet samma hoos honom 
anmält; Och wille jag, sade Rector, gierna weta, om Consist:m will att respon- 
denten Öman skall inkallas at förklara sigh.

H:r Lundius: Jag tycker det är en gradual disputation, han må sielf sigh för
klara.

H:r Norcopensis: Om Consist:m är förnögdt, så will iagh förklara så mycket 
iagh kan tillkomma. Rector: Han consdtuerar ephoros uthi alla regnis, och con- 
funderar dhem med ministris som uthi § 15, dher han säyer, quod una cum 
Rege cavere debeant, ne ali quod damnum ferat Resp. etc. quod connivere ac 
colludere non debeant ad iniquas Rectoris aedones. Dhesse locutiones tycker 
iagh och flere andra wara anstötelige. Och hafwer han Öman dessuthan folgt 
auctores, som här uthi icke nogh prudenter verserat.

H:r Lundius: Han har skrifwit i en thesi, att ephori äro cuicunq#* principi 
necessarii, hwilket han lijkwäl sedan förändrat nbl. cuique in nonnunq#*m och 
sedan säyer han dhem wara inspectores Regis, in consequentibus, hwilket migh 
tämmel. rördt, besynnerl. som Hans Kongl. May:tt intet för någon hafwer att 
swara uthan allenast för Gudh. Rector: Dhe senare bladen hade han aldeles kun
nat utlåta, som nu oredan giöra.

H:r Spole: Jagh hafwer åthwarnat Öman att han skulle achta sigh.
H:r Norcopensis: Jag beder Consist:m wille låta migh föra min förklaring ad 

aeta. Först tycker migh så, att effter det är bewilliat honom få traetera materiam 
de ephoris Lacedaem. så lärer dher om ingen difficulret giöras. 2. Effter han har 
giort sin inscription de ephoris, så har han som alla andra tänkt sigh åliggia om 
allehanda ephoris handla både som dhe proprie och improprie tagas, hälst effter
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af recentioribus auctoribus kan bewijsas dhen acceptionen finnas. 3. När han då 
and tel. kommer till ephoros rece» tiorum temporum, så wijser han det klart, 
at i anseende till dheras embete, myndighet, straffa«de och alla andra requisiter 
intet böra eller kunna förstås öfwer öfwerheten, uthan aldeles dependera af 
henne, och hafwa sin nytta endast uthi administratione, hwaruthinnan dhe subor- 
dineras sin högsta öfwerheet, och äro intet annat än undergifne magistratui, 
dhet alt § 15. 16. 17. 18 betyga, så att dhe fördenskuld med Lacedaemonior#« 
till sielfwa nampnet komma öfwerens, men till saken äro dhe åthskilde. 4. Dhe 
auctores som allegeras, Alstedius, Brutus, och nämbnas under titul flere andra, 
dhe samme nämbnas här som willfarande män, och förkastas medh klara och 
tydelige ord, och derföre tycker migh först objectionen bör nämbnas, och sedan 
swaret, och ingen bör offenderas af objectionen för än han läst swaret medh.
3. Såsom heela denne doctrinen icke medh den ringeste bookstaf är applicerat 
till wårt fådernes land eller den staten nu är, uthan all tingh relative giort, 
först om Lacedaemoniis och sedan om några andre folk, altså förmenar jagh i 
anseende till dhet första nbl. att han intet är applicerat till wår stat, dhenne 
disputation intet löpa emoth constitutiones, som förbiuda allenast dhet som är 
scandaleust uthi religionen eller wår republique; men i anseende till det andra, 
nbl. att wijsa hwar ephori funnitz hoos andra folk, nbl. hwar dhe warit, dhet 
finner jag intet migh plichdg nu förklara, uthan på det ställe, dher disputationen 
kommer fram, dher wij medh all wänlighet wille detta förklara. 6. Att ephoria 
intet uthi wårt k. fädernesland nu har något rum uthan effter Kongl stadgar 
är proscriberad, tycker iag intet kunna hindra till att skrifwa en disputation om 
ephoria hoos andra folk, dher hon på dhe tijder har äfwen så wäl warit grundat 
på dheras fundamental lagh uthi dheras regementer. Och ehuruwäl hon är här 
eller annorstädes ex osa, kan intet hindra mehr än man elliest får tractera de 
adulatione, ambitionis peste, haeresi, atheismo, när man allenast sådane saker 
intet gillar uthan ogillar, som är skedt här i disputationen. Ytterst detta alt 
säyes nu allenast till at wijsa dhet hwarken jagh eller respondenten hafwa warit 
antingen så oförsichtige eller obetänkte, att wij något ord skola welat införa, 
som skulle löpa moth Kongl. stadgan i det ringaste, icke dess mindre, som att 
iagh weet, många see mehr än en, så lembnar jagh gierna detta ringa wärket, 
under h:r Rectoris och Ven. Consist:ii bepröfwande, medh dhet förbehåld, att 
intet imputeras hwarken migh eller respondenten något widrigt, som af berådde 
mode härkommit, medh mindre det klarl. och tydel. skulle kunna här bewijsas. 
Ytterst beder jag tienstel. att fa weta, hwilken dhen eller dhe äro som detta 
ringa wälmeente wärket hoos h:r Rectorem Magn. så hårdt hafwa angifwit, att 
det äntel. skulle komma under förbodh, hwilket förbodh har at innebära något 
som directe och klarl. sträfiar emoth wår christelige tro, eller regementet till 
hwilken brott ingen af oss i sitt samwete finna sigh wara skyldige, begärer för- 
denskul om gunstigh resolution här öfwer, oss till wijdare effterrättelse. Rector: 
Om Consistorium will swara punctewijs, torde wara bäst.

Doct. Skunck: Om så skall skee, wille <ag först hafwa tijdh at läsa disputa
tionen igenom, det iagh än intet giort. M:r Micrander: Jagh wille och gierna att 
dhe puncter upsattes som synes anstötelige wara. Norcop.: Jagh begärer weeta, 
hwilka detta angifwit hoos Rectorem, och hwilka äro mine accusatores. Rector: 
Dheras skriffter äro här tillstädes, som nu uplästes, och i förstone h:r Schytzens 
så lydande som föllier:
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P. T. ad Magnif. Rectorem. Det är intet obekant huru iag tillförene såsom 
inspector typographiae å embetz wägnar in Consistorio påmint, att noga exa
mineras måtte hwadh som tryckas skall, särdeles att Decani facultatum och 
praesides disputationum draga här om noga försorg, och så censera all ting som 
under deras omdöme ställes, att det är enliget medh constitutionerne och i alla 
måtto förswarliget. Men iagh blifwer förorsakat samma påminnelse än wijdare 
att iterera, i ty icke allenast i förleden sommar, kort förr än iag antogh rectora- 
tet, ett programma tryktes, hwilket innehåller det som till en godh dheel nep- 
ligen lärer i sanning kunna bestå, hwarföre och iag sedermehra en och annan 
gång der uppå talat, uthan och nu widh min hemkomst ifrån Stockholm finnes 
en disputa//on de ephoris, uthi hwilken iag intet annat kan see, än att åthskillige 
anstötelige och incautae locutiones äro införde. Och såsom lättel. hända kan, 
att sådant scriptum torde komma under nogare exanien på högre ort, så att 
answaret stannar in på oss här wid Atad:n, så kan iag intet underlåta att hem
ställa Eder Magnif:s omdöme, om och huru wijda denne disputation kan medh 
slijke locutioner publice säkert admitteras, willjandes iag såsom inspector typo
graphiae, så i anseende till detta som annat, wara frij för alt åtahl nu och i 
längden, tienstel. bidiandes det Eder Magnif. taktes denne min påminnelse låta 
till acta föras ord ifrån ord, och wijdare war«a alla Professores, särdeles Decanos 
facultatum och praesides disputationum, att dhe noga blifwa inom limites suarum 
facultatum, och icke tillåta at uthi en disputation sammanblandas det som hörer 
till särskilte faculteter, som esomofftast skeer, uthan att hwar och en medh sär
deles accuration måtte censera och igenomsee hwadh som på trycket och i liuset 
komma skall. Jagh förbltf:r etc. Upsala d. 6 April 1685.

H. Schytz.

H:r Norcopensis sade effter h:r Schytz brefz upläsande, det han desidererade 
h:r Schytz wille låta förstå, hwar uthi dhe anstötelige locutioner bestå, så will 
jag der på swara, sade han, men effter intet är specificerat, så kan iagh intet 
swara.

H:r Claudii Örnhielms skrifft uplästes af innehåld som föllier:

P. T. ad Magnif. Rect. Såsom iagh förnummit Eder Magnif. för en och annan 
sigh yttrat, att argumentum de ephoris icke nogsampt warsambl. woro tracterat, 
uthan ungdomen kunde befahras att stöta sigh på några formulär och meningar, 
hwilke medh utriusq#* apud Romanos Bruti exempel och af dhem nembde ignoti 
scriptoris autoritet flerestädes stödias, och iag befinner den fast öme materien 
dher icke utredd wara effter saksens höga nödtorfft: altså hafwer iagh icke under
låta kunnat, Eders Magnif. på det tiensteligeste notificera, att om samma disser
tation således om odensdagh hålles, som hon nu utgifwen är, will iag ingalunda 
delachtig wara der i, att hafwa gifwit min consens der till, emedan befruchtan- 
des är, att denne Kongl. Acad:n torde der öfwer fa något swårt tilltahl, hwilket 
iagh tienstel. beder i Consistio må komma till protocols, effter iag icke för mitt 
embetes skull kan hinna sielf att upkomma. Förblifir etc.

Claudius Örnhielm.

H:r Norcopensis: Dhe scriptores som i denne disputationen nämbnas honom 
at understödia, finnas dher ldarl. förkastade. Materien intet wara så fullkombl.
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tractem, som hon eiliest kunde, will iag förmoda, att samptel. dhe gode her- 
rarne så här uthi som alla andra tractater hålla dhe unge mäns kraffter till godo, 
som intet tyckes giort så ringa eller slätt arbete. Dhessuthan att observationer 
öf:r migh inkomma, nu särdeles widh dhe här tijderne af h:r Örnhielm, lärer 
hwar assessor i Consistio, så wäl som iagh, hålla för mechta partiske, och dher- 
före dem intet witzord böra gifwas.

H:r Qvaestoris skrifft uplästes af innehåld som föllier:

P. T. ad Magn. Rect. Som iagh af särdeles tillfälle ögnat igenom h:r Ömans 
disputation de ephoris, och icke annat kan see än der ibland finnas sådane saker 
och formulär, som torde på högre ort skattas praejudicerlige och obetänksampt 
anförda af en stipendiario regis, ty torde wara af nöden, att h:r Öman warnades, 
på det bemite disputation icke måtte draga öfwer honom, kan skie och Acadin 
någon offension, så hoos Hans HögGl. Excellice som sielfwa Majestetet. Jag 
fruchtar på sådan händelse migh icke kunna uthan föregången förfrågan på högre 
ort utdeela stipendium åth honom, när terminen infaller, emedan iag ellies torde 
i längden få något tiltahl derföre, påminnandes migh nogsampt hwadh discurser 
iag och hört om denne disputation både af Eder Magnifice och h:r Profess. 
Lundio så wäl som andre. Eder Magnif. etc. J. Arrhenius.

H:r Norcop.i Jag finnes h:r Räntemästarens skyldige tienare uthi alt det som 
möyel. är, och förseer migh till hans goda wänskap lijka fult, fast iagh nu nödgas 
utsäya, det iagh ingalunda honom erkiänner för någon competent domare öfwer 
migh, eller dhe disputationer som iagh skall praesidera före, ty iagh intet see 
kan att han öfwer någre sådane saker judicialiter sittia eller sigh utlåta bör, 
will fördenskull intet tillåta at han skall någon häfd få på dhe rättigheter i an
seende till min person, protesterandes dher emoth sampt begär andes att weeta 
om sådant honom beståås uthi constit. Acad. dher de förmäla om hans embete 
såsom och om han ännu hafwer någon dommare edh aflagt, hwareffter man uthi 
sådane tillfällen skulle kunna hafwa att försäkra sig om en genuin domb. Men 
will han elliest en sådan enfaldig maieria. pröfwa och examinera publice nu eller 
en annan tijd, skall han migh och mine respondenter wara af hiertat wälkommen.

H:r Qvaestor: Jag har hwarken begiärt, ey heller lärer iagh begära att judicia
liter sittia öfwer dhe disputationer, som hållas under h:r Professorens eller dhe 
andra gode herrarnes praesidiis, ey heller har iagh i denne min skrifft till H:s 
Magnifice hafft något anseende dher uppå, uthan effter offia finnas, dhe som illa 
uttyda ett och annat som förelöper widh Acadin, uthan dhe gode herrarnes för- 
tienst, som här sittia, dherföre har iag allenast tykt dhet Öman kunde om sådant 
påminnas, effter han är en Kongens stipendiat, dhen iagh skall åhrl. gifwa effter 
Kongl. förordning stipend. Elliest weet iagh His HögGl. Excellice har misshagh 
till sådant.

His Lundiusi I dagh otta dagar sedan så war iagh hoos h:r Räntmästaren och 
begärte få tahla ett ord medh honom om mitt salario eller wåra räkningar, då 
kom och medh honom His Magnif. Rector uth, och ibland annat som då taltes, 
lät Hans Magnifice förmärkia en disputation de ephoris nu wara i kyrkian distri
buerad, hwar uthi woro någre anstötelige och hårde ordformer, då iagh straxt 
frågade, hwem skulle praesidera, men migh swarades h:r Prof. Norcopensis, då
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iagh utlät migh att han altijdh plägar wara considerat man, hwar uppå migh wij- 
stes, att uthi en thesi formales, att ephori woro cuique principi necessarii, hwilket 
iagh och tykte wara något hårdt tahlt, säyandes der jempte, att principes Lace- 
daemonior/w» woro intet annat än nomine reges, och intet potestate, och att en 
ephorus kunde cowjicere regem in vincula hoos Lacedaem., och att en kong hoos 
dhem kunne capitis damnari som man seer af Cornel. Nepot. in vit. Pausanias 
och af andra scriptoribus. När iagh kom hem seer iagh igenom disputa/zonen, 
och tykte det ordet cuiq«£ skulle ombytas, effter det war något hårdt sagt, sedan 
sågh iagh det wara rättat; men fan och att han beskrifwer in § i. cap. 2. 
ephorum som han fiillkombligh war till sin myndighet hoos Lacedaem. och i 
§15. dher han kommer att tahla i gemeen om alla principibus, så säyer han: 
hwadh en ephorus är, har iagh beskrifwit, och uthan någon distinction, att så- 
dane ephoros böhr hwar princeps hafwa. Kommer sedan effter och säyer, att 
dhe intet böra connivere aut colludere ad actiones rectoris impias et perversas, 
uthan dhe skole i sådant fall exsequi officium, och alt till ändan tahlar om sådane 
ephoris, och blandar åther in om Spartanorum ephoris, så må iagh bekänna att 
iagh kunde ögonskeenl. märkia någre anstötelige ordeformer alt fort, att dhe 
mitioribus locutionibus borde förandras, eller och dhe sidste bladen blifwa bort- 
tagne, ty i sådane fall fordrar wår plicht, och wyrdnat för May:tt att man måste 
abstinere ab omni sper/e mali, och alt som kan gifwa anledning till någon för
argelse, som särdeles effter Iagh, acta publica, och rijksens ständers åthskillige 
giorde förklaringar nogsampt klart är att sådane inspectorer eller upsyningzmän 
ey kunna eller böra här något rum hafwa; ja icke ens rijksens ständer kunna 
eller böra sig här uthi förmäta.

H:r Norcopensis: explicerade thesin 15 och i:m nbl. att thesis 1 är att förstå 
allenast om ephoris proprie dictis s. Lacedaemoniorum, men thesis 15 om ephoris 
improprie sic dictis, så wijda dhe tagas pro regis ministris och consiliariis, som 
och thesis 14 skiljer dhem klarl. åth.

H:r Lundius sade respondenten uthan någon distinction gått till att tahla om 
principibus och dhess ephoris i gemeen, synes och mycket ragla och intet wist 
principium hålla sigh widh, effter han hafft en annan ideam än h:r Norcopensis 
nu förklarar, hwilken förklaring är mycket godh, och iagh agreerar, sade h:r 
Lundius, men befruchtar ännu det någon torde stötas af Ömans locutioner.

M:r Micrander: Jagh tycker mycket wähl hade warit, att Öman straxt explice- 
rat huru han i senare thesibus förstår ephorum, nbl. allenast som ministrum och 
tillagt acceptionem propriam ephori. Dhet samma sade och h:r Bilberg. H:r 
Spole: Jag bekänner dhet iagh, när jag läste disputationen, och censerade honom, 
så satte iagh några märken i brädden, dher iag tykte Öman något dristigt tahlat, 
men badh honom ändtel. noga conferera medh sin praeside här om. Wijdare 
kunde intet nu denne gången tillgiöras, effter tijden war aldeles förliden.

Consist:m majus d. 11 April.
närwarande Rectore h:r Wolff, D:r Benzelio, h:r Aurivillio, D:r Drossandro, 

h:r Norcop., h:r Spole, h:r Bilbergh, h:r Micrander, h:r Lagerlöf, h:r Norrman 
och Secretm.

I. Rector föredrogh Consist:o det m:r Storm haf:r låtet upkalla en qwarter- 
mestare [Tufwe] att wittna uthi dhen emellan honom och Ekman förelupne ac-
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tion, men som Ekman som är Storms contrapart intet war tillstädes kunde qwar- 
teremästaren intet admitteras denne gången att wittna.

Prof Holm låter excusera sigh och jämwäl Doctrr Skunck som måste reesa 
till sine sochnar för gudztienstens förrättande skull. H:r Lundius är opassligh.

II. Rector förmälte, det Prof. Rudbeck hafwer något arbete på trycket at 
låta förfärdiga som angår hans Atlantica, men h:r Prof. Schytz hafwer låtet för- 
biuda det samma, at intet något der af skulle tryckas, hafwer och tagit sielfwe 
skriffterne till sigh; hwar öfwer h:r Profess. Rudbeck war rätt nu hoos migh, 
sade Rector, och gaf migh det samma tillkänna williandes lijkwäl förlåta h:r 
Schytz detta, som han nu är sinnad gå till absolution, skiutandes han h:r Schytz 
i detta måhl under Gudz domb, men begärer lijkwäl få sine skriffter igen, hwilka 
h:r Schytz förseglade tillijka medh ett bref, som han der om skrifwit, migh till
handa skickat, och will att det i Consistio förwaras. Brefwet uplästes så lydandes 
som föllier ord från ord:

P. T. ad Rect. & Consistm Emedan iag igår förnam att en långwäga präst
man, Graan widh nampn, hafwer en disput. grad. på trycket, hwar af en dheel 
reda fårdigh är, men det öfriga blifwit tillbaka satt, i ty h:r Prof. Ol. Rudbeck 
kommit emellan och gifwit befallning om några skriffters tryckande, som skola 
wara in laudem Atlanticae af åthskillige så högre som lägre personer, skrifwa, 
fördenskull gick iag i dagh på trycket till att förnimma der om, hwaraf iag befan 
(ibland annan oreda, som en och annan af sin sielftagna myndighet förorsakat, 
det iag i sinom tijdh, och på behörig ort skall föredraga) att medfölljande 11 
skriffter, som iag nu här widh medh Eder Magnif. communicerar, woro förbe:te 
disputation till hinder och intrång, och nu mästedelen aftrykte, hwarföre emedan 
the aldrigh tillförene skola wara trykte, som berättas, ey eller medh migh com- 
municerade, ty togh iag dhem till migh att ögna dhem igenom, och under 
igenomläsandet inföllo effterfölliande påminnelser.

1. Det är oskäligt att den som en gång fatt loff på trycket och så wi jda kommit, 
at hans arbete är wärkel. under händerne, skall igenom ens annans ege[n]- 
williga emillankomma#de hindras och blifwa stängd ifrån sitt rätt.

2. Jag kan intet see hwadh wijtzord man kan gifwa desse skriffter, ey eller 
att dhe böra tryckas, som de nu see uth, förr än man giör sigh noga om ett 
och annat här widh informerat, ty (1) intet äro dhe sielfwa originalerne uthan 
icke kan skee några, emedan iag intet känner alla händer, (2) icke eller äro 
copierne vidimerade, uthan (3) the äro till en dheel så corrigerade att man intet 
weet hwadh som bör stå eller ey, hwadh som warit authoris ord eller ey, ty 
uthi somblige äre orden utstrukne och heel andra i stället insatte, såsom det som 
af Andrea Amsel N 2 universit. Rostoch. secretario skall wara skrifwit, så att 
i stället för praesentia ståår facultas, för cupio ståår voto, för totaliter ståår plane, 
för opus står quoque etc. Och i det som på latin är stält effter Sophiae Brenners 
swänska skrifft, finnes Schytica för ett annat ord som intet kan läsas, i stället 
för longo ståår fatente. (4) Uthi pastoris Sitelii skrifft finnes ibland annat 
några ord som torde kan skee för heela Collegio Antiquitatum praejudicerlige 
skattas och föda af sigh någon controvers, (5) under dhen swänska skrifften, som 
skall wara af Sophia Brenner skrifwen, finnes ingen underskrifft af henne, uthan 
h:r Rudbeck har medh sin egen hand underskrifwit hennes nampn, åhrtaal och 
datum. (6) Denne skrifften är och giord på latin, men medh h:r Norcopensis
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hand, som iagh intet annat kan see, skrifwen; och ther så är att hon intet sielf 
det på latin skrifwit, tycker iagh at dhen det på latin stält, må och sättia sitt 
nampn dher widh, elliest tribueras det henne som hon intet giort. (7) Det 
testimonium som skall wara gifwit af H:s Excelkce Schvante Baneer är medh 
Rudbeckii egen hand heelt och hållit skrifwit och ovidimerat, dat. A:o 1660. 
(8) Om än alla dhessa skriffter in originali kunna framwijsas, så borde man lijk- 
wäl först see dhem, att man är om auctoribus säker, dhess uthan är och ännu 
owist om det skeer medh allas weetskap, consens och nöye, at the tryckas? 
Det torde till äfwentyrs någon tala der på, besynnerl. emedan somblige så longo- 
sedan äro skrefne, såsom sal. Gripenhielms A:o 58, Stiernhielms A:o 67, secret. 
Rostochiensis A:o 62, och så länge det intet bewijses wara skedt medh dheras 
samptycke som auctores äro, tycker mig at ingen har macht låta trycka ens 
annars bref. Och torde snart hända at någon klagade här öfwer, äfwen som icke 
länge sedan h:r Doctor Benzelius medh särdeles missnöye skattade det intet 
wara redeliget giort att hans epistel för många åhr tilbakars ifrån fremmande 
land skrifwen till Prof. Ol. Rudbe[c]k är uthan all hans weetskap, mycket mindre 
medh hans samptycke för några åhr sedan utgången på trycket här i Upsala, 
oachtat at han sielf warit här in loco. På sådant sätt kan ingen wara säker att 
icke det på trycket uthkommer i ens nampn som man aldrig tänkt eller weelat. 
Jagh undrar hwadh h:r Rudbeck skulle tänkia om Consist:m medh tijden skulle 
låta trycka dhe klageskriffter som Rector och Senatus academiaw in causa 
Curionis hafwa låtit afgå till Hans M:tt och Hans HögGl. Excelkce Kongl. 
Drotzen öfwer h:r Ol. Rudbeck[s] mångfaldiga swårheter och osanninger, som 
Consist:m aff honom lijdit, hwilka finnas i Acad:ns copiebook uttryckel. Nu 
såsom (ther hwar och en skulle af sin egen macht och myndighet fa inträngia 
sigh på trycket och hindra andra som lagligen komma der till, och någon klagan 
af slijkt innehål såsom D. Benzelii förspordes af flera) här öfwer något buller 
torde upwäxa och på högre ort torde ldagas att medh detta tryck så orichtigt 
tilgår, ty beder iagh det Eder Magnif. wille på Konungens wägnar tillsee att 
sådant oskick måtte hämmas och alt orden tel. tillgå, hemställandes iagh Eder 
Magnif. och V. C:o hwadh här widh giöras skall, willjandes iag wara uthan alt 
til tal och frij för alt answar, till hwilken ända iag beder att detta ord ifrån ord 
må komma till acta etc. D. 11 Aprilis H. Schytz

P. S. Jag skattar nödigt att desse skriffter intet släppas uth förr än man får 
see originalerne. Må ey eller denne min skrifft extraderas uthan icke en vidimerat 
copia först tages der af.

D:r Benzelius: Det är sant att iagh för några åhr sedan, då iagh uthom landz 
war, skref een epistel h:r Rudbeck rill, den han sedermera låtit tryckia till sitt 
wärk, och hafwer doch ingen connexion medh samme arbete, ärnar derföre jagh 
låta en gång sielf trycka sanwza epistel och läggia min förklaring der brede widh. 
Hade lijkwäl gierna önskat, det h:r Rudbeck samme epistel communicerat medh 
migh förr än han honom låtit tryckia, besynnerl. som iagh här när det skedde 
närwarande war, och hafwer honom elliest i dhen mening intet skrifwit, at han 
skulle komma på trycket.

Consistdes confererade medh hwar annan, om ändtel. en Prof. skulle commu- 
nicera medh Bibliothecario och dess censur underkasta hwadh som en Prof. will 
låta trycka.

6 - 7 2 4 2 7 7  Sallandtr
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Doctrr Benzelius: Ändtel. borde fuller ens privat bref communiceras medh 
dhen som det skrifwit, för än dhet tryckes, och synes intet wara ährliget något 
sådant förr publicera.

Rector: Lijkwäl må en Prof. uthan Bibliothecarii censur låta trycka sitt opus 
han will uplägga. Benzelius: Ja det är annat.

Norrman och Mag. Micrander: Kan skee h:r Rudbeck testimonia och skriffter 
intet torde wara så nödige, uthan woro skiäligare låta honom Granen få trycka 
sin disputa//on först, effter han är reesande, så kan h:r Rudbeck låta trycka sine 
skriffter sedan, så frampt dhe icke äro sådane som icke böra tryckias, dhet h:r 
Schytz förmodel. lärer effterset.

Rector: Men Prof. Rudbeck begärte sine skrifter igen. Huru will Consist:m 
der medh giöra?

H:r Lagerlöf: Äro skriffterne af sådan natur, att dhe skola underkastas Con- 
sistrii omdöme, så borde de här förwaras, men elliest tycker migh att h:r Schytz 
suo periculo dhem innehåller.

Norrman: Om afskriffterne icke äro medh originalerne eensee och conforme, 
så må h:r Prof. Rudbeck det sielf answara, och kan intet Consist:m taga sig 
något der af, dhet samma tykte och h:r Lagerlöf.

Ändtel. voterade Consist:m som föllier.
H:r Norrman: Jag weet intet egentel. hwadh praxis är uthi sådan casu effter 

iagh intet hördt någon sådan här förr ventileras, uthan will först gierna höra 
andras raisoner, och bijfaller då det iagh tycker billigast wara, men synes elliest 
något praejudicerliget wara för en Prof. att altijdh submittera sine scripta ens 
annars censur. Will och förmoda att h:r Prof. Schytz här uthinnan intet giort 
dhet han weet sigh icke effter constitutiones wara befogad till.

H:r Lagerlöf: Jag wille gierna först weeta om det är praxis att någon Prof. 
skall communicera medh Decano sina scripta.

Doct:r Benzelius: Så giöra dhe i facul t. theolog.
H:r Lagerlöf: Men Prof. Rudbeck är intet under wår facultet.
M:r Micrander: Nog tycker migh det att effter h:r Schytz i anseende till sitt 

embete har begärt att bem:te skriffter skulle blifwa otrykte, lärer han förmodel. 
kunna wijsa skiähl och orsaker tillet, dhem wij nu intet af hans bref så noga 
kunna inhämpta, troor och att h:r Rudbeck kura finna sig så mycket mindre praeju- 
dicerad dher uthi, som det allenast beroor uthi tijden, och uthi mora är intet 
periculum, och kan sedan skriffterne låta tryckia. Tycker elliest wara mycket wäl, 
om Consist:m kan på hwarjehanda sätt minska och inställa trätor, som åthskillige 
gånger förmedelst åthskillige skriffters tryckande emellan förnäme män äre up- 
wuxne. Elliest finner iag skiäliget wara, att den som förr hafft sitt arbete på 
trycket, må förr låta tryckia.

H:r Prof. Spole interloquerade att Granen intet praejudiceras af h:r Rudbecks 
tryckande, ty h:r Rudbeck hade sine skriffter på trycket, förr än Granens dispu- 
ta//on war censerad.

H:r Lagerlöf: Som iag än intet finner migh nogh underrättad, hwarken huru 
wijda h:r Prof. Rudbeck så wäl som andra mina collegae äro befogade till att 
låta trycka dheras arbete, uthan föregången communication medh inspectoribus 
typographiae, ey heller weet af hwadh natur h:r Prof. Rudbecks arbete är, och 
hwadh angelägenhet det har om meer eller mindre tijdh, dessuthan som migh
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ey heller är bekam huru wijda h:r Bibliothecarien Schytz är befogad tili att 
hindra och till sig taga en Prof, arbete som på trycket är inlefrerat, så kan iagh 
ey heller säya någon ting dher till, uthan tycker bäst att dhe förklara sigh dher 
öfwer å bägge sijdor in för V. Consist:o och stå dhen derföre, som i någen måtto 
finnes hafwa giort dhen andra något förfång.

H:r Bilberg: Migh synes billigt att dhen först har arbetet på trycket han 
trycker, och i det öfrige stämmer iagh in medh h:r Prof. Lagerlöfs sluth.

H:r Spole: Jagh weet att Prof. Rudbeck hade sina saker på trycket, och hade 
afftrykt der af en stoor hoop, förr än h:r candidatens Grans disputa/zon blef 
censurerad; der till medh weet iagh att h:r Prof. Rudbeck beklagade sig att h:r 
Prof. Sc[h]iitz hade tagit skriffterne bort tillförende, och lät kalla till migh sät- 
tiaren Erich [Eriksson] i h:r Prof. Norcop. närwaro, att fråga huru h:r Schytz 
kom till att förbiuda hans skriffter, tå swarade Erich i wår närwaro, att han hade 
intet förbudit dhem, uthan tagit dhem till sigh att dhem igenomsee, och nu fått 
dhem igen, kan fördenskull intet see hurulunda h:r Prof. Schytz kan nu förbiuda 
dhem, och taga dhem bort, om dhe äro the samma som han en gång hafft 
under händer.

H:r Norcop.: Jagh får intet säya något här widh effter dher är något dher 
ibland, som iag har öfwersatt på latin, men nogh tycker iag illa wara, att Prof. 
Rudbecks upsatte arbete, som elliest af mångom så högt desidereras, får här i 
Upsala så starkt hinder och motstånd.

D:r Drossander: Dher saken så hänger tillsamman som h:r Prof. Spole nyss 
refererat har, kan iagh intet see medh hwadh fogh Prof. Rudbeck mitt under 
tryckandet dher ifrån skall blifwa afstängd. Skulle han och låta trycka något bref 
auctore inscio et invito, dhet lembnar iagh dher hän, men såsom hans egen existi- 
mation hänger der af, om han framförer originalet richtigt eller corrumperadt, 
så bör han sielf nogast taga i acht, dhet som böhr stå eller icke.

H:r Aurivillius: Hwadh som inspectionem typographiae widkommer, kan iagh 
intet rättare förstå uthaf constit:ne dher dhe der om handla, än att sådane saker, 
som en Prof. trycka låter och på sitt eget answar tager, intet äro någons in- 
spection underkastade, wijdare än constitutiones sielfwa limitera. Och dher det 
skulle kunna befinnas något praejudicerliget uthi desse scripter wara, skulle det 
först hoos magistratum acad:m angifwas, och således förbiudas eller der ifrån 
tagas. 1 det öfrige om så saken tillsammans hänger, som h:r Decanus facult. 
philosophicas har berättat, synes det billigt wara, att sådane saker som detta äre, 
måtte pra?fereras en studiosi disputation, som ändå intet lärer framkomma för 
helgen.

D:r Benzelius: Jagh begär uthi dhet ährendet intet hafwa något votum, effter 
iag är sielf allegerad i h:r Prof. Schytz bref, uthan tycker wara wäl att medh 
inspectione typographiae är dhen accuration som wara bör, effter constitut. inne
håld; har en annan loff att tryckia mitt bref, reserverar iag migh och hafwa den 
rätt, at låta tryckia min förklaring der på. Hwad anbelangar dhe inlefrerade copier 
effter dhe beskylles wara raderade, tycker iag wara billigt, att det förklares i 
bägge parternes närwaro, och skriffterne emedlertijdh blifwa qwar här i Con
sistio.

Rector Wolff: Jag giör ett medh h:r Prof. Bilbergs, h:r Decani facult. phi- 
losophicat Spoles och D:r Drossandri votis, så och slutet af h:r Prof. Lagerlöfs
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mening, att hwadh dhen ene eller andre parten har något att förklara, det ännu 
må stå dher till, men att skriffterne blifwa bijlagde i Consist:o eller icke, tyckes 
migh wara lijka mycket, emedan dhet äro copier och inga originaler.

III. Företogz ransakningen öfwer det tumultet som i sidste Consistio war ran- 
sakat och förorsakat af någre studenter, berättandes nu Burmeister dhet Bose 
[Boze] warit auctor till detta och inciterat dhe andre complices men Bose 
nekade aldeles dher till. Rector: Taltes I intet widh dher om inne förr än I 
gingo uth? Burmeister: Jo men giorde wij så. Goselius [Gozelius]: Jo dhe taltes 
widh något hwar dher om. Bose: Intet war jagh rooten der till. Burmeister: 
Jo men I instigerade oss inne uthi stugun, men när wij kom uth woro wij alle 
lijka, och begynte mon:r Bose dher medh, han drak medh migh brorsskåhl, 
hwilket då han giorde, sade han: I natt willia wij gå grassatim och anfalla wachten. 
Eistadius och Starck betygade det samma, men Bosen nekade.

Trecous attest om såhrmåhlet på Pehr Mattzson uplästes, att han fått ett sår 
in till pericranium half fingers långt, för hwilket han begär 1 rdr in specie i 
bardberarelöhn.

Resol:o. Consist:m hafwer noga skiärskodat och inquirerat öfwer det tumult 
och owäsende som Petrus Bose, Andreas Eistadi/w, Johan Burmeister, Johan 
Starck och Nicol. Goselius natten emellan sidstledne 5:te och 6:te April begått 
och föröfwat; och ändtel. funnit skiäliget och rättwijst, dhet hwarthera af dhem 
böter för twenne oqwädens ord som dhe wachten kallat, och in actis finnes, 
3 mk sölfint hwart ordet, som fördublas, och jämwäl böter Bose för att han 
wachten kallat, sedan dhe andre hans cammerater wände igen 3 mk sölfint som 
och fördubblas. 2. Plichta dhe och alla samptel. för det dhe angrijpit att skrijka 
på gatan effter placatet 12 mk sölfint hwarthera. 3. Såsom Eistadius sielf till
stått at han uthi uploppet med wachten slaget Pehr Mattsson wachtdräng ett 
sår i hufwudet, så plichtar han derföre 12 mk sölfint, hwilke och fördubblas, 
och betahlar för det samma bardberarelönen, som effter Trecous attest är 1 rdr.
4. Plichtar Eistadius för det han slagit sönder 6 rutor hoos Mauritz Biörner, 
10 hoos Erich Boman, 14 hoos Johan Wolgemoth, 11 hoos Crispinum Insulan- 
drum, 3 hoos Ingo Rudbeck, 6 hoos Daniel Rudenium 12 mk sölfint för 
hwarthera stället, och låter bygga fönstren så att måhlsäganderne blifwa aldeles 
tillfredz stälte. 5. Petrus Bose som slagit 4. fönster aldeles sönder och 4 rutor 
på det fembte hoos Mattz Bengtsson, 3 fönster hoos Anders Johansson, 4 fönster 
hoos Erich Sohm, 3 fönster hoos Hans Olsson plichtar för hwarthera stället 12 
mk sölfint och hålle målsäganderne skadelöse. Wijdare för det han nederrijfwit 
skullet på Beckens änkias boodh 12 mk sölfint och reparerar skullet igen.
6. Johan Burmeister som hoos Hans Olsson sönderslagit 2 fönster, låter dhem 
byggia och plichtar derföre 12 mk sölfint, och jämwäl för det han huggit kruke- 
makaregesällen Israél Johansson kiötsår 6 mk sölfint och betahlar bardberare
lönen, hwadh hon skiäl. kan bewijsas belöpa. 7. Petrus Bose och Andreas Eista
dius som föröfwat wåld på Bengt Bomans boo, och luckan nederrijfwit, plichtar 
hwarthera 40 mk sölfint och Eistadius som utkastat 1 dr kopf*zr:nt peng?r, 
för 12 lius, för 12 öre brödh, och jämbwäl ett kårlband, som i boden warit 
pan[t]satt, betahlar detta tilbakars, men föruth skall måhlsäganden bewijsa hwad 
kårlbandet kan kåsta. 8. Plichtar Petrus Bose, Andreas Eistadius och Johan Starck 
för det dhe en släda hoos m:r Sifwertz uttagit, den derifrån fört kring uppå
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Stoorgatan, och honom dher söndersprängt och styckat 40. mk sölf:nt alle till
samman. 9. Betahla dhe alla samptel. Petrus Bose, Andreas Eistadius, Johan Bur- 
meister, Johan Starck och Nicol. Oselius* 6 dr koppwrmt för ett swijn h. Anna 
Johansdotter tillhörigt, som genom dheras förwållande omkommit. För det öf- 
rige belägges Andreas Eistadius och Petrus Bose för denne sin insolence medh 
2 åhrs tacita relegatione, Johan Burmeister och Johan Starck medh ett åhrs.

IV. Ludovicus Nyblerus begär continuation af sitt stipendio på 2 åhr och 
resolverade Consist:m att han sigh anmäler hoos Decanum facultatis, när sti
pendiatlistan företages.

V. H:r Prof. Buscaugrii hustrus Christinae Simoniae supplique till Consisr.m 
uplästes, begärandes hon fa communication af det bref som till Hans HögGl. 
Excellice Kongl. Drottzeten afgått om dhen löhn hennes man till detta parti- 
ciperat uthi medh h:r Prof. Pering[er], och jämbwäl H:s HögGl. Excellices swar 
uppå samme bref, hwilket bewilljades, men så böhr hon och dhe documenter 
som der uthi mentioneras, om hon sigh af dhem will betiena plene allegera.

VI. Uplästes sahl. h:r Columbi erfwingars, Columbaeugrii**, Holstenii och 
Gezelii supplique begärandes de det wille Consistim citera dheras medin- 
teressenter hijt till en wiss tijdh, att dhe dher igenom kunde medh snaresta 
komma till effecten af dhet testamente som sal. Prof. giort, nbl. att sigh emellan 
bibliothequet deela. Här uppå resolverades at de få citation till någon lagligh 
tijdh.

VII. H:r Norcopensis begärade utslagh öfwer dhen disputation som warit 
förbudin, förmenandes sin explication sidst i Consistio giord skulle honom nog- 
sampt förklara, och dess uthan Öman sielf corrigerat det som tyckes anstöteliget 
warit, så at nu intet något skulle wara, som detta kunde impediera, och slötz 
at tillkommande onsdagh skall det företagas, effter nu så få woro tillstädes.

VIII. Secretarius berättade sigh effter Consistiii sluth af d. 1 April fatt emot 
quittence Petri [Albogii] Cursoris änkia silfkannan igen som hon i Consistio 
pan[t]satt. Jämbwäl hafwer han och effter Rectoris Magn. tillstånd lefrerat till 
Jochum Weiland t och Lars Unonius dhe otta rdr, som hir Prof. Celsii änkia i 
Consistio insatt och dhem tillhörige warit, hwar uppå dhe och sin revers gifwit.

Consistim minus d. 13 April Aio 1685
närwarande Rectore hir Wolff, hir Lundio i hir Schytz ställe, hir Aurivillio, 

hir Spole, hir Norrman i hir Peringers ställe.
I. Olaus Calcenius [Kalsenius] inkallades at giöra berättelse om uploppet 

emellan skomakaregesällerne, Erich Olsson och studenterne så mycket som 
honom witterl. kan wara, och refererade såi Om afftonen kom iag in hoos 
Elvius och en lijten stund der effter, kom en öfwer balken från Ekebygården 
medh en pälss, dhen iag intet kände, och sade för oss, det han hade fått en elak 
släng på axlen, och badh oss komma uth att hielpa sigh.

Gåse inkallades att höra berättelsen och jämwäl Grandel och Bergen, men 
dhe begge senare woro gångne till Gamble Upsala i går, berättade Cursor, och 
woro nu intet tillstädes; wijdare continuerade Calcenius så: När iag kom in så 
woro dhe något drukne, som förr woro hoos Elvius, och som bäst wij suto,

* Felskrivning för Gozelius.
••  Felskrivning för Columbagrii.
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hörde wij stort tumult på gatan, då gick wij uth, och när wij kom uth på gården, 
så stodh han för oss på gården som iagh förr sagt hafwa gått öfwer balken, 
bidiandes oss hielpa sigh, och då delibererade wij om wij medh honom skulle 
gå öfwer balken eller genom porten, och woro emedlertijdh skomakaregesäl- 
lerne på Ekebyporten och wille bryta sigh in, och effter deliberation, den iag 
anstälte allenast att hindra studenteme dhe ey skulle komma uth, sade iag det 
wij skulle stå bij, att studenterne ey skulle lijda någon nödh; emedlertijdh sökte 
wij effter gewähr sombl. uppe i nattstugen, och sombl. neder på gården, waran- 
des han alt stilla hoos oss dhen, som kom ifrån Ekebygården, som och togh 
sigh en stoor stock i näfwen. Sedan gick wij till porten, och sade iag då: Gode 
herrar wij hafwa intet behof kasta oss i fahra för någon annan, uthan när 
wij blifwa öfwerfallne wille wij förswara oss. Allenast sade iag detta att divertera 
studenterne, att dhe ey skulle komma uth på gatan.

Men emedlertijdh drogo skomakarne sigh in igenom porten, och blef en af 
dhem uppå taket bak om korstenen och kastade steenar både in i gården hoos 
oss och på balken, hwilket och jämwäl flere af dhem giorde. Emedlertijdh be- 
gynte studenterne som på gatan woro at kasta och bryta upp skomakareporten, 
och sade iag då, på det iagh skulle hålla studenterne inne i gården att ey någon 
skada skulle skee: dhet är ingen nödh studenterne triumphera nu. Men ingen 
af oss gick uth genom porten, ey heller han som kom från Ekebygården; och 
sedan gick iag medh dhe andre in. Rector: Hwilken hade musquetten och eld
gaffelen? Calcenius: Om eldgaffelen weet iag intet, en musquet hade Troilius 
och slogh honom emot wäggen in uthi Allmungegården som Elingius gästade 
uthi. Rector: Men hwilken war ute genom porten? Calcenius: Jag will medh eedh 
bedyra at ingen foot war igenom porten uthe af wårt Iagh uthan hade någon kom
mit uth så haf:r dhet skedt förr än wij gick uhr cammaren.

Olaus Troilius tillfrågades om han icke warit tillsammans medh skomakarne, 
och sade sigh intet warit uthe på gatan, men slog sönder musquetten inne uthi 
gården. Det war fuller wist, sade Troilius, at wij som hoos Elvius woro, woro 
uthe på gården och hörde tumultet, och ämbnat gå uth, men när wij hörde 
studenterne triumphera, så skötte wij intet om att gå uth. Rector: Hwilken hade 
eldgaffelen? Troilius: Dhen weet iagh intet af.

Grandel inkallades som nu igenkommit ifrån Gambia Upsala, och tillfrågades 
om han warit uthe i Allmungegården och om han hade skinpällss på sigh? 
Grandel: Jagh språng igencww en lijten gång som är emellan Allmunge och Eke
bygården, och straxt gick iag der ifrån, men så kom Bergen och mötte migh 
och hade en skinpälls medh sigh, och då woro studenterne i Allmungegården 
uthe, men förr än iag kom uth i Allmungegården war Troilius uthe på gatan, 
och en hade en eldgaffel, doch woro då inga skomakare uthe, uthan woro då 
ingångne. Troilius: Tumultet skedde sedan, men intet war iagh på gatan så länge 
tumultet warade. Rector: Hwem hade då eldgaffelen? Troilius: Dhet weet iagh 
intet. Rector: Sågh I, Grandel, om Troilius hade något i näfwen? Grandel swa- 
rade sigh det intet kunnat see.

Bergh inkom och sade sigh gått öfwer balken in uthi Allmungegården, men 
sågh intet Troilius uthe på gatan, men inne på gården sågh jagh, sade han, 
honom hafwa en musquett; elliest hade fuller alla gewähr i näfwen. Norrman: 
Hwadh wille I uthe i gården giöra, begärte I icke deras assistence? Bergh:
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Jagh hafwer bekant migh blifwit slagen, och klagade migh der öfwer för dhem, 
men jagh gick bort strax, och sågh jagh ingen menniskia så länge iagh war dher, 
af dhem wara uthe på gatan.

Daniel Norling inkallades och tillhöltz at han warit uthe på gatan när detta 
tumultet skedde, och sade sigh medh Johanne Elvio och Troilio wäret uthe på 
gatan, men förr än tumultet skedde föll iag omkull på gatan, sade Norling, då 
ropade migh en skomakare: dher föll den swijnhunden; och gick så iagh op i 
Elvii kammar, och togh en eldgaffel, men intet war iagh uthe på gatan med 
honom. Rector: Men hade I ingen wärja? Norling: Jag hade en lijten, men dhen 
går intet uhr skijdan, uthan en högg i gatan medh wärja och sedan kom han 
inlöpandes i Allmungegården. Elliest såg iag och twå stå widh Ekebygården medh 
skinpälsar, och war iagh eller mine camerater intet uthe på gatan, när uploppet 
skedde. Men en kom och slogh i wäggen medh en eldgaffel när sielfwa buldret 
skedde.

Samuel Normoraeus inkallades att giöra berättelse och sade: När sielfwa tu
multet skedde, weet iag ingen wara uthe på gatan men en kom från Ekeby
gården och wille hafwa oss uth, men wij samrådde oss lijkwäl at wij intet skulle 
gå uth, som och Calcenius rådde oss wara inne, uthan hörde några gå och allar- 
mera uthanföre.

Parterne inkallades samptel. och tillsades alla att wara tillstädes nästkommande 
onsdagh kl. 1. och emedlertijdh skall ingen reesa bort.

Consist:m majus d. 15 Apr. A:o 1685.
närwarande Rectore h:r Wolff, h:r Aurivillio, h:r Drossandro, h:r Norcop., 

h:r Spole, h:r Norrman, h:r Bilberg, h:r Micrander, h:r Lagerlöf.
Profess, theol. woro nu alle utreste effter det war nu dymbelwekan.
I. Wälb:e h:r Silvii [Sylvii] notification af d. 11 April 685 insinuerades af 

innehåld, det Acad:n wille till d. 25 Maij sigh inställa widh Biörskogz ting, 
då syningzmän utwällias skole till synegången i Kåhlsta och Odenswij sochn 
och refningen i Berga och Medåcker sochn, och resolverades at denne notifica
tion communiceras medh h:r Qvaestore, at Vinter är på tinget tillstädes, der så 
nödigt finnes.

II. Eistadius och Bose [Boze] inkallades och tillfrågade dhem Rector om dhe 
än låtet reparera dhen skada dhe giort och måhlsäganderne dheras tertial af 
böterne tillstält, som och när dhe Consist:o sin portion betala wille.

Bose berättade sigh hafwa låtet byggia dhe fönster han sönderslaget, men weet 
sigh inge medel att dhe böterne erläggia han är sakfält till uthan befahrer dhet 
han af hunger i fängelset måste döö, besynnerl. som han nu på 3 dygn ey fått 
någon maat, och hafwer intet mehr at kiöpa sigh före, effter han utsatt sine 
kläder der till. Dhet samma sade och Eistadius att han skadan godh giort, men 
weet sigh nu inge medel hwarken till att uphålla sigh medh ey häller att betala 
böterne, förr än han kan få budh hem ifrån. Consist:m tilhölt dhem at dhe giöra 
sin flijt at skaffa caution eller och förlijka målsäganderne och det medh attest 
bewijsa, så will Consist:m see på hwadh sätt dhe kunna blifwa hulpne.

III. Jacobus Elfvius och Andreas Olenius bägge O-Bothnienses begära testi
monium. H:r Lagerlöf dheras inspector gaf dhem gott wittnesbörd, och jämwäl 
h:r Norrman Elfvio, hwar på dhe bägge erhålla sin begäran.
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IV. Brefwet till stadzmagi stråten om åkerdeelningen uplästes och jämbwäl 
swaret till Kongl. May:t på sal. M:r Boos erfwingars supplique. Widh detta till
fället läste Rector Magn. up Kongl. Mayitz förordning och partition om dhe 
200 tunneland åker som Kongl. May:tt allernådigst Academien donerat.

V. Alla interessenterne uthi uploppet moth skomakaren Erich Olsson och 
gesällerne inkallades och tillsades att dhe äro tillstädes näste Consist:ii dagh 
effter helgen, effter saken nu per infrequentiam Consist:ii intet kunde komma 
till ändskap, och dher några willia resa hem öfwer helgen, så skola dhe skaffa 
caution de judicio sisti.

VI. Olof Bengtssons Hierpes bref af d. 14 April uplästes begärandes han till- 
gifft på den skuld han för sparw&lhl är Acad:n skyldigh, nbl. 851 dr kopptfrint 
aldenstund hans goda är förkommit, förmedelst det, att en hans granne, då wåd- 
elden i hans huus fastnade, intogh hans gård, och dher sine saker inrymbde, 
af hwilket tillfälle alt hans goda blef bortröfwat och stulit. Detta differeras till 
Consist:m kommer frequentius tillsamman.

VII. Åkerwäsendet företogz igen berättandes Rector han sigh här medh skyn
dat, som han möyeligest kunnat, och är nu der medh så när kommit, at det 
brefwet som Consistim hört nu upläsas, afgår till stadz magistraten att Acadin 
far dhe 16 tunne land igen, som Doctori Stigzelio warit påförde i stadens up- 
sattz af A:o 1674, och ibland någre Professis änkior utdelad, dhem staden sedan 
igentagit. Item dhen åker som M:ri Svenonis Jonas erfwingar innehafwa, och 
jämbwäl dhe 5 t:rs rest och någre f:r som effter förbeide upsattz af staden 
desidereras. Sedan upläste Rector en specification öf:r all åkren, huru mycket 
hwar hafwer, och af hwilken han innehafwes. Men som och sombl. af Profes- 
sorerne och dess änkior innehafwa mehr än dhe böra, ty skola dhe tillsäyas at 
de afstå öfwerskottet som dhem ey tillkommer, hwilket tillijka medh dhem som 
af staden praetenderas, och Mir Svenonis Jonae erfwingar innehafwa, giör ohqge- 
fähr 64 t:r, hwilke 64 t:r land bland wederböranderne proportionaliter utdeelas 
böra.

H:r Spole afsade sigh trädet medh Gunsteåckren, och will der medh sigh intet 
befatta så frampt han åkren skall afstå, men h:r Prof. Bilbergh tycker det han 
lijkwäl kunde låta träda, och låta betala sigh culturen af dhen som åckren blifwer 
tillslagen. H:r Bilberg frågade om änkiorne, anten de skola få uth sine 6 tunnor 
först af åkren, eller de skola ex aequo dividera medh Professorerne af hela quan
to. Consistim resolverade att först skall efftersees huru stoort quantum blifwer 
af sielfwe massan, sedan Acadin fatt den åker igen som af staden fordras, och 
den portion som sombl. öfwer förordningen innehafwa, så far man see om så 
tillräcker, att änkiorne kunna få sine fulla 6 t:r först, börandes partitionen skee 
effter Kongl. Mayittz reglement och förordning.

VIII. Hir Decanus Spole angifwer att Josephus Wallin will disputera de ori
gine Stockholmiae, Olaus Troilius de vitiis. Haquinus Spegel de disputationibus, 
Simon Löfgreen de bello justo, Ericus Drissel de manumissione, Ericus Pauli- 
ander de officio sermocinandum, Laurentius Gaddelius de actione vitali cor
porum, Kalkberner de lectione antiquorum supra mensam. Daniel Lidius Neri- 
cius in lege Charondae Septimae de securitate legum.

IX. Mir Micrander frågade om man ändtel. skall cessera medh Ausii saak och
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ey häller åckren effterfråga. Rector sade det Wadensteen fått immission, och 
lärer fåfängt der widh något arbetas. M:r Micrander: Jagh tycker lijkwist att 
det är wådsampt släppa denne action uthan alt åtahl, effter dher uthi verserar 
Acad:ns interesse.

X. H:r Prof. Erici Aurivillii skrifft uplästes af innehåld att han begär weeta 
huru med Flogstad hemmanet, som hans profession tillslagit är och af sahl. 
Gartmans änkia innehafwes, förblifwa skall, om han icke i wåhr skall draga 
bekymber om, at dhet till halfwa rogsädet blifwer upträdt, förmenandes han wara 
medh praxi eenliget, att änkian niuter halfannan åhrswäxt, een half för dhen 
terminen som Profess:n dör på, och een heel för nådåhret, hwar medh hon och 
är till fredz. Men sal. Prof. Gartmans änkia will hafwa twenne heela åhrswäxter 
af orsak att sal. h:r Prof. Schefferi änkia och så nutit twenne heela åhrswäxter.

Rector berättade, det sal. Gartman hade proportionaliter ett statshemman den 
tijdh som Scheffer hade Flogstads hemmanet ifrån sal. Gartmans profession, och 
nu graveras Gartmans änkia derföre, at hon måste inkompsterne der af lefrera 
tilbakars och begär hon niuta af Flogstahemmanet twenne åhrswäxter, som saligh 
Scheffers hade för henne.

M:r Micrander refererade det då han tilträdde profession, hade hans anteces
soris änkia åhrswäxten af prsebendehemmanet halfftannat åhr, och så är wanlige 
praxis der widh.

Rector sade det Prof. Liungs änkia hade pra?bendehemmanet i tu åhr för 
honom, det samma sade och Prof. Spole om sin antecessoris änkia och om sal. 
Schefferi.

M:r Micrander: Ja så måtte uthan twifwel någon annan circumstans wara dher 
widh.

H:r Lagerlöf: Det woro bäst att conferera med Qvaestore hwadh praxis warit.
Rector: Hans sentiment instämmer medh M:r Micrandri. M:r Micrander: Ja iag 

weet så warit practicabelt, men att Scheffers änkia hafft hemmanet i 2 åhr, så 
bör det intet praejudicera någon annan, ty hon skaffade sig Kongl. May:tz bref 
der på, och tycker mig bäst wara hålla sigh wid praxin.

H:r Bilberg offererade h:r Aurivill. på sin swärmoders wägnar så mycket som 
halfåhrs ränta af Forkarby hemmanet som sal. Gartman hade förr än hon fick 
Flogstad allenast hon får pro A:o 1686 behålla heela hemmanet, hwar med och 
h:r Aurivillius war benögd, och slötz att de sin emellan här om uprätta skriffte- 
liget contract.

XI. Rector begärte Consist:ii betänkiande öfwer Ömans disputation. H:r 
Norcop.: Jag tycker att hans upsåth aldrig warit det ringaste något ingreep giöra 
uthi wår stat, der ifrån jag och altijd abhorrerat ifrån min första ungdomb, hwar- 
före woro wäl att hielpa honom. H:r Lagerlöf: Det bijfaller iag och att man 
borde hielpa honom, men det nekar iag intet till, at han nu icke något owar- 
sambl. skrifwit. H:r Norcop.: Det will ma» ändtel. publice förklara, och att 
intet något bör förstås om wårt rijke, och tycker mig då Consist:m för alt åtahl 
wara exculperad, när af acds tages den förklaring som iag här öfwer giort, och 
elliest håller mig färdig att giöra, om något mehr skulle åtalas. 'Resolutio. Detta 
deffereras till plenius Consistorium kommer tillsamman.

XII. Rector föredrog Consist:o det h:r Örnhielm begär att hans wederläg-
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ning in originali måtte inbindas ad acta Consist:ii. H:r Norcopensis begärte att 
wid den händelsen Prof. Örnhielms inlades, hans och måtte sättias der brede 
wid.

Consistorium fan detta med processen heelt oformeliget och tykte häller det 
måge de snarare inskrifwas wid ändan af rectorats protocollet, om de gode herrar 
Professorerne widare påstå att de skola komma ad acta.

Consist:m majus d. 29 Apr. A:o 1685.
närwarande Rectore h:r Wolff, D. Benzelio, D. Skunck, M:r Holm, h:r Schytz, 

h:r Lundio, h:r Aurivillio, h:r Doct. Drossandro, h:r Norcopense, h:r Spole, 
h:r Peringer, h:r Normanno och h:r Qvaestore.

I. Dhe nästföregående protocollen uplästes.
II. H:r Qvaestor berättade det han effter Consistiii sluth skickade Sylvii noti- 

fication till Winter, det han skulle på Biörskogz ting wara tillstädes.
III. Inquisitions comissionens skrifwelse af d. 28 April 1685 inlefrerades 

och uplästes, warandes af innehåld som föllier (denne skrifft communiceras och 
med H:s Högw. Doct. Pet. Rudbeck):

Man hade säkert förmodat, at Kongl. May:tz wår allernådigste Herres och 
Konungz så alfwarsamwe bref och förordning om den academiske inquisitionen 
skolat kunna wärka det hoos hwar och en af oss att ingen måtte sig understå 
till på annat sätt sigh wijsa emot Commissionen än högstb:te Kongl. förordning 
det befaller. Men man har doch under ett så starkt hägn icke kunnat sittia så 
frij, att icke någon utlåtet sigh annorledes. Ty föruthan det att en eller annan 
synes träffel. förnögt sigh sielfwer, i det han förmeent sigh medh någon sär
deles invention fört sin penna till Commissionen och att en man icke longesedan 
publice uthi sittiande Consistorio fick säya lijka som medh piquanterie det man 
hade redan fått en hoop förklaringar ifrån h:r Prof. Rudbeck och worde ännu 
bekommandes flere, lijka som skulle det icke så wara, eller och att bem:te 
Rudbeckii förklaringar wore sådane, att Commissionen genom dhem något torde 
lijda, uthan och hans högerew. h:r Doct. Pet. Rudbeckius har och gått så wijda, 
att han flere reseer nu munt-, nu skrifftel. sökt till draga under sin entsindte 
deliberation och voterande hwadh method Commissionen i detta undersökiandet 
bruka skall twärt emot Kongl. May:tz allernådigste instruction som en wiss 
method dieterar, uthan att lemna honom eller androm ett sådant jus, som han 
sigh söker arrogera eller wijdare binda Commissionen till Consistorium, än som 
den sielf finner nödigt en och annan anlijta om rådh och handräckning, då och 
hwar och en är befalt at wara honom behielpelig och beforderlig. Och ehuru- 
wäl Commissionen sökt att h:r Doct:n i synnerhet förtaga sådane praejudicerlige 
förslag, der igenom, att man låtit publice proponera att man icke måtte allenast 
hafwa sig till rättelse widh detta wärket, Kongl. M:ttz allernådigste bref och noti- 
fication der om till Consistim uthan och sielfwa fullmachten och instruction, 
tagandes af den samme sigh afskrifft och copie, så har han lijkwist der af, sig 
ey kunnat rätta, uthan farit fort uthi sin ensinnighet, och till öfwerflöd Commis- 
sionens så wälmenande påminnelser applicerat till ett annat, genom dess berät
telse eller rapport till H:s HögGl. Excellrce i hwad mening, må han sielfwer 
see sigh om, som man och lembnar der hän, hwad rätt honom competerar till
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tala på inquisieionens mechod, som May:tet sielf allernådigest agreerat och före- 
skrifwit, eximerandes den således alle andras censur och omdöme, warandes 
det och, som han nogsampt see kan, fast orimliget och hinderliget om han och 
andre skulle fa sittia uthi sin egen sak. Han söker nog dess uthan att giöra in- 
triguer som protocollen och torde kunna wijsa, det han till den ändan för- 
nembligast kommit tillstädes och icke elliest offta alt sedan Commissionen sattes. 
Men lembnar och i lijka måtto der hän att h:r Doct:r underståt sig carpera det 
formulair som Commission af gode skiäl funnit nödigt at bruka uthi sine bref 
och skrifwelser såsom och att bemöta Commissionen medh injurier och hotelser, 
der som doch lijkwist honom icke will anstå att Commissionen något föreskrifwa, 
mindre således emot honom sig utlåta. Allenast will Commissionen sigh här med 
hafwa förklarat, att böra och willia in för H:s Kongl. M:tt i sinom djdh wijsa, 
sig uthan anseende och opassionerad sökt fiillgiöra Kongl. M:ttz allernådigste 
förordning, och befrämja publici rättwijsa interesse. Emedlertijdh må den som 
behagar gifwa till acta hwadh honom lyster Commissionen angående, allenast 
man får der af wederbörlig communication. Den må och som det behagar låta 
sina skriffter och förklaringar icke allenast läsas af hwem som förekommer, som 
man förnimmer ibland skee, och genom privat buccinatores uthropas; ty alt haf:r 
sin tijdh och rum, och kan Commissionen af sådane onödigheter icke turberas. 
Man skattar och nödigt, att behålla här wid acta denne h:r Doctrr Rudbeckii 
skrifft som han nyligen inlagt, in till dess hon i sinom tijdh medh mehra kan 
komma under May:ttz allernådigste omdöme, huru wijda den är conform medh 
Kongl. M:ttz allernådigste bref och fullmacht, och om den meriterar att komma 
till acta Consist:ii, önskandes slutel. att h:r Doctoren som nu blifwer så gammal 
och gråå, wille för sådant och annat slijkt förskona både sigh och andra, hwar 
medh han doch torde snarest skada sig sielf, det man doch ingalunda önskar 
uthan unner honom af hiertat alt gott; lembnandes på wederbörandes answar, 
om detta icke kommer ord ifrån ord till protocollet.

Upsala d. 28 April A:o 1685.
Effter Kongl. förordning och fullmacht 

Nie. Wolff Henricus Schytz. J. Arrhenius.
Acad. h. t. Rector

IV. Kongl. May:tz placat af d. 5 Julii 1684. uplästes angående trycket, och 
berättade h:r Schytz det wara ankommit till honom affton för palmsöndaghen 
och kunde det förr intet låta upläsa i Consist:o effter helgen war förhanden. 
Men lät straxt kalla till sigh tryckaregesällerne, och upläste det för dhem, badh 
och dhem tillsäya Curio, att han skaffar sigh placatet från Stockholm. Placatet 
togh h:r Schytz igen, effter han det för sigh sielf förskaffat, och will att Consist:m 
är sielf omtänkt att inskaffa sigh ett exemplar.

V. Consistrii swar till Kongl. May:tt på Margareta Cruzells [Chruzelius’] 
supplique uplästes och underskrefz.

VI. H:s HögGl. Excellices Kongl. Drottzens bref af d. 2 Ap. 1685. uplästes 
angående Consist:ii swar om Margareta Cruzeliae [Chruzelius’] supplique och 
slöt Consist:m att copia der af öfwerskickas till wälb:ne h. seeretrn Wallenstedt, 
och jembwäl bref, item recommenderes och Acad:ns angelägenheet uthi M:r 
Boos saak till h:r cancellierådet Lindskiöld.
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VII. H:r Qvaestor emottogh Buscaugrii hustrus supplique till Consistim medh 
dess allegatis att genomsee medh inspect. aerarii.

VIII. H:r Schytz begärte få föra ad acta: Af det så nu som tillförende af 
protocollerne upläst är, blifwer iagh förorsakat effterfölliande låta till acta 
kommac Det är högst beklagl. at tå iagh en och annan gång å embetes wägnar 
talat för publici interesse, och särdeles efftersökt att befrämja och befordra H:s 
Kongl. Mayittz allernådigste förordningar om Bibliothequet och trycket, måste 
iagh lijkwäl fast oskyldigt blifwa angrijpen och efftersatt, så att iag i min från- 
wara finner till protocolls fördt ett och annat som till min wanheder ärnas, ja 
det som mehr är, att iag är ohörd dömbd en och annan gång, ther lijkwäl om 
hoos migh något culpabelt funnes, dhen som sigh funne offenderat, borde lagl. 
mot migh procedera, citera migh och således låta migh förswara migh, therföre 
om Prof. Ol. Rudbeck tycker migh hafwa annorledes än som bordt wara, proce- 
derat i thet iagh hans på trycket ingifne testimonia, hwarken in originali eller 
vidimerade copier, ja att i en hög herres nampn medh Prof. Rudbecks egen hand 
skrifwit, tog till att igenomsee, och medh H:s Mag. och Consist:o communicera 
till wijdare skiärskodande, hade han bordt sökia migh, om han funnit något at 
tahla på, men iagh har giort det mit embete fordrade, och att han sagt sigh 
förlåta migh och lembna migh under Gudz domb, dhet har han intet skiähl 
till, iag har först intet brutet. Uthi hwadh mening han talar att lembna migh 
under Gudz domb, det är klart nogh, och står honom intet an att bruka sådane 
ord emoth den som giör sitt embete. Att han samma dagh gick till skrifft, war 
migh intet bekant, och borde iag derigenom intet hindras effter min embetes 
plicht att efftersee hwadh som tryckes, på det icke någon skuld måtte komma på 
migh, hwar till iag så mycket mehr blifwit föranlåten som h:r Doct:r Benzelior 
en och annan gång klagat, att hans epistel honom owitterl. kommit på trycket. 
Det hade elliest fast mehra anstått Prof. Rudbeck att communicera medh inspect. 
typographiae när han något will hafwa på trycket, och sigh förlijkt medh dhen 
som han laederat, förr än han beging o H:s nattward. Han hafwer ännu aldrigh 
afbedt det heela Consistim af honom blifwit till heder och ähra angrijpett, ey 
heller det han migh både i sitt voto emoth mitt rectorat, så wäl som elliest på 
Wennegarn osanfårdel. angifwit, det han aldrig medh ähra skall kunna bewijsa. 
Privat har iag intet dragit i mitt hierta moth honom, uthan måst såsom Issus 
stå in terminis defensionis för det iagh tahlt och drijfwit å embetes wägnar. 
Elliest kan intet sägas proprie, att iagh hans tesdmonia af trycket borttagit, tå 
iag them Rectori och Consist:o till censur communicerade. Kan och ingen rätt- 
sinnigh denne method improbera. Hwadh elliest en eller annan af dhe gode 
herrarne menar, att Professis hafwa macht att låta trycka sine wärk uthan censur, 
så kunna dhe sielfie see huru sådant är enliget medh Kongl. constit. och nu up- 
läste placat. Skeer något der emoth, så finnes min påminnelse migh till förswar, 
och sware den som moth förordningen peccerar. Dhet elliest iagh har talt om 
disputatione de ephoris, det har iag giort å embetz wägnar, och i lijka måtto 
lembnat Mag. Rectori och V. Consistio till skärskodande, om och huru wijda 
dhe disputa[ti]oner kunde admitteras, så att derföre intet är ochristeligen på
mint, uthan fast mehra christeliget, att fullgiöra sin eedh och wara mohn om sin 
Konungz authoritet. (Mir Holm och Qvaestor gingo uth.) Dhe dubia som migh 
inföllo wid disputationens genomläsande, äro till en deel af den beskaffenheet.
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att dhe wid annat tillfälle kunna remonstreras, endehl sådane som iagh nu nämp- 
ner. 1. Om disput:nen hade blifwit handterad så, att dhen stricte blifwit wijd 
materien om ephoris Lacedaemo ni or#/», så hade det warit en annan saak, men här 
skeer en application till många regna, och 2. Sättes uthi en thesi principi cuique 
necessarios esse ephoros, ther lijkwäl han tillförende explicerar ephorum per 
inspectorem, och hwad mehra, som der finnes, hwilken thesis omöyel. bör 
tolereras, emedan en princeps och en Konung bör ingen inspectorem hafwa af 
menniskior, eo ipso som han är immediate sub Deo, och effter Gudz ord ingen 
kan säya till honom, hwad giör tu. Elliest finnes nödigt på Commissionens wägnar 
att föredraga en eller annan punct att dhe sidst renskrefne protocollerne äro 
ibland mycket galne skrifne. Till det andra frågas om Prof. Rudbeck har fått 
communica/zon af Kongl. Cammarens bref om verifica/zonerne, och der det icke 
är skedt så kan det skee. 3. Effter en dheel af Professorerne, som af proto- 
collet finnes, hafwa här in loco betygat, sigh hafwa för en godh tijdh sedan 
kiöpt af dhe försålde Bibliotheqs pergamenter, ty begäres att hwar och en wille 
gifwa skrifftel. attester, af hwem dhe dhem kiöpt, och huru mycket dhe derföre 
gifwit, och det med thet första. Såsom det och 4. befinnes att af mappis geo- 
graph. tabula universalis är på indice librorum i Bibliothequet upförd, och up- 
hängd uthi Theatro anatomico, men de andre förmenes wara upförde i dhe andre 
räkningarne och Bibliothequet tillhörige som h:r Prof. Wallerius säyer, men lijk
wäl dher icke finnas, så wille man förfråga hwarest de äro, och såsom säyes att 
Anatomiaehuset skall läka, ty beder iagh tienstel. Professores matheseos wille 
taga sigh mödan på, och besichtiga taflorne som dher äro, om dhe någon skada 
tagit; sedan will man gierna haa dhem till Bibliothequet igen tilbaka, så firampt 
dhe icke äro fördärfwade. 5. Begäres att Lexicon scandicum som sahl. Verelius 
skall hafwa skiänkt till Bibliothequet, måtte genom Ven. Consist:ii hand räkning 
fordras till Bibliothequet, effter iagh det intet fått igen af h:r Prof. Rudbeck. 
6. will iag till min säkerheet fråga om det bör tryckas, som af Adjunctis cen- 
seras, såsom brudeskriffter, grafskriffter och verser; uthi constitut. finner iagh 
intet annat, än at det fordras af dhem som äre på trycket, at de intet annat emot- 
taga, än det som censeras af Decano, Consist:o och Professoribus. 7. Frågar iagh 
om icke af alt som här tryckes, böör ett exemplar komma till Bibliothequet 
så wäl ringare skriffter som större, som programmata, praelectionum intima- 
t/oner etc. hälst iag fan i går i Bibliothequet samblade några programmata och 
andra skriffter, som här äro trykte, men det allenast på 8 eller 10 åhr tilbakars. 
Skall sådant inlefreras tillijka medh mehra såsom Professorum arbete, kan iag 
intet annat see än booktryckaren i anledning af detta placatet detta bör inlefrera.

Detta agreerade Consistorium, att ett exemplar inlefreres.
H:r Schytz: Och will iag intet swara för det som försummat är. Sidst beder 

iagh att hwar och een af dhe högt:de herrarne will i anledning af Kongl. con
stitut. i rättan tijdh inlefrera till Bibliothequet dhe böcker, som de der ifrån länt 
hafwa, särdeles när denne termin löper till ända. 8. Tycker migh ey heller wara 
förswarl. att hwarken fins copier eller original skriffterne ad acta inlefrerade 
öfwer Bibliotheqs räkningarne. Rector: Nomine Consistiii kan jag intet agnos- 
cera, att någon i Consistio är ohörd dömbd, uthan lembnar hwar och en sin 
saak lagl. att fullföllia. H:r Schytz: Jag är nog dömbd ohörd då iagh stängdes 
från rectoratet.
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H:r Prof. Spole refererade det han medh Rectoris Magnifici, då för tijden 
warande Hofvenii, samtycke länte den omtalte universail geographiske chartan, 
när han en gång läste, och fick han henne ifrån sigh till Philip [Thelott] uhr- 
makare att han henne skulle sättia up uthi Anatomie huset; sedan gick hon 
sönder, och då blef hon lefrerat till Sifwertz bokbindare af Philip att omlaga 
men weet intet om han än lefrerat henne igen.

Consistim fan och nödigt att inkiöpa detta nya placatet om trycket, och jämb- 
wäl flere andre som nödigest kunna wara.

H:r Norcopensis: I anseende till h:r Bibliothec. tahl om disputa//one de 
ephoris, har iagh allenast detta att påminna. 1. att af min förre förklaring sådant 
mehrendels skall kunna expedieras. 2. applica/Zonen af ephoris Lacedaemonio
rum till wårt rijke finnes dher icke till en bookstaf nembdt eller skedt, jämwäl 
aldrigh tänkt. 3. Applica/Zonen till någre andra rijken är skedd medh ett stoort 
undersked och åthskillnad ifrån ephoris Lacedaem. som thesis 14. cap. 2 och alla 
effterfölliande kunna nogsampt uthwijsa. 4. är och den terminus att ephori äro 
cuique principi necessarii förandrat straxt. H:r Schytz: Jag skattar nödigt det 
denne disputa//on intet admitteras förr än han warit under Hans May:tz om- 
dömme. H:r Norcopensis: Dher förhoppas iagh att winna aldrabästa jusdce.

D. Benzelius: Jag lembnar denne disputa//on under praes idis och facultetens 
förklaring, men som i mitt exemplar intet är något förandrat, will iag intet taga 
migh någon part af dhens publicerande, så mycket mindre som iagh förnimmer 
honom reda war a anhängig giord i hofwet.

H:r Lundius: Jag hafwer förr låtit föra mitt sentimente ad actä, och tyckess 
migh nu som förr att respondens [Öman] borde framkallas och höras huru han 
sigh förklarar.

Rector sade sigh och honom tillhållit här om, men hafwer intet admitteratz, 
effter det h:r Norcop. giorde förklaring, och slötz att Öman inkallas tillkom
mande Consistiii dagh.

IX. Rector berättade att effter Ven. Consistrii sluth afgick bref till staden om 
dhe 16 tunnelandz åkers åthe[r]kallande, som Acad:n tillkomma, och staden 
sigh tillägnat, jämbwäl och om någre andre poster, som i brefwet förmälas, och 
är der på kommit swar som uplästes af innehåld att Consist:m wille uthsee 
twenne Professorer, som på rådhuset inkomma wille att dher communicera om 
ett och annat något som angår åkren, som i Consistiii bref till stadzmagistraten 
anmäles. Men Consist:m stannade der wid att des förre begäran reitereras till 
staden, att Consist:m får skrifftel. swar.

X. H:r Prof. Örnhielms bref af d. 29 Ap. 1685 uplästes af innehåld som 
föllier:

P. T. ad Mag. Rect.: Jag månde d. 6 huius sidsdedne med några få rader 
gifwa tiensdigast tilkänna, det iag icke kunde gifwa mitt samptycke till, att dispu- 
taf/o de ephoris måtte sådan som han nu är publice admitteras. Men som iag 
sedermera förstått at h:r Norcopensis öfwer samma min påminnelse lådt föras 
till acta, att för den långliga owänskap till mig den borde ansees såsom endast 
härkomma af passion, så kan iag icke underlåta här med att gifwa yttermera 
ull förstå, det oachtadt ehwad hiertelag h:r Norcopensis drager till migh, han icke 
kan betaga mig den underdånige trohetz plicht med hwilken min allernådigste 
Herre och Konung iag tillförbunden är, hwars höga jura både i dedicationen 
och dis serta/Zonen sielf icke så beröres som skie bordt. Och kan iag icke nog-
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sampt förundra huruledz för några åhr sedan, efft. h:r Rudbeckii ogrundade an- 
gifwande, icke allenast dom uthan och execution gif öfwer en min epistel, satt 
för h:r Tobiae Westers disputation, innan saken blef till det ringaste examinerad 
och förhörd, barast derföre, att h:r Rudbeck tå föregaf, sitt äntå otryckte, och 
allom, uthan en dehler annan af hans confidenter bekante wärk af migh touche
ras, och nu Majestets jura icke allenast i dedicationen, uthan och disputa[ti]one 
ipsa såsom sagt är beröres, men lijkwäl arbetar på att fa den äntlig fram. När 
iag wille förswara mig och min berrde epistel der med att h:r Rudbeck ingen 
städz woro af mig meent eller nembd, måtte iag höra det woro så mycket wärre, 
att ehuru han onämbd lijkwäl så designerat woro med orden att man kunde tyda 
dem på honom twärt emot poetens af alla rättsinnige approberade censur att par
cere personis, dicere de vitiis permissum semper fuerat. Och då man icke kunde 
annars öfwerbewijsa mig någon brutt hwar och en af Dn. Consistorialibus ut- 
säya sina suspicioner dem de fattat wid min epistels första läsande, och iag såle
des effter angifwarens ogrundade och androm föruth inbillade tankar hållas 
brutzlig; och nu Majestets jura, såsom sagt är, beröres, understår man sig det 
öfwerskyla och förswara. Andra som behaga måge på sitt answar disputationen 
admittera, iag will här med hafwa mig derifrån exempt, och hoppas dhe män 
blifwa satte öfwer des censur, som ingen skall kunna medh skiäl skatta för par- 
tijske, som och redan en godh dheel af Dn. Consistorialibus den ogillat, som 
migh berättas, och på det iag må wara i deras antahl medh, beder iag tienstel. 
denne min epistel må oförändrat föras till acta, förblif. etc. d. 29 April 1685.

Claudius Örnhielm.

H:r Norcopensis begärte föras ad acta, att han till h. Örnhielms bref aldeles 
nekar såsom till en obewijsligh ting.

XI. Rector frågade huru medh dhe 16 t:ne land åker förewetter som hans 
högw:t Doct. Lithman någon tijdh hafft, men nu sedermera förnimmes wara dll 
Acad:n redresserade och emellan h. Doct. Skunck och hans swägerska [0: Kata
rina Åkerman, f. Lithman] utdelte. Hwar af förmenes Doct. Skunck hafwa 6 
tunnor.

D. Skunck: Det är sant att fuller min swärfader tillhörige äro 16 tunneland, 
hwilke han uptagit af linda, och der stoor omkostnad giort, men om de samma 
skall nu tillkomma Acad:n så tager jagh migh intet der af att swara, uthan lärer 
han det sielf giöra, och anstår migh intet lägga migh i träta medh min swär
fader om denne åker, och dhen återkalla, effter iagh emot honom står at ansee 
som en sohn, och måste honom medh all lydna och wyrdnat tillhanda gå, uthan 
kan Consist:m det giöra. Men det är wist att iag intet der af hafft dhe 6 tunnor 
som migh påförde äro ey eller min swägerska; hafwer ey eller någonsin förhördt 
eller wist den migh påförder wara. Och att iag ey hafft de 6 tunneland, är nog 
klart der af, att när iagh 677 war till herredagen i Giöteborg, så förnam iagh 
wid min hemkomst att Professorerne hafwa sorterat om min åker, men absen
tis hafwer warit ratio nulla. Och der om när iag effterfrågade huru det kom 
till, sades migh att iagh skulle förr hafwa åker, som fuller war sant, men intet 
war den af min swärfaders åker, uthan hafwer iag fått wid pass 4 tunneland af 
stadsens åker effter Consisr.ii förordning, och sedan 2 t:r och en f:r af Unonii, 
som giör tillsammans 6 t:r och en f:r; hade iag då redan åker, så kunde iag 
omöyeligen fa mehr, effter en Profess, så mycket intet bestås, wille ey eller
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mehr begära, och kan altså synas det iag intet hafft de 6 tunneland af min swär- 
faders åker.

Doct. Benzelius sade det at han intet har så mycken åcker, som honom är 
påförd.

XI [bis]. D. Benzelius frågade om Wadensteen woro immitterad uthi Ausii 
åker, och berättade h:r Prof. Spole så wara skedt, säyandes och Rector, det han 
intet kan see hwadh Acadrn medh Ausii åker och skuld kan giöra, effter någre 
låtet sig förmerkia att de intet willia hafwa någon part der af, sedan dhe af 
Örnhielms skrifft förstått egendomen som Ausius hafft ey skulle wara hans.

H:r Lundius sade wara voterat att en extraordinarie commission skulle begäras 
till Ausii och flere slijke twisrige sakers utförande, hwilket wore bäst för Con
sistio ty elliest lärer Consistim wara förswag detta at utföra, och war illa, att 
dhet förslaget icke gick fort. Det samma sade och flere.

XII. H:s Kongl. Mayrtz bref och jämbwäl H:s HögGl. Excelkces Kongl. 
Drottzens för Laurentio Welt uplästes, att han såsom han anlagt prof uthi studio 
eloquentiae skulle få duplex stipendium, speciflcerandes Kongl. Drottzen det han 
torde komma till det vacante rummet i jure effter h:r Wadensteen.

H:r Prof. Lundius berättade det stipendium än intet wara vacant, uthan hafwer 
det assess:n Wadensteen för denne termin, lärer ey heller Welten det praeten- 
dera, nu såsom Wadensteen denne termin här warit och hållit collegier.

XIII. Jah. Holenius begiär testimonium, hwilket honom bewilljades, uppå h:r 
Prof. Lundii och h:r Norrmans goda lofford om honom, sammalunda får och 
Petrus Drydenius testimonium, effter inspector nationis gifwer honom gott 
beröm.

XIV. Consistim delibererade om ransakningen emellan studenterne och Erich 
Olsson och ärnade den nu företaga, men som tijden war förleden, drögdes der 
medh till annan Consistiii dagh. Förmältes och att Trecou bör upkallas, effter 
de andras relationer stödia sigh på honom.

XV. Secretarius swarade till h:r Prof. Schytz tahl om det sidst skrefne proto- 
collet så: Är det sidstskrefne protocollet icke correct skrifwit, så bör det intet 
imputeras migh, uthan Ammanuensi, som det renskrifwit, och weet iag fuller 
migh böra protocollen igenomläsa, det iag och det sidsthåldne nbl. h:r Schytz 
giort, men detta rectorats protocollet hafwer iag intet kunnat genomläsa, effter 
det hämptades från Ammanuensi, förr än iag der af något wiste. War migh ey 
heller bekant om Ammanuensis än detta rectorats protocollet begynt, eller huru 
långt han hindt, effter iag det nyl. honom tillstälte, hafwer och ey häller han än 
mehr än tree sexterner der af färdige giordt. Hwad h:r Biblioth. Schytz observa
tioner widkommer angående Bibliothequet, så äro de utlefrerade för än iag kom 
till secretariatet, och lära in originali wara hoos h:r Rudbeck, hwar af och copier 
äro till Commissionen inlefrerade.

XVI. H:r Schytz frågade om det sidst ankompne Kongl. Statscontoiretz bref 
angående verifica/zonerne, är communicerat medh h:r Rudbeck, och swarade 
Rector och Secretarius så wara skiedt.

Consist. majus d. 6 Maij
närwarande ProRectore h:r Schytz, D:r Benzelio, D:r Skunck, h:r Lundio, 

D:r Drossand., h:r Aurivillio, h:r Norcop., h:r Spole, M:r Micrander, h:r Bilberg, 
h:r Lagerlöf, h:r Qvaestore och Secret:n.
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I. Effter som Rector Magnif. är opassligh, hafwer han tillijtat h:r Schytz at 
han hans vices denne gången förträda wille.

II. Uplästes sidst håldne protocollet.
III. ProRector föredrogh Consist:o det nu woro dhe studiosi upciterade, som 

äro angifne för föröfwat wåld på skomakaren Erich Olsson, och borde man nu 
fuller den twisten afhielpa, men som Gåsen, Norlind, Elvius och Grandel äro 
bortreste, och dessuthan så åthskillige publique ährender, som intet tåhla något 
drögzmåhl, nu böra företagas, och jämwäl resolveras öfwer, hwarföre kan Con- 
sist:m intet nu skrijda till dombs. ProRector påminte och det dhe af Societate 
academica, som förr äro belagde medh arrest, åthlyda dhen samma, och intet 
reesa bort.

IV. Hans Kongl. May:ttz allernådigste confirmation på h:r Gudmund Kåhres 
testamente uplästes, och slötz att originalet både af Kongl. May:tz confirma/zon 
och jämbwäl Kåhrens testamente inlägges uthi archivum, och tagas der af en copia 
ad acta exacte vidimerad. Till h:r cantzlie rådet Lindskiöld afgår tacksäyelse bref 
för den benägenhet, han wijsat mot Acad:n till denne confirmationens erhål
lande. Cancellisten Brant som reenskrifwit confirmation far för sitt omak 20 rdr 
i caroliner af cassa studiosorum. 2. Studiosus Dimberg låter förnimma om han 
far hålla oration pro testamento Kåhriano tillkommande tijsdagh, hwilket honom 
bewilljades af Consist:o.

VI [V överhoppat]. H:s Excellrces Nils Bielkes supplique till Högl. Kongl. 
HoffRätten, och sedermera hijt till Consist:m remitterad, uplästes, beswärandes 
han sig der öf:r, att han intet fatt communication om den syn, som Kongl. 
HoffRätten bewilliat uppå Acadrns, Olandz och Rasbo häraders begäran, att skee 
öf:r den åwärkan som dhe förmena inspectoren Hök giort på dheras skogh, 
jämbwäl och rågång mellan Oland, Rasbo och Norunda härader, hwar under och 
kommer ett Acad:ns hemman Kulla [Söderkulla] i Morkara sochn, förmenandes 
H:s Excelhce denne ̂ begäran om syn wara oskiälig, som denne twisten för 40 
åhr^sedan genom laga domwar skall wara slättad. Gifwer och elliest tillkänna, 
det han till sitt bruk lijdit skada derigenom, att förbodh är skedt på den wedh 
Höken låtet huggia till brukets behof.

H:r Lundius: Jag har en och annan gång påmint det skulle wäl efftersökias 
beskaffenheten här om, förr än man angrepo detta wärket, och bör i actis än 
efftersees, af hwadh skiähl Acadrn hoos landzhöfdingen sökt arrest på skogen.

H:r Qvaestor: Detta är en gammal träta, ohngefåhr sedan A:o 665, och hafwer 
iagh fuller hördt omtalas, det H:s Excellrce skulle hafft någre domnar, men 
Höken har dem aldrig upwijst.

H:r Lundius och h. Spole sade sigh och hördt om samma domm ar.
Sedan uplästes h:r häradzhöfdingens Furobohms citation till Consist:m af d. 29 

Apr. det wille Acadrn medh halfwa Hagunda häradznämbd komma d. 12 Junii 
tillstädes på allmenningzsynen emellan Rasbo, Olandz och Norunda härader, att 
swara för sitt hemman Kulla [Söderkulla]. Jämbwäl fölgde hrr Furoboms citaZ/on 
till Höken, och confererade Consistrm här om, om den samma skall skickas 
fort eller ey, och voterade hrr Qvaestor, att han tycker citaZ/onen kan blifwa 
här qwar, till Consistrm inkommit i högl. Kongl. HoffRätten medh sin förklaring, 
och fått dess resolution, men så notificeras Furobohm här om.

Hrr Lagerlöf bijfaller det samma och jämbwäl hrr Bilbergh.
D. Benzelius: Jag lembnar dhetta under dhem som bättre wetskap hafwa om
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praxi forensi, men migh tycker, att med mindre fahra kan cita//onen bortskickas 
till Höken, eller tillbakaskickas till Furobohm, än han här behålles.

H:r Spole och Aurivillius wille det cita//onen skickas tilbakars. M:r Micrander: 
Jag tycker och bäst wara han skickas tilbakars.

Doct. Drossander hölt lijka wara hwilket som skeer.
H:r ProRector: Jag bijfaller D. Benzelii mening, men af dhe twå tycker migh 

bäst han skickes till Höken. H:r Lundius: Effter som nu är ankommen H:s 
Excellices Bielkens supplique och Consist:m sigh der på skall förklara, hwar på 
Consist:m och skall afbijda Kongl. HoffRättens resolution, om det blif:r till syn 
bewilljat eller ey, så tycker migh att cita/zönen han skickas tillbakars till Furo
bohm medh notifkation om den hijt remitterade H:s Excellices Bielkens suppli
que.

D:r Skunck tycker rådeligest wara skicka citation till Höken, förmodandes iag, 
sade han, der citationen kommer fram, h:r inspectoren torde dess förr upwijsa 
dommarne, som han förmenas hafwa. Men elliest måste man medh snaresta in
komma medh förklaringen. Resolverades. Elliest, att beträffande brefwet som till 
Furobohm afgår, så gifwes tillkiänna, att Consistim skickar intet fort cita//önen, 
men att är ankomme» HoffRättens remiss om denne synen, det wille Consistim 
sig å sin sijda förklara öfwer ber:de H:s Excellices Bielkens supplique, och slötz 
at noga efftersökias in actis saksens rätta beskaffenhet och sammanhang, hwar 
effter sedan swaret formeras, och medh aldraförsta öfwerskickas tilbakars till 
HoffRätten tillijka medh sielfwa suppliquen och dess allegatis.

VII. H:r capiteinens och cammarherrens h:r baron Li[ejwens bref af d. 17 
Apr. 1685 insinuerades, af innehåld det wille Consist:m utsee någon dag till 
det byte som anstifftas skulle medh någre ägor mellan hans och Acad:ns hemman 
i Helges tadh.

M:r Micrander sade det han af den besichtningen, han hållit medh h:r Prof. 
Peringer, intet kan see det detta byte skulle lända Acad:n till skada, effter den 
åker han Acad:n offererar, ligger närmare in på Acadins hemman. Men Consist:m 
difficulterade, det torde kan skee Lifwen på sitt hemman allenast hafwa lijfe- 
tijdhz frijhet, och altså intet blifwa denne refning ständigh, uthan allenast ett 
häfdabyte, och stannade ändtel. der widh, att uthi det instrumentet som uprättes 
widh bytet, praecaveras af dhem dijt reesa, att Acad:ns interesse noga tages i 
acht, anten detta byte då blijr ständigt eller allenast till häfd, och afgår swar 
här om, det h:r Lifwen wille så laga att detta wärket fortställes fram widh mis- 
sommarstijden, och gifwer Consistio kundskap här om i godh tijdh så will Con- 
sistim sine deputatos der till utsee.

VIII. Henrich Schaefers bref af d. 3 Maij 685 uplästes, att han de brefwen 
honom tillskickade warit medh Acadins express, nbl. swaret till Kopgl. Mayitt 
på Mir Boos erfwingars supplique, äro inhändigade, och skall wäl beställa om 
dhem, lofwar och medh näste post wijdare berättelse der om.

VIV. Hemmingi Forelii supplique till Consistim uplästes, gifwandes han till
känna, att ehuruwäl Telin wiste det Forelius hade confirmation på deposituren, 
icke dess mindre hafwer han sökt sigh ett bref hoos H:s HögGl. Excellice om 
den samma, men i det ställe han medh samma bref war remitterad till Con
sistim, söker han Mayitet, men absque effectu. Förorsakades altderföre han sökia 
H:s HögGl. Excellices ratification af d. 15 Apr. determinerandes han uthi dhen
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samma att H:s HögGl. Excellxes bref för Telin intet afskar Forelio successionen, 
uthan der Forelius den sielf afstå wille. Wijdare begär och Forelius det Con- 
sist:m wille determinera diem då Askebohm wärkel. deposituram affträda skulle. 
Res:o. Såsom Consistim förledet åhr 684. af d. 24 April hafwer recommenderat 
nu warande Adjunctum philosophis, men då för tijden stud. Dn. Hemmingum 
Forelium till deposituram effter M:r Askebohms affträde, och han der på erhållit 
H:s HögGl. Excellxes Kongl. Drottzens och Acad. Cancellarii confirmation af 
d. 2 5 Apr. samma åhr, och jämbwäl H:s HögGl. Excellice nu sedermehra rati
ficerat sin förre confirmal/ön genom sitt bref af d. 15 Apr. 1685, och förklarat 
sitt bref för Telin af d. 2 Apr. samma åhr intet kunna afskiära Forelio succes
sionen till deposituren effter M:r Askebohm, uthan M:r Forelius will godwilligt 
afstå, altså blifwer och Consist:m widh H:s HögGl. Excellxes ratifica//on, och 
h:r Forelius succederar M:r Askebohm, mir han afstår, men i anseende till ter
minum, då h:r Forelius skall tillträda, så skeer det när Askebohm quitterar, och 
förblifwer Consist:m widh det sluth som förr är fattat widh depositurens omwäx- 
lande medh h:r Prof. Liung och Askebohm, så att Askebohm intet tillåtes taga 
någon substitut.

IX [bis]. H:s hög:wt h:r superintendentens Steuchii bref af d. 28 Apr. A:o 
1685 uplästes af innehåld det han will låta Acad:ns fordran blifwa liquiderad 
angående någre pengar som hans sal. swärfader [Johannes Terserus] på humble- 
gårdztaxan lembnat obetalte, när som honom den resten blefwo refunderad, som 
honom på sin löhn återstår för den tijden han här professionen förträdde, då 
han en anseenligh summa måst afstå till h:r Prof. Buscaugrium, och fick allenast 
för ett åhr all den tijden han här war, så stort salarium staten professionen til
lägger. H:r Schytz begärte få ad acta Commissionis brefwet emädan h:r Steuchii 
perssohn der kommer ibland andra att considereras. Detta bewilljades.

X. Wälb. h:r sectet. Ehrenhielms bref af d. 1 Maij insinuerades och uplästes 
af innehåld, det Consist. giör någon anstalt, att någon å Acad:ns wägnar sigh 
inställer uthi Kongl. HoffRätten som rela//onen mottager, och gifwer tienligh 
uplyssning i saken emellan Curio och Acad:n, när så desidereras. Och jämbwäl 
wille Consistim detta communicera medh Curio. H:r ProRector berättade det 
han redan låtet Curio få part af detta brefwet, effter han och tykte effter Kongl. 
HoffRättens befallning honom skola hafwa communicadon.

H:r ProRector förmente och att tienligast woro, dhet de som warit öfwer 
denne saken, togo sigh den mödan på henne att utföra, af hwilke inge flere 
igenlefwa af dhem, som stodo för Acadin, än h:s högiwtt Doct. Benzelius, D. 
Skunck, h:r Örnhielm och M:r Micrander. Mag. Micrander swarade det han intet 
der uthi hafft något votum, effter han war då Secretarius.

Consistim confererade här om, och deputerade här till h:s högiwt D. Benze- 
lium, h:r Prof. Örnhielm och Mir Micrandrum, effter och Doct. Benzelius och 
hir Örnhielm dessuthan ärna reesa till Stockholm.

Doct. Benzelius! Jag måste öfwerresa till Stockholm medh Hans Högiwt 
Archiepiscopo, effter Mayitz befallning, uthi en annan saak, och will gierna 
gifwa hwadh uplysning iagh kan, men kan intet utfåsta dhet iagh stadigt upwachta 
kan, efter iagh lärer blifwa förhindrad af dhet andra ährendet. Elliest resolvera
des att Curio sielf eller genom sin fullmechtige comparerar och öfwerreser, när 
Consistiii deputati reesa, hwilket berammades skee d. 14 Maij nästkommande.
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Doct. Benzelius sade sigh öfwerresa föruth. Och belofwades att Secretarius tager 
medh sig en annan godh man och tillsäyer Curio här om, jämbwäl och det han 
måste wara för tänk t, att stå expenser och omkostnad, der han genom någon sin 
skuld förorsakar något opskoff eller hwarjehanda hinder, att Acadms deputati 
resa fåfängt.

Consist:m stannade och ändtel. der widh, att h:s högehreit Doct. Benzelius, 
edle h:r Prof. Claudius Örnhielm och hir Prof. Micrander effter wälb:e h:r 
secreterarens Ehrenhielms ankompne bref af d. 1 Maij 1685 angående det att 
någre å Acadms wägnar sig inställe i högl. Kongl. HoffRätten att mottaga rela
tionen uthi den strijdige saak mellan Acadm och Curio, öf:rresa för samma 
ährende skull till Stockholm, och i saken giöra wijdare information och uplyss- 
ning, dher så skulle påfordras.

XI. Befallningzmanens Winters skrifft till Consist. uplästes, det kunde han 
längre intet förwalta fullel. sin tienst för sin siukdomb skull, och derföre den 
will cedera till Anders Rommel, att den emottaga nu, och giöra redo för inne- 
warande 1685 åhrs ränta. Och uplästes jämbwäl Anders Rommels supplique. 
H:r Qvaestor berättade det han confererat medh Wintren, att han icke aldeles 
wille öfwergifwa Acadms handteringer, uthan jämbwäl så wijda han förmår, wara 
tillstädes på tingen och annorstädes, det och Winteren utlofwat. Hafwer och 
Qvaestor förhållit honom Winter, det denne transaction emellan honom och 
Rommel, hwadh lönen anbelangar, intet bör lända Consistio till någon grava- 
tion, det han och utlofwat ey skola skee. Och resolverade Consistim det Rom
mel antages uthi Wintrens ställe, men medh betingande nbl. att dhe om löhnen 
så transigera, att intet länder staten till gravation, och dessuthan som Winter 
sielf i sin skrifft sigh obligerar der till, att han effter sitt förstånd och kraffter 
altijdh will sökia Acadms bästa, han i föllie der af giör Rommel på ting och 
andra orter, hwar uthi Acadms interesse verserar, all godh handräkning och 
underrättelse, och i synnerheet nu i förstone, skall och Rommel praestera nöyach- 
tig caution förr än han fullmachten bekommer.

XII. Jahan Mattssons supplique i Husbybyn öfirlefrerades inspectoribus 
aerarii at igenomsees och deröfwer sitt betänkiande gifwa.

XIII. Pastoris Melandri bref i Odensala af d. 5 Maij 685. ankom, begäran
des han weeta om böndernes soldat i Husbyby Mattz Frantz fatt Consistiii till
stånd att bygga soldatstugun på kyrkebacken wid Odensala, och slöt Consistim 
att efftersees hwadh förr är resolverat här om, och dher effter beswares pastori.

XIV. H. wie Claudii Örnhielms bref af d. 6 Maij uplästes det hir Hadorphius 
måtte få tilbakars uthi Kongl. Archivum dhe 2 gambla jordböcker han der länt 
som dess quittence copialiter utwijsar. Hir Qvaestor: Hir Hadorphius har A:o 
1669 som hans revers lyder, länt uthur Kongl. Archivo twenne gambla jord
böcker, öfwer Kongl. Wasa-familiens arf och egne godz, sampt sakfalz och 
reducerade godz ifrån kloster etc. och dem lefrerat till hir Werelium. När sal. 
hir Verelius affträdde qvaesturam lefrerade han samme jordböcker till migh, 
och togh min revers der på. Jag lät sedan effter V. Consistiii gottfinnande af- 
copiera dhem och copierne vidimera, lefrerandes sädan originalen till V. Con
sistim, der effter länte hir Örnhielm samma original jordböcker. Nu fordrar hir 
Hadorphius dhem tilbaka till Kongl. Archivum. Och Örnhielm begärer der till
V. Consistorii consens. Jag begärer och wara otiltalt om någon widare skulle
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allegera emot migh, den revers iag gaf sal. h:r Verelio på samma jordböcker, 
effter iagh den icke igen bekom derföre att h:r V ere lä  dödh blef. Detta be- 
williades, att böckerne må lefreras tilbakars igen.

XV. Dn. Öman inkallades, och tillsades honom det beneficium af Consist:o 
wara bewilliat, att han skulle fa sigh förklara öfwer den disputat/on han de 
ephoris skrifwit och sedermera warit inhiberat. Och frågade ProRector huru är 
I först kommen på den materien? Öman: Jagh har sielf eligerat henne. ProRec
tor: Hafwer I Edert manuscript medh Eder? Det samma upwijste Öman och sade 
wara det samma som warit under h:r praes idis och Decani censur. ProRector: 
Hafwa I uthi något warit påmint af h:r Decano? Öman: Ja twenne städes på
minte han migh, nbl. i en thesi der iag förmäler om linea obliqua eller recta, 
och dessuthan att iagh statuerat ephoros in Gallia, och Dania, der doch inge 
ephori äro, och war mitt institutum och mening allenast att tractera de ephoris 
Lacedaemoniorjwft, men elliest hwad skedt, är relative giordt.

H:r ProRector: Effter det här war proponerat, att I skulle handla de ephoris 
Lacedaem. hwij hafwa I och icke hållit här widh? Öman: Jagh mente att wärket 
skulle blifwa mycket fullkombligare, att sedan iagh tracterat de ephoris Lace
daem. så kunde iagh och handla om andra. H:r ProRector: Huru kom I att 
allegera dhe auctores här införes? Öman: Jag fick förslagh på dhem när jagh läste 
andre auctores, och hafwer iagh dhem infört att förläggia dhem. ProRector: 
Huru kunne I förswara thesin 16 eller huru kan I till att förandra på sombl. 
exemplar uthi samma thesi ordet cuicunq** och sättia i stället nonnunquam, ty 
elliest står der att cuicunq#i principi sunt ephori neccessarii? Öman: Sedan iagh 
collationerade exemplaren medh mitt manuscript och fan dhem der medh icke 
enlige, hwarest cuicunq«* är utstruket och nonnunquam igensatt, så corrigerade 
iagh så många som iagh igenhade.

ProRector: Mitt och h:r D:r Benzelii exemplar, och jämbwäl ett iagh tagit af 
en student war intet corrigerade. Öman: Ja så lärer studenten dhen hafwa 
tagit af trycket. ProRector: Dhet kan intet wara taget af trycket, effter den är 
inbunden, och dessuthan D:r Benzelii och mitt ocorrigerade. Och der alle 
exemplaren ändtel. skulle wara corrigerade, så kan det doch icke gå an medh 
dhen correctionen eo ipso som Rex är immediate sub Deo. Och hade I giort 
bättre I låtet blifwa den materien effter hon är granlaga. H:r Prof. Spole: På
minte icke och iagh Eder hwij I Eder icke allena hållit widh ephoros Lace
daem.? Öman nekade intet der till. Öman togh affträde, och sade h:r Lundius 
att han bekänner sigh om någre rum wara tilltalt af Decano, och jämbwäl på 
hans manuscript är ordet cuicunqai corrigerat, men lijkwäl det blifwit insatt, 
när disputationen tryktes. Och sade D:r Benzelius: Jagh har förr sagt mitt be- 
tänkiande här om. Det samma sade och h:r ProRector, tyckandes han disputa- 
/ Zonen intet kunna publiceras, effter han i hofwet är anhängig giord, och will 
iag, sade han, migh intet wijdare befatta här medh, utha» lembnar honom 
under H:s Magnifices och Ven. Consist:ii gottfinnande, hållandes iag mig wid 
mitt votum, som iagh förr sagt. H:r Lundius: Jag hafwer min mening och till- 
förende sagt.

XVI. Uplästes Hans HögGl. Excelfices Kongl. Drottzens och Academiae Can
cellarii collation på adjuncturam in facultate juridica för vice SecreterarenJoanne 
Reftelio.
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XVII. H:r Qvaestor låter påminna dhet de gode herrar som än intet slutet 
räkning med honom för wåhr terminen wille det uthan drögzmåhl giöra.

D. 12 Maij
effter hållen oration pro testamento Kåhriano trädde Rector Magnif. h:r Wolff, 

Doct:r Skunck, h:r Lundius, h:r Aurivillius, h:r Norcopensis, h:r Spole, M:r 
Micrand., h:r Bilberg, h:r Peringer, h:r Lagerlöf, h:r Norrman och Secret. J. 
Reftelius in uthi Consistim och lätt Rector upläsa ett Kongl. CammarCollegii 
bref af d. 4 Maij 685, hwilketz titul, sade Rector, som den war till consist:m 
eccksiasiicum, så hade H:s Högiwtt h:r Ärkebiskopen det samma upbrutit, men 
sedan han såg contenta, befan han det samptel. Professorerne tillkomma, hwar- 
före han det migh tillskickade. Innehåldet är detta, att effter Kongl. Cammar- 
CoIIegium åthskillige resor påmint om Bibliothequ[e]s verifications bokens 
inlefrerande, och det här tills icke inkommit, så praesumerar Kongl. Collegium 
att H:s HögGl. Excellice Kongl. Drottzen förmedelst andra occupationer hafwer 
underlåtet wederböranderne här om påminna. Altderföre begärer Kongl. Colle
gium det Consist:m nu straxt Kongl. Collegio booken tillhanda ställer som bref- 
wet i bokstafwen wijser. Samptel. Consistoriales sade sigh ey annars weeta, än 
verifications booken reda skulle wara Kongl. Cammaren inhändigad, effter Con
sistim låtit wederböranderne effter Kongl. Cammarens ordres här om tillsäya, 
och dessuthan förmente D:r Drossander, att h:r Ol. Rudbeck skulle lofwat en 
gång, att han henne öfwerföra wille. H:r Lundius sade sigh aldrig warit der 
emoth, att booken öfwerskickas skulle; det samma sade och hwar för sigh läg- 
giandes och M:r Micrander det till, at det är illa, att heela Consist:m måtte 
graveras för det som en och annan är skyldigh till, ändtel. slöth Consistim 
att in actis efftersees till morgon, huru Consistim sigh på Kongl. Cammarens 
begäran uthlåtit, då detta wijdare i Consistio företages. Emedlertijdh communi- 
ceras brefwet medh h:r Ol. Rudbeck eller den af sterbhusen som verifications 
boken under händer hafwer.

Consistim majus d. 13 Maij.
närwarande Rectore h:r Wolff, Mir Holm, h:r Schytz, h:r Aurivillio, Dir Dros- 

sandro, hir Norcopense, hir Spole, Mir Micrandro, h:r Bilberg, hir Peringer, 
h:r Lagerlöf, hir Norrman, hir Qvaestore och Secret. J. Reftelio.

I. Hir Prof. Lundius låter excusera sigh effter han i natt blifwit opassligh.
II. Det förra protocollet uplästes.
III. Swaret på His Excellices Bielkens supplique som i förre Consistio men- 

tioneras, berättade Rector wara öfwerskickat till Högl. Kongl. ätten.
IV. Widh förre protocolletz upläsande inföll mention om det byte i Helgesta 

hir baronen Liven [Liewen] begärar, och slöt Consistim att förr än deputati 
resa till dess förrättande, skall praecipua capita af instrument som der wid up- 
rättas bör, i Consistio författas, och det så, att Acadin kan wara skadelöös, an- 
ten då detta bytet blifwer ständigt eller häfdebyte, hwar om Consistim än ey är 
förwissad, som man icke weet om han sin gård hafwer på lijfztijdz frijhet eller 
som allodial.

V. Inföll och mention om his högiwtt hir superintendentens Steuchii bref 
till Consistim som i förre Consist. uplästes, begärandes hir Schytz på Commis-
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sionens wägnar det han måtte fa brefwet till Commissionen effter der af kan skee 
torde någon underrättelse kunna hämptas, så will Commissionen och taga alla 
momenta och circumstantier till öfwerwägande angående h:r superintendentens 
fordran om sin löhns rest. Res:o. Bref afgår till h:s hög:wtt h:r superintenden
ten at Commissionen låter sigh denne saken wara recommenderad.

VI. Rector berättade brefwet till pastorem Melandrum effter förre Consistrii 
sluth om soldaten Mattz Frantz stuguns uprättande wara afgångit.

VII. Secretarius berättade om sitt ährende till Curio som föllier: Effter förre 
Consist:ii conclusum hafwer iagh warit hoos booktryckaren Curio, adjungeran- 
des migh h. Prof. Harald Wallerius uthi samma ährende, som tillijka medh migh 
kundgiorde honom Högl. Kongl. HoffRättens notifica//on genom wälb:ne h:r 
secret:n Ehr[e]nhielm wara ankommen, det woro nu Högl. Kongl. HoffRätten 
sinnad att giöra sluth uthi saken emellan Acad:n och Curio; offererandes honom 
en copia af förb:de bref. Här på lät wij honom weeta att Consist:m slutit att 
dess fullmechtige tillkommande torsdagh resa här ifrån att bringa saken till änd- 
skap, hwarföre måste och Curio wara förtänkt sielf öfwerresa eller genom sin 
fullmechtige comparera, och der något hinder eller upskoff genom hans för- 
wållande och skuld, förorsakades, att Consistrii deputati resa fåfängt, så kommer 
på hans answar de expenser och omkostnader här till anwändas. Här till swarade 
Curio att h:r Prof. OI. Rudbeck hafwer persvaderat honom här wid trycket för- 
blifwa, hafwer och denne saken tagit an, och henne drijfwit så wijda som skedt 
är, hwarföre will han conferera medh honom här om, när han kommer hem från 
Wennegarn. Elliest sade han sigh tillförende tagit copie af brefwet, då h:r Schytz 
det medh honom låtit communicera.

M:r Micrander: Som de andra deputati äro afreste, Curio har och sielf i alla 
skriffter stådt för saken och utlåtit sigh som principal, fast än h:r Rudbeck warit 
hans fullmechtigh, derföre seer iagh intet huru denne inwändning kan gifwa 
något betänkiande hoos migh till att innehålla resan; Kongl. Rätten må döma 
der hans enskyllan inkommer om den är giltig eller ey.

VIII. H:r Qvaestor förfrågade huru han skulle få original documenterne an
gående Fiskeså qwarnen effter mölnaren intet dem effter Consist:ii befallning 
will utlefrera, uthan säyer att dhe äro uthi HoffRätten qwar. Resol. Mölnaren 
skall kallas in och tillsäyas att taga original documenterne medh sigh om han dem 
hafwer, eller och dem förskaffa uhr HoffRätten så frampt de der ännu äro.

IX. H:r Prof. Norcopensis begärte få föra ad acta, att de twenne böcker som 
h:r Hadorphius begär få inlefrera uthi Kongl. Archivum, som sees af förre Con- 
sist:ii protocoll, äro af h:r Örnhielm påförde h:r Werelio, och han derföre är 
graverad allt tills nu. H:r Qvaestor sade det h:r Örnhielm lärer först i h:r Spoles 
rectorat länt de böckerne.

H:r Norcop.: lijka hwar böckerne warit hafwa, så äro de doch intet fundne i 
Werelii huus den tijden fordringen anstältes, ey heller är huset ännu från dem 
ändtledigat.

X. H:r Prof. Norrman berättade sigh hafwa budit Cursorem excusera sin ab- 
sence i förre Consistorio men befinner det intet wara skedt. Samptel. Consist:s 
betygade det Cursor sådant intet gifwit tilkänna. Sammalunda sade och h:r 
Peringer sigh begärt af h:r Decano att han wille giöra sin excusé efter han då 
skulle resa till Wennegarn.
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XI. Kongl. CammarCollegii bref som i går i Consisto uplästes, lästes nu de 
novo up, effter alla ey i går woro tillstädes, och berättade Secretarius att han 
effter Consist:ii i går fattade sluth communicerat förb:de bref medh h:r Prof. 
Ol. Rudbeck; men som han swarade verifications booken icke wara hoos sigh, 
uthan i sal. Loccenii sterbhuus, så gick iag, sade Secretn dijt och fick brefwet 
ifrån migh i h:r Aurivillii närwaro, att sterbhuset der af kunde taga copie. Sedan 
har iagh der warit i dagh kl. 8 och jämwäl emellan 10 och 11, men war då 
intet doct[o]rinnan hemma, uthan nu när iagh gick up i Consist:m war iagh 
åther der, och swarade hon migh, det hon sielf will resa öfwer medh verifica
tions booken, och henne i Cammaren inlefrera.

Rector frågade om Consist:m kan wara nögdt medh sådant swar, nbl. att hon 
will resa öfwer sielf medh booken, effter hon fordras uthur Consistii händer. 
Qvaestor sade Collegii bref så lyda, at Consist:m bör inlefrera boken i Kongl. 
Cammaren, derföre måste Consisr.m der widh förblifwa, och nembde elliest 
widh samma tillfälle att Commissionen sökt et och annat instrument sigh till 
underrättelse som här warit inlefrerat, men dhe blifwit förwägrade, hwarföre 
lärer man förorsakas sökia assistence annorstädes. H:r Schytz: Wij må wäl 
nembna hwem dem innehåller, nbl. H:r Rudbeck och Loccenii doctorinna.

H:r Norrman: Jagh tycker bäst wara att Consist. åthlydde Collegii befallning.
H:r Lagerlöf: Såsom Consist:m hafwer tillförende samkat sigh tilltahl att Con

s is te  låtit sigh afspijsa medh sådant swar, så bör Consiste och intet mehr 
lijta der på, uthan sielf giöra sigh boken mechtigh, och Kongl. Cammarens be
fallning till föllie ju förr ju hällre effterkomma.

H:r Peringer: Effer detta är et publiqt wärk och fordras des befrämjande 
genom C onsiste så är och angeläget för Consist:o brefwet effterlefwa.

H:r Bilberg: Mitt votum är af samma mening som h:r Prof. Lagerlöfs.
M:r Micrander: Jag kan intet annat finna effter den proposition som Rector 

giör, än Consist:o åligger effterkomma Kongl. CammarCollegii bref medh det 
efftertryck och alfwar som Kongl. Cammaren af oss äskar, häller elliest heel 
nödigt att Consiste till sin exculpation jempte bookens inlefrering inkommer 
medh en behörig relation hwad orsaken warit, att här medh så länge är drögt 
emot all dess tanka och weetskap.

H:r Qvaestor: Jag menar wij lära alle wara i den mening, att medh booken 
afgår bref till Kongl. Cammaren.

H:r Spole: Jag håller före wara bäst, att verificationerne inlefreras till Kongl. 
CammarCollegium effter dess bref, af Consist:o, will någon af dhem som hafwa 
hafft Bibliotheqs förwaltande under händer, hafwa henne igen till sine räkningars 
lefrerande, han kan sökia Högl. Kongl. Cam.

H:r Norcopensis: Det lärer ändtel. behöfwas att Consist:m förklarar sigh, och 
i samma förklaring berätta alt hwadh sant är om Kongl. Drottze[n]s HögGl. 
Excelkce i detta måhl, såsom och om det som sterbhusen hafwa hafft en tijdh 
effter annan att förebära. I det öfrige, effter som doctjo]ri»nan lofwar sigh nu 
willia denne verifications book sielf öfwerföra, och hafwer twifwelsuthan der 
hoos till at taga sitt interesse i acht, effter som answaret henne gäller, derföre 
tycker migh Consist:m giöra sitt embete fyllest, om hon skyndas der med till 
wägz, ty ehwem som denne booken på wederbörandes wägnar inlefrerar i rättan 
tijdh antingen doct[o]rinnan eller någon Consist:ii uthskickade, det är intet es- 
sentialt i den saken.
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Doct. Drossander: Såsom iagh troor Consist:ii sluth på Kongi. Cammarens 
bref warit, att hörsambl. inlefrera dhe begärte documenter och nu af actis finnes, 
det wara förtrodt ett privat huus, hwilket doch intet skedt är i Cammaren, hwar- 
före Consist:m nu får bem:te Cammarens tiltahl, altså håller iagh rådel. att Con- 
sist:m sielf drager försorg huru ber:de documenter denne gången nu blifwa in- 
lefrerade medh wederbörligh uhrsächt och exculpation att afwända alt obij stånd 
och widrigt fall, hälst emädan dher igenom ingens privats rätt förtages att föllia 
medh, upwachta och beställa i sine saker som han bäst bör och kan.

H:r Aurivillius: Jag exciperar migh ifrån denne saken, men begär iag något 
få nämbna effter voterandet.

H:r Schytz påminte det h:r Aurivillius nu straxt wille säya hwadh han hafwer, 
men Consist:m tillstadde att han effter voterandet såsom en part får säya.

H:r Schytz: Det är intet okunnigt huru iag å embetz wägnar har så skrifft- 
som mundtel. tijdh effter annan yrkat på richdghet wid Kongi. Acad:ns Biblio- 
thequ[e], som en lång tijd bortåth warit bracht uthi oförswarligh confusion, 
och har iag bland annat infordrat dhe förbeite Bibliotheqs verificationer, såsom 
dhe dher ingen privat tillkomma uthan Bibliothequet allena, hwarföre de och siå 
ibland andra Bibliothequetz böcker uthi indice, men hwadh swårheet man här 
wijd har försport, det wijsar sigh nogsampt af Kongi. Cammarens starcka på
minnelser, dijt jag saken defererat såsom en räkningzsak, och wunnit på detta 
mitt procedere H:s Mayrtz nådigste approbation ehuru een eller annan det få
fängt carperat. Dhet är klart nog att wärcket är fullt med intriguer och är ingen 
annan orsaken der till än Prof. Ol. Rudbeck, som uthan Kongi. fullmacht in
mängt sig i dispositionen öfwer Bibliothequet, och uplagt sig som een contra
part emoot migh, då iag skiähl. fordrat tillbakas dhet Bibliothequet tillhörer; 
och ehuruwähl han säger dhem nu wara i sahl. Loccenii sterbhuus, så måste 
han än då stå under det answar, som skiähl. faller på honom, för det han tagit 
sig att disponera om Bibliothequet, ja förwägrat Bibliothequet sin verifica//öns 
book. Och såsom Bibliothequet genom sådant förhållande icke ringa skada tagit, 
så reserverar Bibliothequet sigh all tillbörlig satisfaction emoot wederbörande, 
tyckandes iag dhet intet böra wara onäpst att privat personer så onödigt och 
uthan all grund förhålla publico sitt, och intet achta Kongi. Cammarens bref; 
och såsom Kongi. Cammarens sidste bref till Ärchiebiskopen H:s Magnificence 
och Consistorium befaller Consistorium booken öfwerskaffa så är thet tämmel. 
förmätit om någon understår sigh att förtaga Consistorio här uthi sin rätt. Jag 
tycker altså att sahl. Doct. Loccenii äncka admoneras, och dher hon intet lemnar 
admonitionerne rum, H:s Magnifice låter uthtaga boken effter dhet länder till 
Kongi. tienstens befodrande. Och kan iag intet see huru man bör här wijd något 
imputera sahl. Scheffers stärbhuus, emädan dhet mig på tillfrågan swarat, att 
ingen effter sahl. Professoréns dödh, sedt dhe verificationer eller nånsin begiärt 
dhem, hafwandes och sahl. Prof. Scheffer här i Consistio sig beswärat uthöfwer 
sahl. Doct. Loccenii oliquiderade räkningar. Kan iag intet annat fördenskull see, 
än att både sahl. h. Doct. Loccenii äncka och Prof. Ol. Rudbeck komma till att 
swara för Bibliothequetz räkningar. Jag till all säkerheet så för mig som Con
sistio, som här om berättelsse täncker gifwa till Kongi. Cammaren, opwijsar här 
wijdh sielfwa antekningen af verifica//ons booken i Bibliothequetz register, så 
att iag dhen skiäligen infordrat, och andra oskiähl. mig förhållit, och icke allenast 
verifications booken, uthan och Academiens räckninge book, som och een gång
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blef disputerat publice (H:s Magnif:ce opiäste uthi catalogo librorum dhen locum 
dher verifica/zons booken står). 1 lijka måtto har iag högel, att klaga att mina 
öfwer Bibliothequetz räkningarne författade observationer tillij ka medh alla 
mina till Consist:m ingifne skriffter för Bibliothequet äro ifrån actis publicis 
alldeles komne, och då man nu dhem till Kongl. Commissionen infordrat af 
h. Prof. Ol. Rudbeck och sahl. Doct. Loccenii änka, äro dhe Kongl. Commis
sionen alldeles förwägrade till sielfwa originalet, dher lijkwäl sådant har bordt 
blifwit förwarat här mig till säkerheet och Consist:o medh flere dH effterrättelsse 
in originali till acta publica, och dhen sig dher af welat betiena, kunnat copier 
dher af taga; dhetta kommer wisserl. uppå då warande Rectoris och Secretarii 
answar, som sådant extraderat och intet infordrat. Jag har intet för mig, uthan 
för publico här uthinnan skrifwit och talat, och lämnar fördenskull dhetta med 
mera under högre handz rättmättige correction.

Prof. Holm consentit cum Prof. Micrandro et Doct. Drossandro.
Rector: Uppå Högl. Kongl. Cammarens bref, som så allfwarsampt är stält 

till Consistorium synes mig icke att Consist:m giör sitt embete till fyllest, att dhet 
nu mehra uppå så itererade befallningar, lemnar een publique book i privato- 
rum händer, till att dhen inlefwerera eller umgå med huru eller när dhem be
hagar uthan Consist:m bör booken nu strax Igenfodra, och dhen uthan förhahl- 
ning till Kongl. Cammaren öfwerstyra, så och bijfoga sin wederbörlige exculpa- 
tion, hwarföre det hijt in till intet är skedt, så att Consistorium för sådant swårt 
tilltahl må blifwa befrijat, ingalunda förgiätandes att förmähla secundum acta 
dag och datum, tå H:s HögG. Excelkce Kongl. Cammarens ordres har communi- 
ceradt medh Consist:o, medh hwadh mehra dher till hörer.

H. Aurivill.: Effter V. Consist:m är sinnad giöra remonstration till Kongl. 
Cammaren om dhetta drögzmåhlet, som medh veriflcaf/ons booken är skedt, 
så begiäres på Doct. Loccenii sterbhuus wägnar, att och bijfogas dhe skiähl och 
skriffter som i Consisr.o här om inlefwererade äro af sterbhuset.

Rector och Schütz frågade om h. Aurivillius är fullmächtig på samptl. sterb- 
husetz wägnar att tahla, och sade h. Aurivillius att fullmachten är förr lefwererad 
ad acta.

H. Schütz: Intet något bör föras till protocolls uthan h. Prof:n först opwijsar 
fullmachten.

H. Aurivillius: Fullmachten är förr inlefwererad, som iag menar under h. 
Spoles rectorat, och beder iag allenast att i Cammaren gifwes tillkänna tillijka 
hwadh sterbhuset föreburit.

H. Schütz protesterade ännu att h. Prof:n skulle upwijsa fullm acht, elliest 
bör han intet tala. H. Aurivill.: Fullmachten är lefwererad till ProCancellarium 
och sedan till Prorectorem.

H. Spole: Jag kan intet minnas till någon fullmacht, uthan är hon till mig 
lefwererad, så är hon kommen ad acta. H. Aurivillius: Jag begär allenast att 
sterbhuset först får taga copia af veriflcations boken förr än hon bortskickas; 
men Consistorium tyckte intet kunna nu längre något dröijas, uthan sterbhuset 
kan uthur Cammaren hämpta copia af verificationerne, men nu är ogiörl. för 
Consistorio och oförswarl. att gifwa något drögzmåhl eller dilation.

H. Norrman och Secretarius deputerades till att representera sahl. Loccenii 
sterbhuus Consistorii conclusum och dhenne nödwändigheeten wijd dhetta
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wärcket, att boken öfwerlefwereras strax. Och slöt Consistorium att booken 
igentages försiggillerad från sterbhuset, på dhet Consistorium icke må häffta, 
som skulle Consistrm något document låtit förkomma, dher något wore bortte.

H. Prof. Micrander lofwade sig i morgon willia öfwerresa med booken.
H. Lagerlööf: Men skulle intet Consist:m hafwa af nöden att tillsee huru med 

booken är beskaffat, om dher torde wara någon defect?
Consistorium tyckte intet sig böra eller kunna dhenne booken öfwersee, effter 

dhet tillkommer Cammaren, uthan är dher någon defect, så kommer det icke 
på Consistorii answar, uthan dheras som henne under händer hafft hafwa.

H. Norrman och Secretarius sammanrådde sig att dhe i affton wille på Con
sistorii wägnar anhålla om boken när dhe komma uhr Consistiio.

H. Aurivill. frågade ännu om icke ett dygn kan förunnes sterbhuset att behålla 
booken så länge sterbhuset får copia dher af? Men Consistrm kunde intet till
låta booken förblifwa wijd sterbhuset längre än till morgonen. H. Norrman: 
I morgon hafwer iag intet tijdh giöra ansökning här om, uthan dhet kunde skie 
i morgon praecise kl. 7. H. Aurivill. offererade sig sielf willia lefwerera booken 
i morgon till H:s Mag:ce då M:r Micrander will resa. M:r Micrander sade sig 
willia resa kl. 9. och dhesinnan lofwade h. Aurivillius lefwerera henne till H:s 
Magnifice, hwar med och Consistrm war förnögd. Men i affton nodficeras doctor- 
innan af h. Norrman och Secreteraren som förr är resolverat.

XII. Uplästes Kongl. May:ttz bref af d. 14 Mardi A:o 685 dhet h. Prof. Ol. 
Rudbeckz son som ex professo handterar studium botanicum, anatomicum och 
chymicum och dher uthi sig acq#/rerat een godh wetenskap, skall åthniuta uthi 
medicina 2:ne simplia stipendia, till dhes 2:plex i dhen faculteten blifwer löst, 
som han kan accommoderas medh. Resol. Facult. medicina låter sig dhetta wara 
angelägit och recommenderat.

XIII. Hans HögG. Excellice Kongl. Drotzens bref af d. 13 Maii uplästes af 
innehåld det studiosus Truls Arfwidson lamenterar öfwer sitt tillstånd, att han 
blifwit uthsatt ifrån dhet stipendio han wijd Acadin nutit; hwarföre desidererar 
H:s HögG. Excell. underrättelsse huru och af hwadh tillfälle han blifwit uth- 
slutin. Jämwähl requirerar och H:s HögG. Excellice Consistorii betänckande 
och vota om Prof. Buscagrio, hwilcke H:s HögG. Excell. will att dhe öfwer- 
skickas, jämwähl och Acadms slutne åhrsböcker för åhr 684.

H. Spole: I winttras stodh han Truls inne på registret, men sedan ankom h. 
Örnhielms sedell, att han skulle ttthsättias från dhet rum han hade. Tyckte altså 
Consistim nu att Colleg. Antiqitis förklarar sig här öfwer, hurulunda och af 
hwadh orsaak Truls Arwidson blifwit uthsatt, men sågifwes H:s HögG. Excell:ce 
imedlertijdh i ödmiukheet tillkiänna att Colleg. Antiquit. har sielf hafft disposi
tion om dhes stipendiis i föllie af Kongl. May:ttz nådigs te bref, som tillägger 
Collegio dhen macht, att dhet sielf nämner och tillsätter dhem, som skicke- 
ligeste och tienligaste pröfwas. Angående h. Buscagrium berättade h. Qvaestor 
dhet han genomsett h. Buscagrii hustrus supplique, som han i Consistio emot- 
togh och finner dhen wara Consistio mycket när skrifwen. H. Schütt sade 
dhenne skrifft wara heel olijdelig, och skulle hon intet hafwa impune, att hon 
så dristigt skrifwit, borde och jämbwähl concipisten komma fram i liuset. Ytter
ligare sade h. Schütz och jämbwähl Q vass tor att dhe i Commissionen noga obser
verat alle momenta den saken angående, ärnandes dhen samma H:s Kongl.
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M:tt uthi alldra diupaste underdånigheet att föreställa. Consistorium discourre- 
rade om swaret på Hans HögG. Excelhces bref, finnandes nödigt att H:s Hög- 
Grefl. Excell. remonstreres, att så mycket in actis finnes om Buscagrio så har 
Consist:m förr communicerat, och alt elliest Commissionen hafwer nu dhette 
under sina händer. Beträffande 684 åhrsbook, så lärer H:s HögGrefl. Excellxe 
twifwels uthan mena 683 åhrs, effter dhen andra ännu ey kan wara färdig, och 
skall dhen samma H:s HögGrefl. Excellxe communiceras, när hon blifwer revi
derad.

XIV. Adamus Wever insinuerade een copia af sin supplique medh Kongl. 
May:ttz allernådigste remiss af d. 6 April 685, och jämbwähl H:s HögGrefl. 
Excellxes Kongl. Drottzens, hwilcka han tillförende och i Consist:o upwijst, 
begiärandes stipendium. Resol:o. Blifwer något rum ledigt, så will Consist:m 
honom ihugkomma, men så bör han angifwa sig hoos faculteten dhen tijdh sti
pendiarii tillsättias.

Prof. Holm tog affträde.
XV. H. Qvaestor begiärte det Consistorium wille resolvera antingen Acad:ns 

räkningar pro A:o 683 kunna blifwa här reviderade eller icke, williandes han i 
hwariehanda händellsse wara uhrsächtad. Och slöt Consist:m att de då för tijden 
warande inspectores h. Schütz, och h. Bilberg, och då Rector h. Spole medh 
Consistorii deputatis D. Drossandro och h. Aurivillio begynna i morgon räkning- 
arnes revision.

H. Qvaestor: Dhe verificationer som man nu har betient sig af till hwart 
åhrsbok, dhem har man allegerat uthi flere åhrsböcker tillbakars, dher de stått 
inskrefne, men här effter lärer det icke kunna skie, uthan hwar åhrsbook lärer 
böra hafwa sin fullkomblige verification hwarföre måste man anten förfärdiga 
dhe extracter, som för ett åhr sedan företoges att förfärdigas, eller och måste 
de uthskrifwas uhr protocollet.

Res:o. Extracterne företages af revisoribus till 683 åhrsbook att förfärdigas.
XVI. H. befall ni ngzmannens Jacob Hambraei cautions skrifft af d. 8 Maij 

685 uplästes, ställandes han sig i borgen för Anders Rommel, som antager be- 
fallningzmansdömmet effter Wintren, och will han swara och cavera för 685. 
686. 687. åhrs räntta, upbörd och uthgifft, att han Rommel derföre richtigt 
räkning giöra skall. Hwar uppå Consistorium och resolverade, det Rommel an- 
tages och fullmechtiges till befallningzmansdömmet i Winters ställe.

XVII. Rector Magnif. förestälte det en ung persson frantzoss, wijd nampn 
Jean Chemineau hafwer sig angifwit att willia blifwa dantzmestare wijdh Acad:n 
war and es han till religion catholique romain, i sine språk, såsom italienske, 
frantzöske och andre flere, färdig, synes och ellies wara af wakert comporte- 
mente.

H. Schütz: Om een sådan tages an, månne Consistorium icke skulle tillhålla 
honom att han för sine escouliers intet inlåter sig i discurs om religionen? Detta 
fan Consist:m rådeliget att påminna, men förr än något wist slutes om honom, 
så bör först hans begiäran insinueras hoos h:s excellxe landzhöfdingen med för
frågan, om han personen sig hafwer bekant, kunnandes han imedlertijd sig hoos 
sine escouliers i Stockholm uppehålla. Jämwähl afgår och bref här om till H:s 
HögGrefl. Excellxe Kongl. Drottzen.

XVIII. Rector frågade huru han skall tära sig åth med böndernes och soll-
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daternes trätor, som så många inkomma, och i synnerheet angifwer h. capiteinen 
Rosenfeldt att bonden i Wallskog Knut Mattson och solldaten intet kunna 
komma öfwerens, sägandes att bonden intet will instänga och gärdzla dhet 
honom bör åth solldaten, och resolverade Consistorium att de bägge inkallas 
af Rectore till förhör.

XIX. M:r Micrander begärer Consistorii assistence uthi det, att de andre twå 
hemmanen i Norby som äre exercitie staten tillslagne, och liggia i samma by med 
hans praebende hemman, intet willia stängia up sine giärdzgårdar, uthan hans 
hemman måste genom deras försummelse städsse lijda ohägn. Resol:o. Desse 
bönder inkallas, förhöres och tillhållas att dhe stänga som sig bör, att dher ige
nom ey skeer ohägn.

XX. Andreas Jäger Holm. begär testimonium. H. Spole gaf honom gott witt- 
nesbörd.

M:r Askebohm begiär och det samma på Olai Thunmans O-Gothi wägnar, 
hwilken det och bewilliades, så på M:r Askeboms som Secretarii goda wittnes- 
bördh.

Andreas Schonfeldt far och testimonium och påminte h. Schütz wijd dhetta 
tillfälle, det Kongl. Drottzen gifwit förslag att dhe som resa från Academien 
kunna lemna effter sig till Bibliotheqs nytta någon penning eller een wacker 
book. Detta förslaget önskade Consist:m måtte effterkommas.

XXI. Rector föredrog att h. commissarien Welt i lögerdagz war hoos honom, 
och sade sig genomsedt Acad:ae man talslängd, men finner någre scrupuler der 
wijd, och i synnerheet frågar huru Acad:n kan frijkalla wachtdrängarne för man- 
talspeww/tfgtfiwa, och hwadh skiähl der till är. Item huru collegae i scholen, Cur
sores, formsnijdaren och flere andre frijkallas kunna; och berättade wijdare 
Rector detta wara något sällsampt att Acad:n har mantalspe««/«g/rna af sine 
bönder, men intet af dhe andre här i staden som äre under Acadrns jurisdic- 
tion. Något hwar af Consistorialibus yttrade sig förmenandes fuller intet något 
privilegium lärer wara för dhesse personer, så mycket som witterligit är, uthan 
atj^dhe af een gammal wane warit frije. Resol. Dhetta ärendet företages een 
annan gång då wijdare här om skall inquireras.

XXII. Rector berättade iteratum afgått till stadz magistraten om åkren, det 
wille dhe gifwa skrifftel. swar på Consist:ii första bref, hwar på dhe inkommit 
nu med sin skrifwelsse af d. 13 Maii som oplästes, af innehåld, att Consistorium 
wille komma medh dhem tillsamman till ett muntel. Conference om åkren, hwar 
till och Consist:m samtyckte, och uthwalde Rectorem, h. Bilberg och h. Qvaesto- 
rem, förenandes dhe sig med dhe andre om conventionis loco, som dhe läst 
gitta.

XXIII. Consist:m lätt sig föreläsa inspectorum aerarii betänckande om h. 
Johans Starchi hemman i Bälinge, förmenandes dhe dhet samma för sin rii\g- 
heet skull inläggas böra till ett halfft uthi alt owist och extraordinarie, det och 
Consistorium ratificerade. Och begärte fuller i förstone h. Johan det den resten 
hoos honom innestår, måtte efftergifwas, men sedan han såg hemmanet wara 
inlagt, uthlofwade han sig resten utgiöra willia, allenast inläggningen kunde 
honom beräknat blifwa in på förledet åhr 684 det Consist:m och bewilliade.

XXIV. Samptel. allmogen i Dillsboo och Hälsingeland anhåller eenhällel. 
genom sin i Consist:o inlefwererade och upläste supplique, att såsom dhe mäst
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föra sin kyrckiohärbergz spanmäbX öfwer lagsagun emoot 16 öre koppar:mttz 
afräkning för försslelönen på hwar tunna, och samma förssell faller dhem mycket 
beswärlig för den långe wägen skuld, altderföre begiära dhe få inlösa span- 
mähten effter cronowärdering. Resol. Consistorium hafwer samptl. allmogens be
gäran i Dilsboo angående körkehärbergz spannemålens inlösning effter crono- 
wärdering tagit i betänckiande, men kan intet tillåta dhen samma effter för- 
ber:de cronowärdering att betahlas, uthan willia dhe inlösa honom effter det 
wärde han går och gäller i Kopperbärget, så står dhem fritt. I hwilcket fall och 
försslelöhnen, som är 16 öre kopptfritt för tunnan, för dhem afräknas.

XXV. H. Mag. Askeboms skrifft uplästes af d. 12 Maii 685 begärandes han 
få resa hem till swärfadrens begrafning, williandes och han komma tillbakars 
till d. 30 Junii nästkommande, och emedlertijd begär han få bruka een studioso 
i sitt snille, men effter återkomsten will han åter förträda tiensten sielf.

Resol. Consistorium hafwer h. depositorens M. Askeboms begäran, angående 
det han söker tillstånd att resa till sin sahl. swärfaders begrafning, uthlofwandes 
komma tillbakars till d. 30 Junii nästkommande, och imedlertijd söker få bruka 
någons studiosi tienst till embetetz förrättande, tagit i betänckiande, och intet 
kunnat förwägra honom dhenne hans skiählige begäran, som är att bijwista sin 
sahl. swärfaders begrafning, allenast han till föresagdan tijd igenkommer, men så 
kan intet någon studiosus tillåtas till substitut, effter Consistorii förr fattade reso
lution, uthan föreenar han sig medh sin successore Forelio, som han bäst gitter, 
att han under hans borttewarande hans vices praesterar.

XXVI. Rector berättade, att omsijder är så wijda kommit medh liquidationen 
medh Bringii sterbhuus, att Acadins deputati hafwa underskrifwit liquidations 
instrumentet, hwar uthinnan Bringii erfwingars balance till Acad:n blifwer 4479 
dr kopptftvmtt 23 1/3, hwilcket alt är liquid och af bägge partterne godt kändt, 
undantagandes dhe twå signerade poster aff 375 dr med NB. och dhe 100 rdr 
in specie af aerario länte, som effter Acad:ns liquidations mäns gottfinnande H:s 
HögGrefl. Excellices Cancellarii sampt Consistorii resolution bör med interesse 
betalas, hwilcka twänne poster fast sahl. Bringii erfwingars gode män ey höllo 
för liquid att gilla så förmene Acad:ns gode män dhet dhe lijkwähl böra stå 
odisputerlige för fölliande skiähl. 1. Att Ränttmästaren sahl. M:r Boo C[h]ruze- 
lius i sin book desse tree poster dhe twå å 375 dr på lönen icke allenast uth- 
fördt, uthan och signeradt, men dhen tridie eller dhe läntte 100 rdr i bem:te 
book jämpte dhe andra wähl infördt, doch på löhnen icke uthfördt. 2. Att alla 
liquidations männerne sågo effter i M:r Boos book om han hade så giort med dhe 
andre Professorerne som länt samma åhr pennings t, om han dheras länte dito 
upfördt på lönen (som stylen är när debitoren räkning gifwes, och medh dhem 
liquideras alt hwadh dhem påföres, dhet signeres) sij så funno dhe lijka att dhe 
läntte penningar wore wähl införde, såsom på Doct. Brunnium, Doct. Empo- 
ragrium etc. men intet på lönen uthförde. Doch alla dhe andre poster wore 
både opförde och signerade, som liquidations männerne då samptl. höllo för 
goda skiähl. 3. Att Acadins bookhållare Bång på Bringii egen begiäran som och 
då war inspector serarii hans egen conciperade räkning, i hwilcken desse 3 poster 
finnas inbegrepne effter Mir Boos ofwanbite book uthi warande lijfztijden slutit 
hafwer, som han sedan alldrig contradicerade, uthan war alldeles nögd dher med. 
4. Att Mir Boo sielf i sin lijfztijdh giort åthskillige sluträkningar ifrån åhr 1636
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till 644 inclusive så wähl Professorerne som hela aerarium angående och dher 
ibland Bringii, uthi hwilcken då och han Bringius sielf lefde, desse 3 poster 
honom påfördt hafwer, hwilcka 4 skiähl som dhe finnas af publicis actis så böra 
dhe och mehra gälla, än sahl. Bringii egen mörcka annotation uthi hans macula- 
turs räkning, den icke war i den ingifne hans räkning till Consist:m införder.

XXVII. M:r Petri Ullins supplique af d. 13 Maii insinuerades af innehåld 
det wille Consist:m honom recommendera till Hans HögGrefl. Excelkce Kongl. 
Drottzen, att han dher igenom så mycket bättre skulle kunna ernå H:s Hög
Grefl. Excelkces intercession till Kongl. May:tt, och så medelst kunna blifwa 
beneficerad medh någon wacker function dher hemma i Westergiötland. Con
sistorium bijföll hans begiäran och will i bästa måtto recommendera honom hoos 
Hans HögGrefl. Excelkce och repraesentera dhes fattigdomb och jämbwähl hans 
wähl och skickel. förde lefwerne wijd Acad:n.

XXVIII. H. Brita [Rugman, f.] Bring[ius] beklagade sig dhet hon intet fatt 
niuta Consistorii resolution till godo, angående någre tunnor sädh henne åhrl. 
warit förundte, uthan måste lijda stoor fattigdomb och nödh, will lijkwähl sin 
sohn hålla till studier, men begiärer ödmiukel. det hon till dhess befordran 
kunde fa någon hielp och understödh.

Qvaestor berättade dhet att uthi sahl. Hoffwenii rectorat gafz Hans HögGrefl. 
Excelkce tillkänna om det beneficio hon tillförende åthniutet, men Hans Hög
Grefl. Excelkce uthlåtit sig, att han kunde tåhla det hon uthsättias från bem:te 
beneficio, effter det länder aerario till gravation.

Resoko. Effter sonen går i scholen och är af qwickt ingenio, så finner Con- 
sist:m skiähligt till hans underhåld att uplåta honom 3 dr s:mtt af cass. stud.

XXIX. Matthias Isländer får af cassa studiosorum 24 dr koppar:mtt till uppe
hälle uthi sin siukdomb.

XXX. Olof Bengtzsons Hierpes supplique af d. 1 Maii 683 uplästes, berättan
des han sig förnummit genom h. Prof. Micrandri bref det wille Consistorium 
i anseende till dhen skada han tagit af wådelden, honom efftergifwa halfjparten 
af sin skuld han står uthi för någon spannemåls handell med Acad:n, men såsom 
alt hans goda, som han säger, skall wara omkommit, och altså intet troor sig 
någonsin kunna komma sig före mehr, bönfaller han det hela skulden måtte 
honom efftergifwas.

M:r Micrander: Dhet han säger att iag skrifwit honom till, som skulle han 
få tillgifft på halfparten, så är det intet skedt, uthan allenast skref iag till min 
b:r så, att om han skulle ändtel. kunna ernå någon tillgifft, så lärer det omöyel. 
skee mer än till hälfften. Detta bref hafwer uthan twifwel min bror låtit honom 
få part af, hwar af han conjecturerar om tillgifften, den iag doch intet skref 
wara skedd.

Consist:m stannade der wijdh, att han intet skall blifwa strängd med dhenne 
skuld, uthan Consist:m will gifwa honom dilation tills man får see om han intet 
kan blifwa solvendo eller kan komma sig före, kunnandes Consist:m intet all
deles efftergifwa dhenne skuld, som medlen tillkomma commune cassan och ey 
någon in privato.

XXXI. Rector lätt föra ad acta: Jag kan intet förbij gå, att föra till protocolls 
det iag i desse dagar i ett ärende, tycker mig wara förbijgången som mitt embete 
wijdkommer, såsom wijdh publicationen af orationens hållande öfwer h. Gud-
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mund Kåhres testamente, hwilcket som een solenn och publiq act hade bordt 
communiceras med Rectore, jämbwähl och af Rectore indiceras i förmågo af 
constitutionerne som tala om sådanne publicis actibus, hwilket iag allenast will 
hafwa annoterat icke synnerl. till någons gravation, uthan mehra mig till förswar, 
att iag framdeles icke må synas begått någon supinam negligentiam här wijdh, 
ståendes h. Prof. Spole fritt till att declarera hwadh han för sig haf:r att säija.

XXXII. Normoraeus begär disputera de festis chrisdanorum, Ericus Castovius 
de distinctione ammat et corporis, }o\vinnes Lindelius de natura trigonometriae, 
Johannes Holm Werml. de numismatibus veterum et recentiorum, Laurentius 
Schuldt Wesman. de importandis et exportandis rebus.

H:r Schütz påminte att dhe disputationerne de fesds chrisdanorum och dis
tinctione antmat et corporis noga censeras.

Doct. Drossander angaf i medicina att Jacobus Holstz Angerm, will disputera 
de venae sectione.

D. 20 Maii Consistorium majus
pra?sentib#j Rectore Magnifico, Doct. P. Rudbeck, Doct. Skunck, h. Schütz, 

h. Lundio, h. Aurivillio, D. Drossandro, h. Norcopense, h. Spole, h. Bilberg, 
h. Peringer, h. Lagerlööf qui acta notavit och Qvaestore.

I. Doct. Benzelius war förrest till Stockholm på een Kongl. Commission. 
Prof. Holm och Norrman har låtit uhrsächta sig för opassligheet. Prof. Mic- 
rander reste till Stockholm på Academiens ärende.

II. Uplästes Hans HögGrefl. Excell. Kongl. Drottzens bref af d. 19 Maii 685, 
låtandes H:s HögG. Excell. dher uthi 1. förnimma, att han lembnar till Colleg. 
Antiquit. förswar dhen dispo[si]tion dhet giordt, att Truls Arfwidsson blifwit 
från sitt stipendio uthsatt, effter dhet så wähl som alt öfrigit Illust. Cancellio 
inscio är skedt, fast Kongl. May:tt honom dll caput ejus Collegii förordnat. 
Men tycker lijkwähl fast dhenne Truls Arwidson icke åthnöt sripendrm wijdare 
som antiq. studiosus, så kunde han elliest blifwa hugkommen. 2. Anbelangande 
Buscagrium låter Hans HögGrefl. Excell:ce förstå att han intet wäntat Con
sistorium wijdare per vota determinera skulle, uthan allenast öfwerlägga om icke 
hans dllstånd i betrachtande af Academiens privilegier kunde per supplicam 
Hans Kongl. May:tt i underdånighet föredragas. 3. Om Commissionen här wijd 
Academien, håller H:s HögGrefl. Excelhce så före, att han intet bör extenderas 
till alt det Academien concernerar, utan förnembligast till det som angår Aca
demiens swåra tilstånd, Bibliothequets räckningar och trycketz beskaffenhet. 
4. Angående åhrs böckernes reviderande, så notificerar H:s HögGrefl. Excelkce 
i sitt förra bref wara förskrifwit af cancellisten i det han 684 åhrs book nämpt 
i stället för 683. 5. Påberopar sig H:s HögGrefl. Ex:ce sitt samwetes wittnes 
börd, och alla rättrådigas omdömme hwad bekymmer han burit för dhenne 
Academien. 6. Öfwerskickar H:s HögGrefl. Excell:ce en copia af sitt bref till 
Kongl. Cammaren. Sist angående dantzmästarens antagande, will H:s HögGrefl. 
Excellxe det differerat hafwa till andra parsöners omsorg, som bättre här i råda 
kunna. Uti post scripto påminner han, att hwad en eller annan förer till proto- 
cols må obehindrat stå, och så mycket mehr hwad som dicteres. Item skrifwer 
han sig öfwerskicka copier af twänne Kongl. May:ttz bref, begiärandes under- 
rättelsser i synnerhet om det H:s Kongl. May:tt uti det ena befaller honom för
klara.
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Prof:r Schytz begiärte få föra något till protocolls. Rector warnade att intet 
må talas som toucherar H:s HögGrefl. Excellis Cancellarii honeur och ämbete.

Prof. Schytz: Det är intet min intention eller tanka. Det woro högstönskeligit, 
att H:s Excellice Kongl. Drotzen wille uttryckel. utsättia dens nampn hwilken 
han uti brefwet till Kongl. Cammaren nämner, då den kunde få tilfålle mot 
hwarjehanda angifwande sig rättmätel. förklara, och der någon skyldig är till 
sådanna accusationer, woro det skiäligit att den exemplariter straffades, eller och 
der han är frij, att han beskyddes effter lag och rättwijsan. Hwad iag har skrifwit 
till Cammaren det står iag före. Hwad Commissionen anbelangar, så har den 
altijd H:s Kongl. Mayrttz nådigste fulmacht sig för ögonen och effterrättelsse, 
och får man intet annat tentera, än det som förswarligit är, men ehuru ett och 
annat blir explicerat och wij handterade, det lemna wij Hans Kongl. May:ttz 
nådigste skiärskådande och rättwisa correction, som har lofwat beskydd och be- 
skiärm. Den som will läsa Kongl. fullmachten så får man klarl. see hwad man 
bör handtera och på hwad sätt. Hwad protocollen anbelangar, så tror iag intet 
att någon dieterar till protocolls, det han icke will der oförändrat skall stå, 
allenast det blijr i pännan rätt fattadt, och till den ändan är brukeligit och con- 
formt med consdtutionerne, att protocollen upläsas och jousteras, då och skiä- 
ligt är, att hwar får wara interpres suorum verborum, och woro önskeligit att 
protocollerne i allan tijd woro richtigt handterade.

III. Uplästes copian af Kongl. Mayrttz bref, som Illustrissimus Cancellarius 
hijt skickadt, af innehåld, att will H:s Kongl. Mayrtt wara informerat huruledes 
stipendia blifwit graverade med betalningen för dhe 6000 dr Höglofl. Kongl. 
HoffRätten Be[h]mer tildömt, begiärandes Hans Excellice Drotzen uti sitt up- 
läsne bref Consistorii berättelsse här om. Togz så ad deliberandum hwad under- 
rättelsse man skall gifwa Kongl. Drotzen angående betalningen af dhe pänningar, 
som är giord till Behmer effter HofRättens resolution, huruledes stipendiaterne 
komma till att häffta per qvota i samma summa.

Prof. Lundius: Jag wet aldrig der om wara formaliter slutit i Consistorio, 
begiärar det måtte effterses beskaffenheten i protocollerna och giöras der effter 
en fulkomlig relation.

Prof. Schütz sade det samma och praecaverade, att om någon privat har skrifwit 
suo nomine bref uthan någon communication med Consistio om samma saak, 
så böör han och ståå derföre.

Doct. Rudbeck: Om någon requisitus öpnar in privato sina tanekar hoos Can
cellarium, så böör han intet lijda derföre.

Prof. Schütz: Om någon uthwärkar någon resolution heela Consistio till slut, 
genom privat berättelsse, så giör han illa.

Resolio. Secreteraren skall befallas att upleta alt in actis angående samma saak, 
och noga sampt medh tillbörlig flijt införa till att giöra Hans HögGrefl. Excellice 
relation.

Prof. Norcopensis: angående den puneten uthi Kongl. Drottzens bref om 
Buscagrio, så begiär iag få föra några ord till protocoll. Som iag tillförende har 
önskat, att wijd dhet wärket, måtte komma i consideration hwadh Kongl. 
privilegierne förmå, och slijke olyckelige personer i nåder förundt är, det och 
man seer att Kongl. Drottzens HögGrefl. Excellice påminner ytterligare om 
något sådant i en mycket godh och nådig mening, sampt sorgfälligheet om alles 
wår wällfärdh. Kan icke heller påminna mig att hafwa hördt Prof. Buscaugrii
8 -7 2 4 2 7 7  SaUaadtr
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senadste begäran; altså blijr iag ännu wijd samma tanckar, och ehuruwähl aca- 
demiske inquisitionen tillkiände sig det ährendet, tycker mig lijka fult wäll och 
skiäligt wara, att fa weta och sij det ährendet och mig der öfwer yttra.

Prof. Schütz: såsom ordet tillkänna, är ett vocabulum ambiguum, så meriterar 
det explication; ty Commissionen tar sig intet mehr på än han bör.

Qvaestor: Hwad som angår den suppliquen medh sina allegatis, som h. Prof. 
Buscagrius här inlefwererade, så blef dhen af V. C. remitterad till inspectores 
aerarii och migh att igenomsees, och sedan att refereras till V. C. Och har iag 
fuller för min person läst dhem igenom straxt, men de gode herrar inspect. 
aerarii intet warit så ledige att dhe det kunnat giöra. Då sidst Hans Excelkces 
förre bref uplästes angående Buscaug., förmälte iag mig sedt V. Consistorii bref 
till Hans HögG. Excellice om Buscagrii löhn, och att iag intet annat kunde finna, 
än att samma berättelsse hafwer sin goda grund, tycker och att V. Consistorium 
icke giärna kunnat giöra fullkombligare relation om det ärendet, men inquisi
tionen kunde än wijdare saken deducera; och wijdare tillerkände iag intet in
quisitionen samma ärende. 2. Såsom iag och sitter i inquisitionen effter Kongl. 
Mayrttz nådigs te förordning så såge iag mycket giärna om V. Consist:m behagar 
än wijdare om dhetta ärendet sig underkundiga, och dher om omständel. öfwer- 
skrifwa effter Hans HögG. Excelhces nådige begiäran, allenast iag får wara dher 
ifrån, dhet iag så mycket högre önskade, som intet inquisitionen kan häller undgå 
om det ärendet, så wähl som andra inkomma i underdånigheet hoos May:tt, 
och iag för dhetta icke annat kunnat finna, än att i de ifrån huset inkombne 
documenter, skier V. C. något förnär, i det man dher synnes annorledes förstå 
Kongl. privilegierne än iag kan dhem fatta, och att man dher i införer bland 
annat, att man stält i förgätenheet Kongl. bref och privilegier, så att iag lemnar 
dher hän, om icke V. Consist:m hade orsaak, till effterfråga härom samma suppli- 
que projecterat.

Prof. Norcop.: Effter som det ärendet om Prof. Buscaug. säges och har det 
uthseende att det oss allom gagna eller skada kan, effter som uthslaget faller 
dher på, är och elliest dirigerat hijt till Consistorium, ty är iag kommen att 
undra på, hwij det så immediate ifrån Consist:m till academiske inquisitionen 
devolverades. Item af Qvaestoris nu förde tahl, tycker mig så mycket mehr, att 
Consistorium sielf bör see det ärende igenom, och intet beroo på hans rela- 
tion der om; ytterst om dhet är förfångeligit för Consist:o, kan iag det intet 
weta, effter iag det intet hwarcken hördt eller sedt; altså åstundar iag weeta, 
hwadh des egenteliga och förnämbste petitum är.

Rector Magnif.: Orsaken hwarföre suppliquen medh dhe widhängde docu
menter devolverades till Kongl. inquisit. Commiss. skedde der af, att dhe gode 
herrarna committerade, strax berättade sigh om samma saak hafwa ex actis publi
cis giort een uthförlig deduction, dhen dhe wille hoos Kongl. May:tt jempte 
mehra insinuera, williandes i så måtto lijsa Consistorium, dhet och Consistorium 
den gången agreerade och war tillfredz medh. Elliest bekiänner iagh, att såsom 
i suppliquen förmäles om een intercessions supplique till Kongl. M:tt för h. 
Buscaugrio att åthniuta löhn som Profess, ordin, det iag för min person intet 
såg någon uthwäg der till, med mindre hwar och een skulle contribuera något 
ex proprio, men dhe gode herrar committerade som hafwa Hans Kongl. May:tt 
uthlofwat, att wijsa uthwägar att sättia Acad:n och des dllstånd uthi sitt rätta
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interesse igen, och bota det som feelat är kunna finna bättre medell der till än 
Consistim, hwarföre iag och tyckte wähl wara, att dhe gode herrar sig påtogo 
detta ärendet behörigen Hans Kongl. Mayrtt att föredraga.

Prof. Aurivillius: Som jag har hwarcken det förra till Kongl. Drottzen, bref 
sedt, eller underskrifwit, ey heller dhet senare eller aeterne, så taar iag mig 
dher ingen dehl uthi.

Qvaestor: Jag för min person har tyckt att den nådh till hwileken Hans Hög- 
Grefl. Excellxe sig uthlåter i sitt förre bref, hade warit sufficient nogh till att 
hielpa huset, så wijda det någonsin kunnat önska, om man simpliciter betient 
sig dher af. Skulle och inquisitionen kunna något der till contribuera, så har han 
både welat och ännu will det giöra, på dhet sätt som han kan finne uthwäg till.

Prof. Lundius: Jag håller oformeligit att något tala om dhenne saken, förr än 
suppliquen och tillhörige documenter äro upläsne här i Consist:o.

III [bis]. Uplästes Kongl. May:tz bref om frijheet att tryckia etc.
Prof. Schütz: Hwadh trycket anbelangar, så haar iag intet i denne saak, annat 

tänekt eller drifwit, än i alla måtto fullgiöra Hans Kongl. M:ttz allernådigste 
förordning och placat, särdeles att intet ocorrigerat skulle tryckias, hwad nu 
Hans Kongl. Mayrtt allernådigast har behagat i dhetta uplässne nådige bref för
ordna, det effterlefwer iag såsom inspector typographiae, medh all wyrdnat uthi 
diupaste underdånigheet, förmodandes att ingen låter på trycket komma, det han 
icke sielf taar på sitt answar.

IV. Doct. Rudbeck: Jag hade longe hafft orsak att låta införa något, men spart 
det här till. Det kom förleden lögerdagz till mig ett öpet bref, medan iag satt 
i mina meditationer, hwilket mina barn togo emoot, och iag befalte dhe skulle 
lägga det ifrån sig; och såg iag primo intuitu allenast att Prof. Schütz nampn 
der stodh och ingen annans, contesterandes sancte att iag intet ännu det läst, 
af andre nödwändige hinder der ifrån hindrad. 1. Men iagh begär nu allenast, 
att ett öpet bref må migh ey tillskickas genom een poike kring staden. 2. Som 
Magnifxus Rector weet att iag skulle få låta införa ad aeta dhen skrifft iag d. 1 
April inlefwererade såsom iagh dhes contenta mundtel. framfördt medh be
tingande att dhen samma skulle migh bona fide restitueras, sedan hon wore 
afeopierad, så har iag och förmodat dhet hon skulle blifwit till mig åtherlefwe- 
rerad, men emedan dhet tills dhetta icke skiedt, beder iag dhet än måtte skie. 
Hwadh elliest anbelangar dhet brefwet som iag förmält till mig öppet ankommit, 
contesterar iagh sancte att iag ingens nampn mehra sedt än Prof. Schütz, och 
will betänekia mig huru iag skall dher till swara. Och håller lijkwähl Hans 
Magnifrce och heela inquisition oskylldig till det förseende som dher wijd kan 
wara förelupit, att dhet är öppet till mig burit.

Prof. Schütz: det bref som h. Doctoren nu omtalar, kan intet annat wara än 
det som på academiske inquisitions wägnar nu warande Rect. Magnif. h. Prof. 
Wollff, iag Henrich Schütz och Qvaestor Arrhenius hafwer af wissa skiähl och 
till att förekomma någon wijdare oreda inlefwererat hijt till Consist:m och un
derskrifwit. Och kan iag intet uthan förundran åhöra att h. Doctoren säger sig 
intet uthan mitt nampn sett och intet läst samma skrifft, der iag lijkwähl tycker 
att Prof. Wollffz nampn tillijka underskrifwit såsom Rectoris Acad:ae fast snarare 
kunnat observeras; ia ingen intuitus kunde på mitt nampn skie, att icke någon 
species gingo ifrån dhe andre nampnen om han dhem lijka ansee weelat. Elliest
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påminner iag mig att då det brefwet in V. Consisr.o uplästes, att H:s Magnifice 
resolverade att det samma med h. Doct. Rudbeck communiceras skulle, men att 
nu någon poicke har det öpet inlefwererat uthi h. Doctorens huus, kan man intet 
annat see än dhet måtte wara Secreterarens poicke, emedan Secret:n effter Con
sistorii resolution skulle h. Doctoren det tillställa, så frampt Hans Magnifice 
icke hade sielf sigh påtagit det att öfwerskicka. Elliest hade det warit wähl om 
h. Doctoren hade frågat hwars poicke det war.

V. Inkallades bardberaren Trechou och tillspordes om af dhe som hade till 
att giöra med skomakarne war någon mehra än Orostander som warit förbunden, 
eller om han bekändt huru han blifwit sårad, eller om och andra med honom 
warit skadade. Trechou swarade, dhet Orostander intet bekändt huru han blifwit 
sårad, eller om flere med honom warit skadade. Sädan inkallades mest. Petter 
Pråhl och tillspordes om han weet huru det tumultet passerade emellan dhe 
studenterne, som giäste i hans gård och skomakaren mir Erich Olofson. Han 
swarade: först om dagen höllo studenterne een auction dher i gården, dhen och 
continuerade till mörckret; sedan gingo dhe up i Morins cammar, frågandes 
Morin om iag hade något öhl att sällia? Jag sade ney, altså skickade han up till 
Hussen och fick dher een kagga af 6 eller 7 kannor, och förstodh iagh intet 
annat än att dhe wore rätt rolige een godh tijd tillsamman; omsijder gick 
Orostander hem, och strax dher effter kom han tillbaka springandes, hafwandes 
een novitius med sig och war uthan hatt, klagade sig att han war huggen. Fiss 
huru månge studenter wore som dher tillsammans wore? Han swaride. Jagh weet 
intet wähl huru månge studenterne wore, men ibland dhem war een wijd nampn 
Schilling. Fiss. Om han eller hwilcka och huru månge wore uthe på gatan, eller 
om dhe wore bewäpnade? Han swarade: Intet af dhetta weet iag giöra beskedh 
på, uthan allenast har iag hördt folcket i gården berätta att dhe som uthe warit, 
warit obewäpnade.

Omsijder slötz att dhenne saken om skomakarne skall företagas och afdöm- 
mas om lögerdagh nästkommande kl. 8 för middagen. Partterne inkallades och 
förkunnades dhem dhetta ofwanskrifne sluut.

Rector Magnif. frågade om Achatius Gåse är igenkommen, jämbwähl och 
Grandell och Arosix»; [d: Arhusius]? Men swarades ney föruthan om Aro- 
siaeus, hwilcken är i staden. Normoraeus är siuk.

Rector Magnif. sade orsaken hwarföre man nu intet kan sluta, nembl. för 
Gååsen och Grandels frånwarande, sampt för andra affairer som nu största 
deelen af tijden borttagit. Och tillsades Gåsens broder att han skulle låta brödren 
weeta Consistorii slut.

VI. Rector berättade att han ännu intet kommit till någon Conference medh 
borgmestare och rådh här i staden om åkerwäsendet, hafwandes dhe fuller begärt 
att Consistorium skulle i dag kl. 9. skicka sine deputatos uppå rådstugun; men 
iag intet understodh mig till att resolvera något der till uthan Consistiii weet- 
skap.

Resolides att bref skola opsättias till wederbörande, som innehafwa Acade- 
miens åker, och upläsas i Consistio på någon ordin. dagh.

VII. Rector förfrågade huru han skall betee sigh med mantalslängden, om hon 
skall afgå i wanligit skick, eller och huruwijda han skall förändras effter den 
wahrning som h. commissarien Welt har giordt.



i68$:20 maj-2 3  maj 117

Resol:des att Hans Magnif:ce gifwer Welten munteligit swar, att mantals- 
längden warit alltijd inrättat sålunda, som hon nu är, effter een gammal praxin 
och uthan något åtahl; altså kan Consist:m intet något der wijd ändra, uthan 
hon skickes sådan fort, till des man får andra ordres dherom.

VIII. Rector proponerade att tijden nu är inne, att designera novum Recto
rem, fallandes ordningen på h. Prof. Micrander, hwar till Rector och Consisto
rium önskade honom mycken lycka.

IX. Rector berättade att twå Academiae bönder boendes i Hoffby i Dan- 
marckz sochn, beswärat sigh öfwer öfwerstlieutnanten Järfålt [o: Gärffelt], 
att han låter sina tree hästar förderfwa dheras äng, och berättade Rector att han 
redan har skrifwit honom till, och tillsagdt honom att han sådant skall hämma.

X. Rector proponerade att bookbindarna beswärat sig öfwer underfiscalen 
Anders Krook att han giör dhem förfång i dheras embete. Slötz att man skulle 
sådant skriffteligen communicera med stadz magistraten.

XI. Revisores berättade att dhe igenomlupit 683 åhrsbook, och författat 
observationerne, men kunna intet underskrifwa, ey heller nu upläsa observatio- 
nerne in Consistorio förr än de fa dhe förra åhrs observationerne hwilcka Sec- 
ret:n bör upleta.

XII. Petrus Almenius Uplandus begär testimonium, men effter inspector
nationis Micrander intet war tillstädes differerades sluut på hans petitum till 
hans tillbakakomst. '

Printz [Preutz] Ostroboth. begär och testimonium, gafz honom gott wittnes- 
bördh af inspectore nationis och altså honom bewilliades.

XIII. Decanus facult. philos. begärte att lectiones publicae i nästekommande 
weka måtte uphöra effter så månge disputa/Zoner stöta tillsamman att ordin, 
dagarne intet hinna till, till pingzhelgen, hwilcken detta åhr kommer till att in
falla så seent och långt uth. Detta bewilliades och resolverades att i nästa weka 
och pingestwekan skola lectiones publicae uphöra, alldenstund några af Profess, 
äro bortreste publici ca»ja, och studenterna nu och skingras, sampt ob frequen
tiam lectionum publicarum.

På Doct. Skunckz proposition om hans rectoratz räkningar resolverades, att 
bref skulle afgå till Montins och Nortmans förälldrar.

D. 23. Maii
höltz Consist:m på een extraordinarie dagh, praesentibus Magnifico Rectore, 

h. Lundio, h. Aurivillio, Doct. Drossandro, h. Spole, h. Bilberg, h. Peringer, 
h. Lagerlööf hölt protocollet.

I. Prof. Holm, Doct. Skunck och Prof. Norrman uhrsächtadhe sigh för opass- 
ligheet. Prof. Schütz har låtit uhrsächta sig för hinder af sina beställningar wijd 
Kongl. Inquisitions Commission. Doct. Benzelius och Prof. Micrander förreste 
tili Stockholm uthi publique ährende.

Prof. Norcopensis förde dervze dagen praesidium i Academien uthi een dis
putation pro gradu.

II. Uplästes ett h. Ränttemästarens memorial, innehållandes fölliande: Först 
att Acadrns bönder i Harbo och Bälinge framfördt förleden wintter sågetimber, 
och dhet i wåras upsågat, men bräderne äro nu blefne arresterade och skola 
tagas till Westerås slottz reparation. Men samma bräder äro alldeles nödige till
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åthskillige Acadins huus reparation, hwarföre will h. Ränttmästrn att öfwer- 
lägges på hwadh sätt Acad:n skall fa ofwanb:te bräder behålla. 2. Förmäler han 
wara nödigt att Consistorium skrifftel. begiär af h. secret:n Ehrenhielm eller 
actuarien Dimbing, att Fiskeså miölnaren kan få igen sine i Kongl. HoffRätten 
inlagde original documenter, effter Academien förr ingen wägz kommer med 
dhen saken. Resolverades på första puncten att bref dher om wederbörligen 
afgåår till dheras nåder herrar landzhöfdingarne. På andre punchten att bref 
forderligaste dher om afgåår, antingen till h. hoffrättzsecret:n eller actuarien.

III. Angående dhen saken, för hwilcken Consistorium majus förnämst nu 
dhenne gången war kallat tillsamman, är dhen som är emellan studenterne och 
någre af skomakareämbetet, men hon kunde intet effter upsåth dhenne gången 
företagas och afdömmas för fölliande orsaker. 1. war Secretm intet tillstädes, 
som hade fördt protocollet i dhenne ransakning uthi Consistio minori, warandes 
emoot förmodan intet tillbaka kommen ifrån dhen commission han bijwistat 
uthi Torstuna. 2. Funnes acta intet complet framme, uthan wore i Secretins för- 
waring, hwilcken och nogaste kundskap omi dhenne wijdlyfftige saken hafwer, 
och 3. Consistorium dhenne gången mycket infrequens, hafwandes åthskillige 
af Consistorialibus för dhe orsaker som här till, ofwantill annoterade finnes, 
låtit sigh uhrsächte. Inkallades altså partterne, och tillsades att dhe nästkom
mande onssdag, som är een ordinarie Consistorii dag, då man och förmodar 
att Secretm lärer wara hemma, sigh för middagen kl. 8 praecise och oförsumme- 
ligen här infinna, då saken uthan längre upskof skall företagas och afhielpas.

IV. Föredrog Rector studiosi Petri Almenii Uplandi itererade begiäran om 
testimonii åthniutande, föregifwandes han Almenius, dhet han för fattigdom och 
medellösa intet längre sig uppehålla här på ortten, ey eller afbijda h. Prof. 
Micrander, som är nationis inspector, tillbaka komst; och presenterade så Rec
tor ett skrifftel:t wittnesbördh af rectore scholae Mag. Chidronio [Kidronio] 
under hwilckens information han i sine unge åhr warit, attesterandes han om 
dhes probitet, och förmodandes dher jämpte dhet bästa om dhes profect uthi 
studierne. Honom bewilliades testimonium stält i dhen form som Magnificus 
Rector godtfinnandes warder.

Consistorium majus d. 27 Maii 685
närwarande Rectore h. Wollff, h. Norcop., h. Lundius, h. Spole, h. Aurivil- 

lius, h. Bilberg, DD. Drossander, h. Peringer, h. Lagerlööf, h. Norrman, Secret. 
J. Reftel.

D:r Skunck och Prof. Holm är opasslig.
H. Prof. Micrander är förrest på Academiens wägnar till Stockholm.
I. Rector insinuerade een Högl. Kongl. HoffRättens citation, dhen han sade 

sig wara af twänne borgare inhändigat, som och uplästes, af innehåld, dhet 
Acad:n, skall swara Bringii erfwingar uthi dhet dhe hafwa Academien att till
tala till d. 9 Sept. nästkommande, angående dhen difference, som Academien 
och dhem emellan äre. Hwar öfwer Consistorium resolverade att bref afgår till 
Hans HögGrefl. Excelkce Kongl. Drottzen (jämpte een copia af det bref som 
afgångit tillförende till Kongl. HoffRätten, hwar uthi Consistorium hafwer söckt 
reservera sig jurisdictionen uthi dhenne saken) anhållandes om Hans HögGrefl. 
Excellxes betänckande och rådh, om man wijdare skall hoos Hans Kongl. Mayrtt
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uthi underdånigheet söka att fa dömma här eller simpliciter blifwa wijd citatio- 
nen. H. Lundius påminte, dhet han alltijd warit i dhen tancka, och jämbwähl 
sjgh så uthlåtit, att bäst wore dhet slijke Academiens fordringar stältes under 
een commission. Effter ingen af facul t: te thfo/ogica war oppe, skickades effter 
h. Schütz och jämbwähl Drossander, som och strax kom. Cursor kom igen, 
och berättade h. Schütz frusit sedan kl. 5 i gåår affton och kan intet derföre 
komma opp, hafwer och desuthan ett nödigt ärende att uthretta på Commis
sionen.

II. Ransakningen om uploppet mellan studenterne och skomakaren Erich 
Olofson uplästes. Consistorium confererade här om, och tyckte Morin och 
Orostander böra förehållas, att ehuruwähl dhe i förstone nekat sig giordt tumul
tet, så är doch det sedan dhem öfwertygat, genom det dhe sielfwe förlijkt sko
makaren, och äro befundne, warit på gatan, så att om facto intet synes twifwel, 
utan dhe måste bekänna hwilcka flere medh warit; föruthan detta skall och dhem 
föreställas, att dhe graveras medh dhe pra?sumptioner, som skulle dhe och slagit 
fönstren för skomakaren andre gången sönder.

Morin inkallades, tillhållandes Rector honom att han och Orostander som för
lijkt skomakaren måste stå för saken. Men som andra saker här wijd hänga 
såsom skällsordh och andra injurier så will Consistorium nu uplåta dhem att 
dhe sincere bekiänna sine complices, ty elliest lärer dhet drabba på dhem alle
samman. Morin nekade eneständigt.

Rector: Hwilcka hafwa då dhe warit som låtit sigh förbinda, mehr än Orostan
der, ty bardberaren gesällen hafwer med sin eed wittnat sigh förbundit 3 stycken? 
Morin: Dhet må han taga på sitt samwete, att han så wittnat, men iagh weet 
dhet intet.

H. Lundius: Dhet är af protocollet handgrijpel. klart, att I tillstått Eder förlijkt 
skomakaren, att han ey skulle klaga mehr, hwar af omöyel. annars synnes wara, 
än I ären brotzlig. Hafwen och nekat dher till att I warit uthe, men ären och 
dher uthinnan öfwertygade, och sedan I sågh förlijkningen intet kunna giälla, 
så giöra I een declaration här öfwer, som skulle I under dhen titul förlijkt 
honom att I skulle fa weta, hwem slagit Orostander, hwilcket ey annars kan än 
falla hwar och een suspect som protocollet seer.

Morin: Jag war fuller med öfwer förlijkningen, men intet hafwer iagh betahlt 
något dher på, eller for min skuld dhen söckt, uthan allenast Orostander, ty iagh 
är heel oskylldigh. Protocollet uplästes dher han tillstått sigh förlijkt skomakaren 
i dhenne saken; och wore I oskylldigh sade h. Lundius hafwe I giordt alt för 
oförswarl. att I något bekiändt som icke sa#t woro. Morin: Jagh hafwer hördt, 
att dhen som seer på giärningen och warit i flack och fahra med skall lijka plichta, 
derföre tänckte iagh migh lijka willia stå med Morin*; är och elliest intet wahn 
wijd någon processe.

H. Lundius: Saken är effter Eder bekännelsse sådan, att ingen dommare kan 
giöra Eder frij.

H. Lagerlööf: Kan skie att I warit ombud in att I för een god wän skull wille 
inwekla Eder i saken?

Morin: Jag hafwer så giordt. H. Lagerlööf: Så hafwer lijkwäl Orostander warit

• Skrivfel för Orostander.
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med. Morin: Jagh kan ey häller dhet wist säija, men iag war intet på fönstret 
eller portten.

H. Lundius: Kunne I wed Edert samwete och eedh neka, om icke I, när I 
kom uth på gatan, resolverade Eder med dhe andre dher till, att wåldet skulle 
skie, fast I icke sielf lade handen dher wijd?

Morin: Dhet war wist, jagh intet war med.
H. Lundius: Dhet frågas när i kom på gatan och fick weta om studenternes 

uplopp, om icke I war uthi intention och willia att dhetta skulle skie fast I 
icke lade handen wijd? Morin: Min intention war dhet intet. H. Lundius: I haf- 
wen förr tillstått Eder sedt dher wara någre på portten, derföre bekänn nu 
hwilcka dhe woro.

Morin: Jag såg någre wäre på portten, men för mörckret skull kunne iag 
intet kiänna dhem.

H. Lundius: Jagh talar dhetta för Edert bästa, att I skolen nu bekiänna rent 
uth, och icke kasta Eder uthi större widlyfftigheet, effter I reeda Eder högel, 
impliceratt, på dhet I må lijkwähl kunna entlediga Eder här ifrån någorlunda, 
och wijsa Eder oskylldigheet om så med Eder wore beskaffat, och altså opwijsa 
och nämbna dhe andre.

Morin: Jag kan intet nämbna någon, men förlijkningen giorde iagh allenast 
för dhet Orostander skulle få sin hatt igen af skomakaren, och han skulle få 
weeta hwem honom slagit.

Orostander inkom, och tillhölltz han äfwenwähl dhet han och Morin, som tagit 
skulden på sigh genom förlijkningen, måste häffta för saaken.

Orostander: Jag kunde intet annat giöra än gifwa skomakaren \>enningar när 
iag blef slagen, på dhet iagh skulle fa weta hwem mig slagit. Rector: I hafwa 
förr sielf tillstått Eder förlijkt honom för wåldet, hwarföre kunna I intet befrijas 
derföre, så frampt I icke kunna bewijsa någon annan.

Orostander: Ja, intet kan iag weta någon, ty iag war intet med. Rector: I ären 
iu förr öfwertygade att I warit på gatan? Orostander: Ja dhet är förståendes om 
dhen gången, när iag gick på min portt dher iag giäster och wille gå in.

Elsius [o: Elfvius] inkallades och tillfrågades, om icke han hörde hwad ord 
som Morin fällte, då han tilltahlte skomakaren om förlijkning, effter af actis 
är bewijst att Elsius då war med? Elsius swarade så: Morin kom till migh och 
sade så: Skomakaren will bekiänna för mig hwilcka slagit Orostander; derföre 
badh han mig gå medh och höra dher på, men när wij kommo dijt så hörde iag 
intet dher på, uthan dhe taltes sig emellan. Elsius gick här medh uth.

Bergen inkallades och tillhölltz säga sanningen, men han stod wijd samma be- 
kännelsse som förr, nekandes eenständel. sig warit uthe på gatan.

Rector sade till skomakaren: När Morin kom till Eder måndagzmorgon och 
wille hafwa igen hatten, hörde någon på hwad som tahlades? Skomakaren: Ja 
Elsius [Elfvius] och Vigelius woro med och hörde på hwad som sades.

H. Lundius: I hafwe tillförende, som iag kan minnas, sagdt dhet Morin hwis- 
kade wijd Eder, och ingen hörde dher på? Erich Ollsson: Fuller wore dhe inne 
i stugun, men kan doch icke så wist weeta, om dhe hörde hwadh som sades.

H. Lundius: Han nekar och dher till Elsius [Elfvius] att han ey hörde hwad 
som talades.

Effter något Conference stannade Consistorium uthi dhet sluut som föllier:
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Consistorium hafwer alla acta, angående dhen hemgång och öfwerwåldh som 
Achatius Gåse, Andreas Morin och Andreas Orostander beskylles föröfwat på 
skomakarens Erich Olofsons huus fastlagz söndagzafftonen, medh hwadh mehra 
som då förelupit, låtit sigh föreläsa och till noga betänckande tagit, kunnandes 
intet annars finna, än såsom så starke pra?sumptioner och skiähl gravera dhem 
samptl. i dhetta måhl, ehuru dhe fuller eenständigt neeka, att dhe effter lag och 
processen purgera sigh med 12 manne eed hwartera, hafwandes dhe dagh sigh 
om edgiärdzmän att omhuxa till i dag 3 wekor till som är d. 17 Junii så frampt 
dhe icke förr kunna medh sine eedgiärdzmän blifwa färdige. Achatius Gåse war 
intet tillstädes, uthan hans broder [Michael] i hans ställe, hwilcken tillsades, att 
han här om giör sin b:r underrättad, som nu är siuk, och hafwer han tijdh till 
eedgiärandet till dhes han blifwer frisk.

III. H. commissarien Weltens bref af d. 26 Maii oplästes, begiärandes han 
ännu närmare blifwa underrättad, hurulunda dhe personer, som han på sin special 
opsatt, dhen och nu medfölgde, kunna wara befrijade ifrån qwarntull och man- 
tallspenningars uthgiörande. Consistorium discourrerade här om, och fan nödigt 
inhämpta mantalhlslängden till nästa Consistorii dag, då dhen nogare kan genom- 
sees, och sade h. Lundius sig intet willia hafwa någon part dher af, om någre 
äro uthslutne, som opförde borde wara, alldenstund man dher igenom torde 
giöra sig förlusdgh af dhe dhenne Kongl. Academien allernådigast föruntte pri
vilegier.

IV. Gustavus Carlholm begiär testimonium, hwilcket honom bewilliades, 
effter af alla gafz honom beröml. wittnesbördh.

V. Inspector aerarii h. Prof. Bilberg gifwer tillkänna dhet förleden 24 Maii 
kl. 10 om afftonen hafwer eelden kommit lös uthi hammaren wijd qwarnen i h. 
Prof. Rudb. pust, hwilcket han ey annars kunnat eller bordt än ra//one officii 
notificera, hwar på Consistorium resolverade att h. Rudbeck tillseges här om ge
nom Secreteraren.

H. Norcop. refererade hwad h. Prof. Rudbeck sagdt för honom här om, 
nembl. 1. Att ingen eeld warit på heela dyggnet i hammaren 2. Ingen eeld 
dragen in i pusten efter han är dubbel, och kan omöyel. någon eeld dragas 
dher in, hwarföre 3. är eelden dijtkommen så är han uthan på fallen, och töör 
dhetta wara med skiälmmerij giordt. Låter och 4. hålla wacht dher natt och dag 
sådant att förekomma.

VI. Wijdh dhetta tillfälle påmintes tijden wara snart inne, på hwilcken man 
bör hålla wattsyn, hwar om confereras med stadz magistraten.

Consistorium majus d. 4 Junii 685.
närwarande h. ProRectore Schutz, h. Spole, h. Lundio, h. Peringero, h. Auri- 

villio, h. Norrman och Secret. J. Reft.
I. H. Prorector berättade sigh wara ombudin af Rectore Magnifico, dhet han 

hans vices nu förträda wille, effter han är opassligh.
II. H. Lundius talte om stipendiaterne uthi facultate juridica att Laurentius 

Welt far h. assess. Wadenstens stipend., när som dhet rummet tillkommande 
termin blifwer vacant, och dhet i anledning af Kongl. May:ttz bref, och Hans 
HögGrefl. Excelhces Drottzens, som determinerar dhet han skulle få och erhålla 
duplex stipendium, effter h. assessoren Wadensten. Elliest fa dhe twänne som nu
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äro ett rum tillskrifne, hwar sitt, när Udlingens blifwer ledigt, nembl. Dahlman 
och Forelius.

III. H. Prorector öfwerlefwererade 4 st. Kongl. May:ttz och 10 Hans Hög- 
Grefl. Excelkces Kongl. Drottzens recommendationer för åthskillige personer 
att få stipendier, och jämbwähl ett extractum protocolli för Laurentio Crön- 
strand [Krönstrand]. Men ibland dhe 10 Kongl. Drottzens recommendationer 
wore twänne, een för Jona Columbagrio, och een för Ludovico Niblero [Ny- 
blero], som förr ey warit opläste, hwarföre dhet nu skedde. Och discurrerades 
wijdare här om, dhet Hans HögG. Excelkce kunde i underdånigheet tillskrifwas, 
att effter för så åthskillige äro recommendationer till stipendier, så lärer swårt 
falla att någon af dhem som här begiärat, och Consistorium lofwat, kan blifwa 
hullpen.

H. Spole berättade, bref här om wara afgångit, och jämbwähl Hans Hög- 
Grefl. Excelkces swar påföllgdt, hwaruthinnan Hans HögG. Excelkce uthlåtit 
sigh, dhet han sine recommendationer till wijdare Consistorii ompröfwande 
hemställer, som och sielfwe recommendationerne så lyda. H. Lundius: Så har då 
Consistorium så mycket frijare händer.

V [IV överhoppat\ Sedan uplästes Laurentii Crönstrandz supplique att erhålla 
stipendium, då han recommenderades nomine Consistorii till facultatem phi- 
losophicam, alldenstund tillförende är slutit i Consist:o för honom.

H. Spole: Dher blir intet rum ledigt för dhe åthskillige prolongationer.
VI. Uplästes Laurentii Nybleri supplique om stipendrm, hwilckens begiäran 

remitterades till faculteten och emottog suppliquen h. Prof. Spole. Samma gång 
uplästes och Rönquistz supplique om stipendio, som jämbwähl remitterades till 
faculteten. Dhesse alle suppliquer med ofwanrörde recommenda/zoner emottog 
inspector stipendiariorum h. Spole att öfwersee till nästkommande Consistorii 
dag, då han gifwer sitt betänckande, hwilcka han förmenar bäst wara berättigade, 
och pra?ferencen åthniuta böra, hwaröfwer Consistorium sedan will resolvera.

VII. D:r Drossander låter excusera sin absence, effter han för någre nödige 
ärender nödgas reesa till Stockholm.

VIII. H. commiss. Weltens specification oplästes, hwaruthinnan han opfördt 
dhe personer, som han menar böra insättias uthi mantalslängden nembl. 1. Sec- 
reteraren. Consistorium resolverade att h. Goedingh blifwer frij, effter han avan- 
ceradt till Prof. extraordinarium för sin afresa, och altså är i anledning af Kongl. 
May:ttz bref samptl. Professorerne allernådigst föruntt, exempt, men Reftelius 
som honom succederadt, måste föras opp, ehuruwähl fuller alltijd Secretarius 
warit frij tillförende. 2. Hwad vice pastor, rector och conrector wijdkommer så 
äre dhe intet frije för sine personer, men om dhe hafwa flere personer, än som 
på längden opförde äro, så skall Rector inquirera noga dher öfwer. Collegae 
uthi scholen ehuruwähl dhe hafwa alltijd warit considererade som studenter, 
effter berättas dhet dhe intet hafwa någon löhn, icke dhes mindre inquirerar 
Rector till wijdare säkerheet om dhe hafwa någon löhn eller ey. 3. Formsnijda- 
ren och uhrmakaren tycker Consistorium intet böra wara exempte, effter dhe 
hafwa löhn. Cursores hafwa alltijdh här tills warit ansedde som frijkallade, icke 
dhes mindre rådfrågas om stadsens betiente äro frije eller ey för dhesse pen
ningar, hwar effter och Consistorium kan sig regulera. 4. Hwad wachtdrängarna 
widkommer, så confereres och medh staden här om, huru dhes wacht conside-
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reras. 5. Stallmäst:n är uthgammel, hafwer ingen löhn, kan ey heller förtiäna 
och wärfwa sigh något, derföre tyckes han böra wara frij, men dhet qwinfollc- 
ket hoos honom är, frij kallas intet.

Dhet att cormwissarien Welt menar eiliest icke alle så noga uthi huushålden 
wara opförde, så slöt Consistorium att Rector inquirerar accurate här öfwer, 
kallandes capita domus cujusq#i tillsamman hoos sig, och förhåller dhem Kongl. 
May:ttz allfwara befallningh och jämbwähl dhet straff som påföllger, om någre 
undandöllias.

VI [=IX]. H. Prorector framlefwererade ett bref daterat Stockholm d. 3 
Jan. sidstl. ankommit under Collegii Antiquitatis sigill och medh dhes under- 
skrifft, men doch icke någons af assessorernes nampn tillagt, hwarföre twijkade 
Consistorium i förstonne om dhet skulle upläsas effter dhet war uthan något 
nampn; omsijder lijkwähl effter något betänckande uplästes dhet, angående dhe 
gratula/zoner och epistlar som h. Prof. Ol. Rudbeck låtit trycka till sin Atlan
tica, och i synnerheet eens kyrckeherdes ifrån Östergiötland Sit[h]elii hwilcken 
om dhet elliest är hans, uthlåtit sigh så in laudes Rudbeckii, så att han Collegio 
Antiq. dher igenom ey ringa pr« judicerat.

Och slöt Consistorium att bref afgår till Collegiumet, dhet fuller ett bref är 
opläst under Collegii Antiq. sigill men uthan nampn, men Consist:m desidererar, 
dhet dhe uthi Collegio wille sine nampn underskrifwa till föllie af Kongl. May:ttz 
allernådigste befallning, som och alltijd elliest wanl. är, att Consistorium kan så 
mycket mehr giöra sigh försäkrad om dhet ifrån Collegio är kommit.

H. Norman begärtte fa föra ad acta. Såsom igenom Hans Kongl. Mayittz 
wår allernådigste Herres och Konungz åthskillige konungzlige bref och full- 
machter iag blifwit coopterad till een Collegii Antiquitatum ordinarie assessor 
så till löhn som rum, men doch så här uthinnan som dhesuthan blifwit (Jag 
weet icke quo jure, quoue auctore) förbijgången och platt ingen partt eller 
communication af dhetta ärendet hafft, så will iag och medh bem:te ankomne 
bref intet hafwa att skaffa.

VII [=X]. H. Prorector berättade Rectorem fuller hafwa på dhen honom 
öfwerlefwererade opsatz opfördt ett bref som till Hans HögGrefl. Excellxe 
Kongl. Drottzen afgå skulle, men hafwer intet fatt brefwet om händer.

D. 12 Junii
höltz Consistorium extraordinarium, närwarande h. Rectore Wollff, Doct. 

Benzelio, Doct. Skunk, h. Aurivillio, h. Norcopense, h. Spole, M. Micrandro, 
h. Lagerlööf, h. Norrman.

Acta consignavit Qvaestor, loco Secretarii, qui ejus causa abfuit.
I. Uplästes Illust. D. Cancellarii recommenda/zon för Dn. Olao Lind att niuta 

någon continuation af sitt stipendio; med samma recommendation föllgde och 
Lindz supplique till Hans HögG. Excellxe om samma ärende. Resol. Remitte
ras till facult. philosophicam att dher först öfwerläggas huru wijda hans begiäran 
kan tillåtas. Sedan kan dher om fullkombl. slutas in Consistorio. H. Spole tog 
recommenda/zonen och suppliquen till sigh.

II. Uplästes 111. Dn. Cancellarii recommendation af d. 22 Januarii 685, för 
Daniel Lidio att bekomma stipendium regium. Resol. Han mäle sig an hoos 
någon wiss facultet.
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III. Uplästes landzhöfdingens i Westeråås wällborne h. Baltzar Guldenhofz 
[Gyldenhoffs] bref och swar, att han redan beordrat cronefogden Gustaf Jöns
son att relaxera dhen arrest som warit lagd på dhe bräder Acad:ns bönder uthi 
Harbo tillwärckat, efterlåtandes så mycket heller Acad:n sig der af betiena, som 
hon samma bräder behöfwer till sitt publique behof, och till Wästeråhs slott nu 
kan kiöpas bräder i Stockholm för ringare prijs.

IV. Uplästes hust. Helena [Petraeus’, f.] Dijkmans supplique för sin son 
Magno Petraeo att bekomma stipendium regium.

V. Uplästes h. Professis Elingii supplique, hwar uthinnan han beklagar sitt 
knappa och trånga tillstånd och begiärer till något sitt soulagement dhen mulc- 
tam stipendiariorum som nu falla torde. Consistorium behiertade mycket h. 
Elingii slätta tillståndh, och emedan ingen synnerlig mulcta förmentes blifwa, 
hwadh och falla torde, redan wo ro destinerat till fattige studenter som expec- 
tera, ty skattades skiäligit att h. Elingius får någon hielp af cassa studiosorum 
af skiähl och orsaak att han flijtigt betiänar ungdommen med informerande, 
men icke niuter något synnerligit derföre, effter större dehlen äre fattige och 
intet hafwa stort att betala med, som h. Elingius och klagar att dhe som dhenna 
tijden brukat hans information, hafwa bortrest, uthan att betala eller medh något 
ihugkomma hans arbete, hwar igenom han sitter så mycket trängare, som han 
intet hafwer något annat att tillgå eller pålijta. Och slötz fördenskull att h. 
Elingius bekommer af fisco studiosorum 20 dr s:mtt caroliner.

VI. Berättade Rector förnämbste orsaken warit till dhenna gången kalla Con
sistorium, att d het brefwet som förlängst bord t afgå till Hans HögGrefl. Ex- 
cellxe, angående Behmers betallningh och dhen gravation stipendiaterne dher af 
hafft, men icke blifwit alldeles färdigt medh sine allegater förr än pingesta affton, 
måtte uthan wijdare drögzmåhl bortgå; sade sigh fuller för dhetta sändt samma 
bref till een och annan af dhe g. herrar, som dhenna tijden warit hemma, men 
fatt dhet tillbaka igen ounderskrifwit. Doct. Skunck swarade sig icke kunnat 
underskrifwa, effter han icke fann dhet wara conformt med Hans Kongl. Mayittz 
allernådigste stadga, att alla böra underskrifwa dhe bref som afgå till andra, än 
till Hans Kongl. M:tt och Kongl. Collegierne. Mente och wäre flere ärender, 
som och nämpnes först i brefwet, om hwilcka tillij ka borde swaras, som och att 
relationen om Bemers betahlningh och hwadh dher wijd passerat, synes wara 
ofullkomblig. Rector: Om dhe öfrige ärenden är förr skrifwit till Hans HögGrefl. 
Excellxe. Doct. Skunck: Dhet wiste iag intet. Rector: Elliest weet iag intet hwadh 
som skall desidereras i relationen.

Doct. Skunck: Dhe skiähl som drefwes för dhen meningen, att dhen tijden 
sittiande Consistorium icke måtte allena häffta före, äre intet införde, och om 
någon rela//on skall således giöras, måtte han giöras fullkomblig. Dhet samma 
sade h. Norcopensis. Qvaestor: Man har föllgdt acta och dhe skiähl som dher 
inkommit, wijdare har man intet kunnat gå. H. Norcop.: Wij wette wähl hwadh 
skiähl som drefwes, och fast dhe icke alla kommit till acta, kunna dhe lijkwist 
införas i relationen. Qvaestor: Will V. C. således supplera relation kan dhet ännu 
skie allenast bem:te skiähl inkomma så wähl för dhen ene meningen som för 
dhen andre. Brefwet uplästes styckewijs, och dher emellan moverades ett och 
annat. H. Norcop.: Dhet synes grant att Qvaestor projecterat brefwet, och har 
han straxt i begynnelssen så stält pennan att dhet måtte gifwa någon starck im
pression. Qvaestor: Secretarius har projecterat brefwet och icke iag, dock haar
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iag sedermehra effter begiäran lagt handen dher wijdh. H. Norcop.: Hwadh be- 
höfwes dhet att så noga extrahera innehållet af Kongl. HoffRättens resolution 
och dhe flere documenter; är icke nog att documenterne fölga med och wijsa 
sigh sielfwe? Qvaestor: Dhet är skedt till hafwa sammanhanget på ett papper. 
D:r Skunck: Relationen synes och gravera Consistorium, lijka som dhet drifwit 
att hela staten måtte graveras, och nämpnas alt Consistorium.

Qvaestor: Säges allenast een och annan dhet drifwit hwar med Consistorium 
icke kan förståhs. Consistorium har man och uthsatt medh flijt; effter som Kongl. 
HoffRättens resolution säger uthtryckel. Consistorium academicum böra betala 
Berner, men man haar sedan wändt om, och satt i wårt protocoll, att Acad:n 
skall betala.

D:r Skunck: Hwilcka wore då dhe som drefwe moth hela staten? Qvaestor: 
Dhet wetta wij alle. Doct. Skunck: Förnämbligast ansåges dhe månge enkiors 
fattigdom och oförmögenheet till betala, hwilckas män dhen tijden sutto i Con
sisto. Qvaestor: Dher emot gafz dhet förslaget, att aerarium kunde betala för 
dhem, och sedan afdraga dhet på dheras balancer och praetensioner, som dhe 
ellies kan skie, aldrig finge uth, och hade dhe således icke känt någon grava- 
tion här af. Doct. Skunck: Jag kan intet see huru dhe skulle fa något på dheras 
balancer, förr än wij fa på wåra som nu sittia. Qvaestor: Dhet tyckes wara lij- 
kare än att Konungen skulle betala alt slätt, och hade wähl funnitz uthwägar 
om man ibland ömare handterade wärcket. H. Norcop.: Man repeterar så offta 
dhet ordet ömare och oömt handterat.

Doct. Skunck: Man gaf och dhet förslaget att hwad som uthlades till Bemer, 
dhet kunde betalas igen af dhe medell som Acad:n har till fordra, när dhe in
komma. Qvaestor: Dhet woro så mycket som gifwa uth Konungens penningar, 
och betala Hans May:tt igen med andra Hans May:ttz egne medell, ty både de- 
larne komma Konungen och publico till.

Doct. Skunck: På dhet sättet så är Konungens altsammans. Qvaestor: Så menar 
iagh. H. Spole: Qvaestor har intet balancerat sig för Bemers skuld. Qvaestor: 
Dhet behöfdes ey heller. H. Spole påstodh hwadh om honom infört är i rela
tionen icke wara så alt sant. Qvaestor sade dhet wara och blifwa sant. H. Spole: 
Jagh skref intet sådant privat bref. Qvaestor: Illust. Cancellarii swar wijsar att 
i dhet giordt. Detta swar uplästes. H. Spole: Mitt bref war intet af sådant inne
håll ey heller gaf iag något förslagh att publicum skulle graveras, råder ey eller 
före att Hans HögG. Excelkce så resolverade.

Qvaestor: H. Prof. gaf lijkwist tillfälle dher till medh sitt bref. H. Spole up- 
läste något som han fattat till sin förklaring och begiärte fa inläggas. Doct. 
Skunck: Consistorium föll lijkwist dher på att saken skulle devolveras till Hans 
HögGrefl. Excelkces uthslagh. Qvaestor: Consistorium förbehöllt sigh att först 
här öfwerlägga saken. H. Spole: Saken war månge gånger före.

Qvaestor: Fuller war hon offta före, men kom lijkwist alldrig till att full- 
kombligen öfwerläggias och slutas, som både h. Lundius och iagh i förra Con
sistorio sade. Doct. Skunk: Man kunde lijkwist annorledes fatta relationen. 
Qvaestor: Dherföre läses nu brefwet op, att det må adproberas och formeras 
som Consist:m finner nödigt, och kan alt skie uthan buller. Doct. Skunck: 
Denne relation kastar lijka som all skulden in på Consist:m och nu kan man see 
hwem dhet ytterst stannar på.

Qvaestor: Jag weet intet, att hela Consist:m haar någon deel dher uthi; ty
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ehuruwähl åthskillige meningar wore om betallningen, så weet iag lijkwähl ingen 
fallit dher på att publicum skulle betala förr än 111. Cancellarii bref kom till. 
H. Spole: Jagh opwijste alldrig thet bref förr än effteråth då Hans HögGrefl. 
Excellxe har gufwit resolutionen till Acad:ae deputerade på Wännegarn, hwilcket 
Hans HögGrefl. Excellxe sigh refererade på. Qvaestor: Professoren sade lijk- 
wist een gång publice att han fatt bref af dhet innehåll, men det wara honom 
allena tillskrifwit? H. Spole: Ja dhet war så och derföre behölltet för migh. 
Qvaestor: Elliest går dhetta bref allenast till Hans HögGrefl. Excellxe som be- 
giärat wetta sammanhanget af saken. Och lärer H:ss Excellxe sedan nogsampt 
förklara sigh till Majestetet. Doct. Skunck: Dhe nyl. tillkomne Professores togo 
sig icke wijdare undan, än dher saken skulle emoot förmodan uthslå till något 
ährerörigheet.

Doct. Benzelius: Dhet wore dhe frije nog före dhes uthan. Qvaestor: Ja dhet 
är sant, dhe behöfde i dhen måttan intet taga sig undan. Rector: Sant är dhet 
wij togo oss något hwar undan. Doct. Skunck: The nyl. tillkomne Professorer 
borde lell erkiänna dhet arbetande som dhe förre haa hafft att befrija Consisto
rium ifrån infamia som intenderades, och borde dhet nu giöra och, wore fuller 
och flere som disputerade för staten än Qvaestore och inspectores aerarii. Qvaes
tor: Men wij disputerade starckast. H. Spole: Jag war dhen tijden inspector 
aerarii om iag minss. Qvaestor: Ney. H. Schutz och sahl. h. Columbus woro, 
och i h. Columbi ställe h. Bilberg, men åhret förr war h. Professoren inspector.

Doct. Skunck: Schutz och Columb. blefwe inspectores aerarii först missoma- 
ren.

Doct. Benzel.: Ney inspectores aerarii sätties icke till uthan allenast wijd 
Thomae tijdh.

H. Spole: Jag disputerade lijkwist för dhe andre wijd Wännegarn.
Qvaestor: Dhet wij sar och protocollet.
Doct. Skunck: Staten är ju graverad derföre? Qvaestor: Ja med dhen condi

tion att när aerarium får penningar, så skall det betala staten igen.
H. Norcop.: Dhet war ju een causa publica? Qvaestor: Dhet war een injuriae 

saak som intet toucherar aerarium uthan dhen som uthkastadhe injurierne och 
dhen som felar, bör och sielf plichta och icke een annan.

H. Norcop.: Ehuruwähl dhenne saken moth Bemer uthslogz olyckel. nog för 
Consistorio, så wete wij lijkwist alla i wårt samwete, att wij inge injurier tänckt 
föra på Bemer ey heller fördt, men lijkwist af honom många injurier tåla måst, 
derföre borde wij intet hwar annan inbördes så mycket förwijta om injurier och 
plichta derföre; wäll wore dhet, om Acad:n här effter åth worde då försedd med 
så lyckelige män som alldeles woro frij begå någon faute. Rosenstiernas saak 
slog och uth till store penningars ärläggiande. Qvaestor: Dhet war een jordeträto, 
och icke någon injuriae action. Frågades hwar af injurie actionen slutit? Swarades, 
af dhet bref Consistorium skref till Hans HögGrefl. Excellxe om Bemer. Fråga
des hwem som projecterade samma bref? Doct. Benzelius: Jag har ännu dheras 
egenhändige uthkast, men iag mitigerade lijkwist ett och annat. H. Qvaestor: 
annorstädes plichtar alltijd hwar och een sielf för sitt förseende. Doct. Benze
lius: Jag kan doch icke see hwar till det tienar att så wijdlyfftigt referera saken 
uthi dhetta bref som skall afgå till Hans HögGrefl. Excellxe angående Bemers 
saak, woro nogh dhet skiedde kortt och generaliter.

Consistorium stannade dher wijd att så skie måtte. H. Norcop.: Qvaestor kom-
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m er in te t gärna till rä tta  m ed a tt ställa dhe tta  bref. Qvaestor: M ig g iö r lijka hwem  
d h e t ställer allenast aerarium icke praejud iceras.

H. Spole: Effter h. Schutz sade att iag borde betala eller swara för altsammans, 
så wille iagh gärna see protocollet och förklara mig dher på. Qvaestor: När proto- 
collet kommer till upläsas, lärer h.. Professoren fa see hwadh dher finnes.

H. Doct. Skunck urgerade att uthi dhetta brefwet till Hans HögGrefl. Ex- 
cellxe införes måtte dhet skiählet om änckorne, nembl. att dhe alldeles oför
mögne wore, dher dhet gambla Consist:m skulle betahla, af dhe 6000 d:rne, 
att ärlägga hwadh på dheras part falla kunde, och ehuruwähl iagh med skiähl 
kan excipera mig, sade han, såsom dhen då dhen tijden injuriae actionen passe
rade, war i Norland. Doct. Benzelius swarade att D:r Skunk war dhen tijden 
hemma, när contumaciae dommen föll. Doct. Skunck: Jagh war wähl hemma när 
contumaciae domen föll, men intet då, när injurierna skole wara förlupne.

D oct. Benzelius: In ju rierna  äro än in te t bew ijste, uthan d h e t är allenast een  
contumaciae dom b. H . N orcop . giorde sitt förslag om  brefw etz form , nem bl. 
a tt icke behöfwes een så w ijdlyfftig oprepn ing  a f dhe åthskillige taal och gensw ar 
som  fallit i saaken, uthan kunne m ed fa o rdh  segas a tt C onsistorium  har w arit 
i åthskillige tanckar, m en stannade d h er w ijd, a tt ä rendet skulle föras till H ans 
H ögG . Excellxe. 2. Som saken eiliest är een  publique saak, och hwadh Con
sistorium  kom m it till a tt lijda dh er w ijd, är jämbwähl sk iedt genom  d h e t till
fälle a tt d h e t sig om  publico w årda låtit p å  bästa sätt som skie kunnat. 3. Som 
dhe gam bla Consistoriales een  stoo r p o st bestående af någre tusende dahler af- 
stå tt a f sin ballance, som d he kunnat hafwa att p re te n d e ra  af H ellsingem edlen, 
och lem nat dhen lijkw ist till alm enne nytta, så är icke obilligt a tt dhen om kost
nad som  nu Consist:o påkom m en är, jämbwähl går af allmän cassa uth. 4. Som 
C onsistorii arbete för slijka saker, då d he  uthslå lyckel. och wäll, kom m a allom 
och jämwähl stipendiaterne till godo, så blir d h e t m ycket swårt, a tt då een saak, 
går annorledes af, kom w er ändtel. eenskylt p å Consistorii answar. 5. D h e t skiähl 
som  om  änckorne af D oct. Skunck införd t är, tycker mig jämbwähl kunna 
rep resen te ras. O ch p å  dhesse sam pt slijke skiähl synes mjgh b refw et kunna stäl
las.

VII. Berättade h. Doct. Benzelius dhet H:s Kongl. May:tt allernådigast skall 
committerat banco fiscalen h. Anders Söderman att igenomsee sahl. M:r Boos 
arfwingars beswär och ansökningar hoos Majestetet. Och slötz derföre att bref 
afgår till h. Söderman med begiäran han täcktes communicera huru wijda han 
dhenne saak antagit och att han på sådan händellsse täckies inhämpta dhen för
klaring och uplyssningh som Consistorium då gärna will och täncker gifwa.

VIII. Discurrerades om mantalslängden och dhen ändring sedermera dher på 
giord är, effter h. Weltens påminnelsse; i synnerheet talades om collegis i scho- 
len och Academiens wachtdrängar antingen dhe skola gifwa mantalsp^»»/»g«r 
eller icke. Skickades effter Kidronium rectorem scholae att af honom förnimma 
antingen collegae hafwa någon löhn eller icke af Cronan, men M:r Kidronius 
war intet hemma. Slötz altså att Rector wijdare frågar dher effter, och dher 
collegae finnes hafwa någon annor löhn än sina sochnar och allmosar, då gifwa 
dhe mantalspe»tf/»g</r jämbwähl för sine personer. Item förnimmer Rector af h. 
commissarien Welt om stadsens wachtkarlar skrifwes eller intet, och rätter sig 
dher effter med Acad:ns wacht.

IX. Rector frågade hwadh dhe skola hafwa för sitt omaak som på Acad:ns
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wägnar bijwistat liquidation medh Bringii huus. Resol. Upskiutes till frequen
tius Consistim.

X. Rector berättade h. Buscagrii hustru trägit anhålla att Ven. Cons:m be
hagade giöra något wijdare till hennes saak, i anledning af Illust. Cancell. sidste 
bref.

Consistoriales önskade något hwar wetta något rådh och uthwäg till hielpa 
huset, men kunde icke see någon, tyckiandes bäst wara hon betiänte sigh af 
dhen nåden H:ss HögGrefl. Excelkce uthlofwat i sitt bref, nembl. att willia före
draga husetz angelägenheet hoos Majestetet, det som förmentes hafwa sin goda 
effect, allenast huset trodde sigh och blefwe dher wijd. Kunde och ifrån inqui- 
sitionen, som berättades, i underdånighet föreslås något sätt till hielpa huset 
uthan Academiens gravation.

XL Petri [Albogii] Cursoris enkia som för dhetta betalt Nicolao Kyronio 
dhe böcker som han mist och hennes son [Petrus Hedberg] warit mistänckt 
före, begiärer nu igen sina penningar, sedan hennes son funnitz oskylldigh, och 
een annan blifwit beträdd med samma stöld. I synnerheet gifwer hon förslag på 
hans stipendium så långt dhet räcker.

Doct. Skunck såsom inspector stipendiario rum swarade att Kyronius intet wij
dare niuter stipendium, effter han heela terminen warit bortta, och intet låtit 
sigh excusera.

XII. 2:ne studiosi nbl. Benjamin Nortman Wesm. och Ingo Morelius Calm. 
hafwa rest uthur aresten, frågade fördenskull Rector om dhe skola hafwa dhet 
impune? Resol. Dhe skola citeras till nästkommande termin.

XIII. Uplästes Andre® Helle boms Angermanni supplique om någon hielp af 
fisco publico. Han förmentes alldrig blifwit deponerad, och icke wara bon® 
frugis. Resol:o. Han tillhålles wijsa sitt testimonium ellies anmähles han hoos 
stadz magistraten.

XIV. Commissarien Hillebrandz [Henrik Jakob Hildebrand] söner [An
dreas, David och Jakob Henrik] begära testimonium, williandes resa uth; een 
och annan berömde dheras snällheet. Doct. Benzelius påminte att dhe som uth- 
resa, bööre först effter constitutiones låta examinera sig uthi sine articulis fidei, 
det som dhenne tijden är mycket nödigt att observeras. Resol. När dhe låtit 
sigh examinera som sagt är, bewillies dhem testimo:m.

XV. Joh. Hwarf W-Gothus begiärer testimonium. Resolutio. Confereras med 
inspectore na//onis, som känner honom.

XVI. Bewilliades 12 dr söllfitt af cassa studiosorum till studiosi Joh. All- 
bärgz begrafning effter han warit mycket flijtigh, men heel fattigh.

XVII. Befallningzm:s Pijhlträdz söner [Laurentius och Magnus] yrcka på att 
niuta stipendium effter Kongl. bref för sigh. Dhen eena berättades redan an- 
mählt sigh hoos facultatrm philosophicam; när dhen andra anmähler sigh hoos 
theologos lofwade dhe tillsee att accommodera honom.

XVIII. Rector valedicerade och tackade Consistio sampt och synnerl. för godt 
assistence.

Doct. Benzelius tackade Hans Magnifice för dhes gode conduite etc.
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Consistorium majus d. 17 Junii
närwarande Rectore Mag. Micrandro, D. Doct. Benzelio, Doct. Skunck, h. 

Lundio, h. Aurivillio, h. Norcopense, h. Spole, h. Wolff, h. Peringero, h. Nor
man, h. Qvaestore och Secret.

H. Bilberg praesiderade för een gradual disputation.
I. Rector Magnificus aflade med tillbörlig wyrdnadh tackseyelsse till samptl. 

Consistoriales dhet Consist. hållit honom wärdig att förträda Rectoris munus och 
hade fuller giärna sedt någon annan dhet sig påtagit, men som constitutiones 
Academi:ae obligera honom här till, så wille han ey eller dher emoot sträfwa, 
uthan gierna effter yttersta förmågo will söka dhetta embetet förestå, begiärandes 
samptl. Consistdium goda assistence att dhe honom wille handen räcka, när så 
påfordras och behöfwas kan.

II. Secretarius berättade wara någre protocoll som äre hålldne under h. 
Wollffs rectorat, oopläsne, af hwilcka allenast dhet sidsta nu för tijdens kortheet 
skull blef opläst, men dhe andre besparades till annan Consist:ii sammankomst.

III. När förra protocollet uplästes, då begierte h. Lundius fa föra ad acta af 
tillfälle, att dheruthinnan förmäles om brefwetz form, som till Hans HögGrefl. 
Excell. afgå skulle, angående Be[h]mers saak. Jag påstår, som iag offta påmint, 
att dhenne saak, som är att afhända stipendiaterne och flere sine penningar, är 
intet sådan som kan underkastas Consistorii macht och sentimente, uthan som 
förr skedt, bör hemställas under högre handh att skatta och dömma om sådant 
är billigt eller obilligt, sustinerar lijkwäll dhet alle dhenne saak angående acter 
och documenter H:s HögGrefl. Excell. tillhanda skickas, då H:s Excellxe lärer 
här uthinnan in för Hans Kongl. Mayrtt inkomma med dhe skiähl som till dhes 
resolution höra kunna. H. Aurivillius begiärte och föras ad acta, att han blifwer 
excuserad och intet dragen till något answar uthi denne saak, effter han intet 
warit medh när hon warit förehafd.

H. Lundius: dhet lärer wij något hwar praetendera, som intet med warit då 
contumacis domen föll, och dherföre intet kunna plichta.

H. Norman: dhet lära i synnerheet alle dhe yngre Professorerne säya.
H. Norcop.: dhet är nogsampt klart af dhe åthskillige meningar een och annan 

i Consist:o warit uthi öfwer dhenne saak, då dhet och omsijder slöt att saken 
skulle refereras till Kongl. Drottzen, att dhe som då sine meningar uthsade, 
intet trodde sig hafwa någon macht att dömma. dher öfwer, uthan funne skiäli- 
gast skiuta dhet till högre hand, som och skiedt är.

H. Lundius: dhet är rätt, dhet lärer och dher förklaras anten dhet är billigt 
eller obilligt.

H. Wolff: Jag giör ett medh h. Lundio, och som jagh reda underskrifwit ett 
bref såssom då warande Rector, som är conformt med actis Consist:ii, kan jag 
intet see huru jag kan underskrifwa något annat.

H. Qvaestor: Jag har alltijdh så considererat dhenne saak, och så tahlt öfwer 
henne, såssom kunne jag intet finna, dhet stodo i Venerandi Consist:ii macht 
något determinera aerario till gravation, har och i sidste Consist:o uthlåtit mig, 
att iag tyckt man skulle allenast referera Hans HögGrefl. Excellxe samman
hanget effter ordres, så H:s HögGrefl. Excellxe lärer sedan nogsampt förklara 
sjg för May:ttet. 2. Såsom brefwet, hwilcket förr är uthkastat, och af warande 
Rectore underskrifwit, är stält effter acta och documenta publica, så hafwe wij
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flere dhet samma sedermehra underskrifwit och willia medh då warande Rectore 
stå derföre, effter det så högdt blifwit attaqveratt. Rector: kunna wij intet con- 
jungera skählen nembl. dhe som i förre brefwet äro införde och iämbwäll dhem 
som Doct. Skunck och h. Norcop. låtit införa i förre protocollet? H. Lundius: 
Jag hafwer nu sagdt min mening dher widh iag blifwer. Doct. Benzelius: Jag 
har tyckt H:s HögGrefl. Excell. skulle wara förnöigd medh sådant swar, att man 
allenast gifwer tillkenna, dhet Consist.m fuller warit i åthskillige tanckar, om 
dhenne saken, men funnit nödigt ändd. dhen devolvera till H:s HögGrefl. Ex
cell. och H:s HögG. Excell. dher på resolveradt, och Consistorium sedan dhes 
ordres effterlefwat och finner altså jag dhet H:s HögGrefl. Excell. lärer bäst 
förklara sig sielf. Och slötz omsijder att brefwet afgår till H:s HögGrefl. Ex
cell. uthi generalibus terminis; men upläses först här i Consist:o och skall jämb- 
wäll upsökas dhet bref som förr afgått här om till H:s HögGrefl. Excell. medh 
deputatis till Wennegarn.

IV. Consistorium delibererade om, hwadh liquidations deputati medh Bringii 
sterbhuus skola hafwa för sitt omaak, och stannade der wijdh, att h. slotz- 
befalningzmannen Samuel Stehn, som fördt directionén, och hafft största beswä- 
ret och mödan, får 50 dr söllflmtt, och hwart dhera af dhe andra nembl. M:r 
Kolmodin och commissarien Welten 25. dr söllf:mtt.

V. Discurrerades om Hillebrandz söner som willia utresa, att dhe tagit testi
monium och intet låtit sig examinera först, men h. Wolff sade att Ålderman 
[Jakob Olderman] berättat dhet dhe komma hijt tillbakars först, och låta sig 
examinera effter Consistorii sluth och öfligheeten. Doct:r Benzelius påminte 
dhet wara mycket nödigt.

VI. Novi offlciarii förordnades som föllier nembl.
Först Decani. I facultate theol. D:r Skunck.
I juridica h. Aurivillius.
I medica h. Olaus Rudbeck.
I philosophica h. Wollff.
Assessores Consistorii minoris:
Hans HögEhrew:tt Doct. Benzelius refererade att h. Schütz i facult. theolog. 

hafwer warit assessor Consist. minoris förledit semestre, och kommer nu ord
ningen på H:s HögEhrewördig:tt Doct. Pet. Rudbeck. Rector: han söker att dis
pensera sig från dhenne sysslan, som jag förstått. Doct. Benzelius och Skunck 
påminte att han bör effter constitudonerne draga lijka onera medh dhem, och 
kan han intet taga sig exempt, så frampt han icke hafwer något specialt privi
legium, som honom frijkallar, hwar om Consistorium slöt att Secretarius hoos 
honom förfrågar.

I medica facultate föll ordningen på h. Ol. Rudbeck alternerandes dhenne 
facultet med juridica så detta embetet som inspectionem stipendiariorum.

I philosophica h. Wollff och h. Bilbergh.
Inspectores stipendiariorum:
In facultate theologica Mag:r Holm.
I. medica Doct. Drossander.
I. philosophica h. Wollff.
Inspectores typographiae och aerarii omwäxlas intet förr än julehelgen, beret- 

tandes Doct. Benzelius att han fuller hafft inspectionem aerarii dhetta semestre, 
men medh betingande som finnes ad acta.
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VII. Hans HögGrefl. Excell. Kongl. Drottzens recommendation för studioso 
Johan Ollson af d. 1. Junii uplästes att ia stipendium. Resoiv. medh honom 
procederas effter wanligheeten, att han låter sig examinera och anmäler sigh till
kommande termin hoos dhen facultet han ärnar sig till. Jämbwähl oplästes och 
H:s HögGrefl. Excell. recommenda//on af d. 12 Junii för Svenone Engio att 
blifwa igen restituerad till sitt stipendium. Doct. Benzelius och Skunck sade 
honom reda sig angifwit och wara af facultate theolog. insatt.

VIII. Ett bref af d. 13 Junii H:s HögGrefl. Excell. Kongl. Drotzens opläs
tes, desidererandes ännu, dher någre flere documenter finnas kunde till bewit- 
nande, huru oskyldigt H:s HögGrefl. Excell. imputeras hafwa försummat noti- 
ficera Kongl. Cammarens begiäran, angående Bibliotheks räkningarnas öfwer- 
skickande, att han kunde få dhe samma, warandes lijkwäll dhe nogh, som Hans 
HögGrefl. Excell. reeda fatt, till att wijsa Hans HögG. Excell. oskylldigheet. 
Dhes uthan wäntar och Hans HögG. Excell. communication af dhet Hans 
HögG. Excell förr begiärt. Dhen samma begiäran fan Consist:m ey annan wara, 
än swaret i Behmers saak.

H. Wollff sade sig, när han sidst kom uhr Consist:o, skrifwit till Hans Hög
Grefl. Excell. och gifwit tillkänna, dhet fuller ett bref wara conciperadt angående 
Behmers saak, hwilcket han och h. Qvaestore anlitt att öfwersee, men intet alla 
kommit öfwereens om dhet samma, hwarföre dher medh är drögt som skedt 
är, och här tills intet blifwit underskrifwit. H. Qvaestor: då warande Rector badh 
mig att jag brefwet öfwersee skulle, och secundum fidem actorum dhet ställa, 
som jag giorde, men Consistorium wille ey dhet underskrifwa uthi dhen form 
dhet då war. Icke dhes mindre lärer Inquisitions Commissionen representera 
dhenne saaken med annat mehra in för Hans Kongl. May:tt som medh actis 
conformt wara kan, effter dhen och graverar aerarium. Secret.: Ett concept op- 
satte fuller jag, men finner dhetta bref dher ifrån något different. Doct. Skunck: 
Jag menar dhet är nogh att Rector allena underskrifwer dhe bref som afgå till 
Hans HögGrefl. Excell.

H. Lundius och h. Norman sade sig intet sedt brefwet, som Qvaestor omtahlar, 
tilläde och des uthan h. Lundius att alla domar och andra wichtige bref och reso
lutioner, dhet och han medh månge exempel wijste, afgå medh allas nampn.

Doct. Skunk sade sig så förstå Kongl. May:ttz allernådigste förordning, att 
icke flere bref bör skrifwas under af alla, än dhe som afgå till Hans Kongl. 
M:tt och Kongl. Collegierna. H. Lundius: Jag tahlar om domar i gemen. Rector: 
Jag skicker brefwet kring till alla. Doct. Benzelius: conciperas det, så att det är 
conformt med mitt voto, så kan jag fuller dhet underskrifwa, och blef Con- 
sist:m dher widh att dhet uthi generaleste termer fattas, som förr är slutit.

IX. H. Rector framtedde Hans HögG. Excell. Kongl. Drotzens bref af d. 13 
Junii hwaruthinnan han låter sig behaga mutationem rectoratus som nu effter 
ordningen är fallin på M:r Micrander.

X. Hans ex:ces landzhöfdingens Wredens bref af d. 12 Junii oplästes, hwar 
uthinnan hans excell. sig uthlåter att han icke hafwer sig bekant dhen dantz- 
mästare Jean Chemineau, som sig här angifwit, uthan lembnar till Consist:ii 
godtfinnande, om han böhr antagas eller ey, tycker elliest dhet Consist:m kunde 
förskrifwa een från Paris genom envoyen h. Lillieroth.

H. Qvaestor förfrågade, huru exercitiemästarne skola deela sig emellan dhe 
ränttor som dhem tillslagne äro, finnandes Consist:m god t att bref afgår till
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H:s HögG. Excell. Kongl. Drotzen här om, dher uthinnan gifwes tillkenna, att 
föruthan dhet Kongl. May:tt förunt 700 dr söllf:mtt till exercitie staten, har 
språkmästaren förr 200 dr söllf:mtt åhrl., blifwandes heela summan 900 dr, 
hwilcken huru hon skall delas, begiäres i ödmiukheet att H:s HögGrefl. Excell. 
will determinera. Elliest angående dantzmästaren Chemin[e]au tycker Consist:m 
bäst wara att dhenne Jean Chemin[e]au angifwer sig hoos h:s excell. landz- 
höfdingen, och der upwachtar, att h:s excell. sielf må see wijdare hans capacité, 
emedlertijdh innehålles medh bref till h. Lillieroth; kan och förnimmas af dhe 
andre dantzmästarne i Stockholm, hwadh dhe dömma om Chemin[e]aus capa
cité. Doct. Benzelius sade sig hålla mycket betänckeligit antaga dhenne för sin 
religion skulld, men skulle ändtel. så skie, måste han med särdeles conditioner 
bindas, dhet och Consist:m approberade.

XI. Ett annat hans excell. h. landzhöfdingens Wredens bref af d. 12 Junii 
oplästes, begiärandes han weeta, hwilcken som opburit ränttan af exercitiehem- 
manen för 1684 och jämbwäl specifica//on på hemmanen, så will han låta Acad:n 
erhålla execution, och sålunda få ränttan igen. Här på afgår tackseyelsse bref 
till hans excell. h. landzhöfdingen, och jämbwäll på förra brefwet swar.

XII. Stipendiat registret företogz, och berättade Doct. Skunck att effter 
facult:is theolog:» gottfinnande kommer Laurentius Pilträd Nericius, som hafwer 
Kongl. May:tts bref för sig, uthi Mag:r Leemani [Lehmans] ställe. Petrus Liun- 
green V.Gothus, som och hafwer Kongl. Mayittz bref, uthi Johannis Rivilii 
[Rivelii]. Effter H:s HögG. Excell. Kongl. Drotzens bref kommer Andr. Spar- 
man Uplandus uthi Petri Printii [Printzii] ställe, item effter Kongl. Drotzens 
bref Sveno Engius O-Gothus uthi Petri Enandri Holmens, ställe. Petrus Kiör- 
ningh Angermannus uthi Samuel Kadous ställe. Olaus Utter Upland. uthi Nico
lai Kyronii, Joh. Meyer Holm. uthi Erici Sundelii. Dhes uthan förmälte D:r 
Skunk att Molin hafwer Kongl. Drotzens bref på continuation, som begynnes 
tillkommande termin.

Doct. Benzelius begiärte få taga afsked för någre wichtige beställningar skull.
H. Lundius angaf att Daniel Forelius, som förr hafft halft rum, kommer i 

Udlingens ställe, och alltså får Dahlman heelt, som här tills halfwerat medh 
Forelius.

H. Spole gaf tillkiänna, att Skraggen warit hela terminen bortto, och Ferne- 
lius allenast en gångh warit tillstädes. H. Lundius: Skraggen hafwer hoos facul- 
tet. budit sig lof, effter han är uthe på åthskillige landzsyners bijwijstande, och 
kunna dhe bägge mulcteras. I facul t. medica får Ol. Rudbeck [d. y.] 2 rum eff
ter Kongl. May:ttz bref.

Widare angaf h. Spole att effter facult:is philoso:» godtfinnande får i samma 
facultet Ludovicus Nyblerus uppå Kongl. Drotzens bref continuation af sitt sti
pendio, resterandes än för honom halfft rum, hwar till han och niuter dhes uthan 
halfft rum ännu på dhenne termin, och sedan succederar honom tillkommande 
termin Arvidus* Pijlträdh.

Sveno Lyrell V-Gothus får effter Kongl. Drottzens föreskrifft och Consist:ii 
slut allenast denne terminen continuation. Uthi Joh. Halenii Roslagi halfwa 
rum kommer Chenitius Halenius, uthi Stephani Lodelii Holmens, kommer Pet
rus Liung[g]reen V-Gothus effter Kongl. May:ttz bref. Jonas Colanibagrius

* Felskrivning för Magnus.
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[o: Columbagrius] behåller hallfwa rummet effter Kgl. Drottzens bref för 
dhenne termin, och andre halfdelen Adam Wever, sedan behåller Vever helt. 
Uthi Sam. Normoraei ställe, som hafft 2 åhrs condnuation, får Joh. Megalinus 
helt rum för dhenne termin, sedan succederar honom Bonde Humerus eller 
någon annan, dher Megalinus ey får behållat längre. Uthi Olai Troillii ställe som 
har hafft condnuation halftannat åhr får Isacus Krafft för dhenne termin ett halfft 
rum. Dhen andre halfdelen behåller Troillius, och sedan får Krafft helt. Olaus 
Lindh behåller sitt rum för dhenne terminen effter Kongl. Drottzens föreskrifft. 
Marin behåller effter Kgl. Drotzens föreskrifft och Consistiii slut heelt rum för 
dhenne termin, sedan succederar honom Cronstrand [Krönstrand] eller någon 
annan. Qvaestor begiärte stipendiat registret ferdigt att han kan gifwa uth pen
ningar till måndagen, hwilcket och lofwades. Doct. Skunck begiärte få gå uth, 
effter han något wichtigt har att bestella.

XIII. Helena [Petraeus’, f.] Dijkmans supplique oplästes, anhållandes hon för 
sin son [Magnus] att få stipendium; men som nu intet är något rum ledigt, 
kommer han tillkommande uthi Lyrels ställe, imedlertijdh får han heela mulctam 
som faller i facult. juridica och medica och tertialen af dhet som faller i philo
sophica. Andre tertialen får Kalkberner och den 3:die Ternsteen.

XIV. H. Spole igenlefwererade dhe 4. Kongl. bref han emottog i Consist. 
majori d. 2 Junii och jämbwäl dhe 10. Kgl. Drottzens medh dhe studiosorum 
suppliquer som han samma gång togh.

XV. Ransakningen om dhet öfwerwåldet, som är föröf:at på Erich Olssons 
huus, företogz, och inkallades skomakaren iämbwäl och Orostander, berättan
des Orostider det Morin genom honom begiäradt att anhålla i Consistio, dhet 
kunde han få dila//on med eedens afleggande till hösten, effter han så lång wäg 
är hemma här ifrån.

Achatius Gåse hafwer låtit inlefwerera ett bref gifwandes tillkenna att han är 
siuk, och begiär äfwen och dilation tills han kan blifwa frisk igen.

Orostander supplicerade och för sig om dhet samma, alldenstund hans landz- 
män äro nu alla bortreste, och kan altså förr intet få någre edzgiärdzmän än 
till hösten, då dhe komma igen. Parterne toge affträde, och Orostander allena 
inkallades, förhållandes honom Rector dhet han till att frija sig för större olycka, 
wille redel. och oprichtigt bekiänna hwilcka warit medh på skomakarens huus, 
effter så starcke skiähl äro, att han intet kan neka till, uthan han iu weet 
hwilcka skyldige äro. Är och elliest fallin till saaken effter lag, alldenstund dagen 
är nu inne, och han intet kan praestera eeden. Orostander sade sig intet wetta 
hwilcka wore på huset, uthan sed t allenast någre medh skinpälsar uthi Ekeby- 
gården, men kunde dhem ey kiänna, begiärandes ännu få dag till hösten medh 
eedgångandet. Consistim delibererade om, hwad Morin kan hafwa in bonis att 
betahla med, om han blifwer fålld, och beskickades Cursor till Prålens, der Morin 
giäster, att förnimma om han lembnat någre saaker qwar effter sig, berättandes 
Cursor då han igenkom een fåll och törnog hwepa wara qwar i cammaren, och 
een stoor kijsta, som är mycket tung, och lärer wara saaker uthi. Erich Ollson 
inkallades och tillfrågades, om stoor skada han lijdit på fönstren, som andre 
gången söndersloges, och huru han tager Gåseen, Orostander och Morin dher- 
före. Erich Ollson swaide sig ey weta af hwilcken d hetta sked t, och tillägger ey 
häller Morin, Orostander eller Gåse att dhe dhet giordt, warandes skadan icke 
så stoor, uthan allenast 4. rutor sönderslagne, hwar om han ey heller skiöter
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att klaga. Consist:m delibererade wijdare om dila/zon kunde gifwas med eeden, 
men kunde intet dhet tillåta emoot klar lag, uthan stanwade så i slut som föllier.

Resol. Såsom Andr. Orostand, intet kunde pra?stera dhen eedh honom warit 
här i Consist:o pålagd d. 27 Maii sidstleden, hwar igenom han till dhenne dag 
som är d. 17 Junii sig borde befrija dher ifrån, att han icke öfwerwåld föröfwat 
på skomakarens Erich Ollsons huus natten effter fastlagzsöndagz afftonen. Och 
iämbwähl Andreas Morin som till eed äfwen samma gång för samma saak dömb- 
des dagen försuttit, som han med Orostand, skulle eeden gånga; altså äre dhe 
bägge här medh effter klar lag i dhet 25 cap. Rådstb. förfallne till saaken och 
hwar sine 3 mk söllf:mtt skolandes hwar thera plichta för giord hemgång hoos 
Erich Ollson, som ofwan förmelt är 40 mk söllf:mtt, och effter constitutionerne 
hwarthera medh ett åhrs relegation, hafwandes dhe tillförende betalt fönstren 
som dhe dher sönderslagit. Men Achalinus* Gåse niuter dila/zon för sin siuk- 
domb skull med eedgångandet, till dhes han blifwer frisk.

Orostander lofwade skaffa penningarna nu strax hwarföre wachtmästaren till
sades att föllia honom och afhempta dhem. Dhes uthan tillsades och wacht- 
mäst:n att föra Morins kijsta op i förmaket i Consist:o som skall sigilleras och 
sakerne hållas in arresto. Orostander tillsades och allfwarl. dhet han hädan effter 
skomakaren uthi någon måtto icke oförrätta skall.

XVI. Rector förmälte att Gabriel Sc[h]olenius begiär testimonium. H. Wolff 
berättade honom wara belagd medh arrest, effter han är skyldig någre pennin&tr 
till en bonde. Rector sade och Scoleen dhet samma tillstått för sig, men Fere- 
lius sagdt dhet han skulle wäll hafwa medell att betala, lofwade och sig willia 
gå i cau/zon för honom. Wijdare berättade och Rector dhet han erhållit godt 
wittnesbördh om honom aff inspectore na/zonis h. Bilberg, hwarföre bewilliades 
honom testimonium, allenast han först förnöyer bonden han skyldig är, eller 
och skaffar caution.

XVII. Rector anmälte och, att han effter Consistiii godtflnnande skrifwit 
effter een glasmestare att få till Acad:n, hafwer och omsijder nu fått een, som 
sig angifwit wid nampn Erich Johanson Möller, förfrågades om Consist:m honom 
will antaga. Consist:m stannade der wijdh, att han skaffar sig först wittnesbörd 
dher ifrån han här tills warit, att Consist:m kan wara försäkrad om hans skickelig- 
heet och lefwerne.

XVIII. Olaus Swanholm Angermannus som är siuk och uthfattig får sig till 
uppehälle 8 dr söllf:mtt af cassa studiosorum.

XIX. Oplästes een häradz rättens attest ifrån Tuhundra härad, innehållandes 
huru som Jöns Ersson i Österby och Dingtuna sochn lijdit skada af wådeeld 
förleden skiärtorsdag, så att icke allenast både man och ladugården, uthan och all 
hans löösören och goda blifwit opbrände, men häradzrätten intet kunnat till- 
dömma hononz brandstånd effter lag för dhenne swåra tijden skuld, hwarföre han 
begiär handrächning. Resol. Till h. landzhöfdingen Gyllenhoff afgår een före- 
skrifft för honom.

Consistorium majus extraordinarium hållit d. 20 Junii 1685
närwarande Rectore Mag. Micrandro, h. Lundio, h. Norcopense, h. Spole, 

h. Bilberg, h. Peringer, h. Norman, h. Secret. J. R.

* Felskrivning för Achatius.
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I. Brefwet som i sidste Consistio resolverades skulle conciperas uthi Behmers 
saak, och afgå till H:s HögGrefl. Excell. Kongl. Drotzen, uplästes nu, och slötz 
att dhet uthi dhenne form bortskickes, som det är opläst. Rector sadhe, att så
som Consistoriales warit uthi differente meningar om dhetta brefwet alltså 
önskade han giärna dhet dhe nu närwarande Professorer som brefwet afhördt, 
wille ändtel. underskrifwat. Men Consistim slöt omsijder att Rector Magnificus 
nomine suo och Consistorii dhet giör, warandes och Rector, dher med förnögd.

II. Insp. aerarii h. Bilberg förständigade dhet h. Prof. Rudbeck låter giöra een 
bygnad nedan för Munckebroon, hwilket han derföre gifwer tillkenna, att man 
i tijdh kunde praecavera här, dhet icke Acadins qwarn något dher af kommer att 
lijda.

Resol. Dhenne bygnad besichtigas af inspect. aerarii huru wijda hon kan till
låtas, effter lag föreskrifwer, dhet ny byggnad bör alltijdh så ställas, att dhen icke 
skadar dhen gambla.

III. Rector Magnificus berättade dhet h. Rudbeck beswärer sig, att formsnij- 
daren [Heijer], som war resolverat före d. 7 Junii 1685, dhet han skulle få sti
pendium i facult. theologica samma resolution intet fått niuta till goda. Rector 
sade och sig h. Rudbeck swaradt, att effter förtröstning war skedd han skulle 
blifwa hugkommen hoos theologos med ett rum, hade han bordt i tijdh dher 
om påminna förr än inscriptio, skedde. H. Rudbeck sade der till, effter dhet 
wore een gång resolveradt i Consistio han har ment dhet reda wara sked t, sade 
sig och hafwa påmint här om hoos h. Spole. H. Spole sade honom dhet omtahlt 
effter inscriptionen först. Resol. Dhetta communiceras med facultate theologica, 
att dher möyel. woro, han nu blefwo insatt, uthlofwa»des h. Spole, som stipen
diat registret hafwer, sig här om willia draga försorgh.

IV. H. Qvaestoris memorial af d. 20 Junii 1685 oplästes af innehåld, som föl- 
lier medh Consistiii resolutioner dher uppå.

Memorial.
1. Torde wara nödigt att Acadin förordnade wisse tijonderäknare, effter som 

befunnitz kiörckoherbergen gifwa ganska lijtet. I synnerheet har probsten 
[Ericus Hammarinus] i Närtuna der om låtit påminna, genom Magistrum Col- 
modinum, försäkrandes, att om tijonderäknare tillsättias, lärer kiörckotijonden 
blifwa mehra uthi Gothröra. Resol. Rector Magn. med inspect. aerarii och Qvaes- 
tore uthsee någon god karl till tijonderäknare.

2. Wore wäll om dhe godhe herrar Professores, som förledit åhr icke wore 
på någon Visitation, wille nu visitera det öfrige af Acadins godz, helst före än 
skiördetijden infaller, då dhe kunde på åckren see huru tillstodo, och hwad 
förslag giöras kunde om dhetta åhrs afradh. Resolut. I protocollet skall effter- 
sees hwilcka förr visiteradt förledit åhr, börandes dhe andre nu hafwa dhen 
mödan.

3. Dhen besichtning, som Doct. Skunk och h. Spole lofwat giöra på Årby i 
Rassbo sochn, är nödigt att förrätta ju förr ju heller. Resol. Skall efftersees, 
om icke annat är resolveradt sedan, elliest visitera dhe.

4. Insinuerades Eskils [Erikssons] i Kippinge supplique att få blifwa qwart 
wed hemmanet. Hemställes Edis Magnifice och V. Consistio om dhet kan effter- 
låtas, sädan han är lagl. afsagd ifrån hemmanet och styfsonen [Per Persson] 
det städzlat; af orsaak att Eskill warit störsk och trätesam, skall och ibland annat
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försmädat det Helige altarens sacramente, och derföre blifwit dömd ifrån lijf- 
wet, sedermera suttit inne på barnhuset 12 å 14 wekor, och omsijder effter 
Kongl. HoffRättens domb slitit rijs. För min person kan jag intet see huru han 
kan blifwa qwar, helst effter som och probsten och kiörckoherden M:r Eric 
Hammarinus påstår genom Mag. Colmodin, att fa honom uthur församblingen 
för sin gudhlösheet skull, hwar i han ännu skall continuera, lärer och för detta 
ett eller annat bref afgått till h. landzhöfdingen om adsistence att få honom af 
hemmanet, hwarest han trugat sig qwart. 2. will öfwerläggas på hwad sätt man må 
kunna salvera både hemmanet och styfsonen emoth Eskils hotelser, som berättes 
swärja, att om han skall dädan, så skall han bränne upp gården och slå ihiäl 
stifsonen. Argheeten är hoos honom så stoor, att han det giöra torde. Resol. 
Styfsonen behåller hemmanet, som dhet städzlat, och afgår bref till häradz- 
fogden Wingen, att han tillhåller Eskill intet befatta sig med hemmanet och jämb- 
wäl lyser fredh öfwer styfsonen.

5. Emedan Jochum [Alstedts] bryggares änckia [Anna] effter V. C. sluth af- 
slogz att förleden höst och winter fa någon spannemåhl af Acad:n, har hon alt se
dan förwägrat, och förwägrar ännu betala hwadh hon skyldig är på 683 åhrs han- 
dell, föregifwandes sig icke fatt för samma åhr dhet quantum, som hon betingat, 
oachtadt att hennes öfwersände contract, som ey eller någon å Acad:ns wägnar 
underskrifwit, mindre henne om heela den posten försäkrat, lyder på mehr eller 
mindre, man och tillbödh henne 200 tunnor, af dhen slöda spannemåhl, som då 
föll, men hon dhen samme recuserade. Hemställes fördenskull V. Consistorii 
godtfinnande, huru och på hwadh sätt Acad:n måtte komma till sin betallning 
hoos henne. Gumman går wäll till, men styfsonen giör altsammans. Resol. Bref 
afgår till h. underståthållaren och iämbwäll till slottzbefallningzmannen om exe- 
cution.

6. I dag wentar iag ändteligen stipendiat registret, så att iag må kunna in
timera i morgon, och om måndag, will Gudh, uthdeela penningarna. Resol. 
H. Spole uthlofwade registret skola blifwa ferdigt till aftonen.

Eder Magnifrns 
och

V. Consistorii

Tienstskyldige 
J. Arrhenius.

V. H. cammarherrens Li[e]wens bref af d. 16 Junii oplästes, af innehålld 
dhet will Consist:m till tillkommande midsommardag sig inställa till dhet förr- 
begärte jordeskiffte emellan ett hans och ett Acadrns hemman i Heligestadh. 
Resol. Inspector aerarii h. Bilberg och h. Qvaestor resa uth till dhetta jordeskiffte, 
tagandes noga i acht Acadrns interesse.

VI. Rector berättade een stadzdenare tillijka medh Acadrns wacht i gåår som 
war bönedagen attrapperatt h. Erich Gyllengrijp på Oxetorget, medan folck war i 
afftonsången, uthlåtandes sig stadztienaren dhet han h. Gyllengrijp skulle war- 
natt att wara i kiörckan, hwar till h. Gyllengrijp swarat, att och han borde wara 
i kiörckan. Dher på wachtmästaren åther repliceradt, att han fuller så skulle 
wara, om han icke af magistraten woro befalt hålla wacht öfwer dhem som kiörc
kan försumma. H. Gyllengrijp och wachten inkallades, då Rector honom frågade

Upsala d. 20 Julii 
Aro 1685.
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hwij han gådt uhr kiörckan, refererandes sedan, hwadh wachten om honom be- 
rättatt, h. Gyllengrijp swarade sig fatt ondt i kiörckan, och der före gådt uth; 
men intet mötte någon mig på Oxetorget, sade han, uthan först wijdh Prof. 
Steuchii gårdh, dher mötte jag någre såssom Acad:ae wachtdreng Per Mattsson 
och stadsens wachtdrenger Erich Erichsson, Jöran Bengdtson, Johan Mattsson; 
dhe sade wara sant att dhe honom dher mött, och sedan stadztienaren Gabriel 
Andersson kom till dhem som först tahlt medh h. Gyllengrijp sade dhe, att han 
berättat sig tahlt medh h. Gyllengrijp widh Loccenii huus, och då sedt honom 
komma öfwer Oxetorget. Wachtmästaren Broken inkom och sade sig sökt effter 
stadztienaren Gabriel heela dagen men intet kunnat finna honom någonstädes 
igen.

Rector frågade hwadh wachten sagdt åth honom? Erich Erichsson sw:de dhet 
han sagdt åth herren att bättre woro för herren wara i kiörckan, hwar på h. 
Gyllengrijp sw:de: hwadh seyer du? Sedan tahlte jag, sade Erich Erichson, mehr 
intet åth honom, uthan gick han till Steuchii port. Jahan Matsson berättade sig 
sagdt: Wij gifwa an Eder hoos Rector och swarade han äfwen mig, sade han, 
hwadh seyer du? Sedan skildes wij åth. Men elliest berättade wachtdrängerna, 
dhet dhe intet hördt hwadh Gabriel och h. Gyllengrijp tahltes wijdh.

H. Gyllengrijp replicerade som föllier: Jag will begynna rela//onen ifrån dhet 
jag gick i kyrckan, hwarest att jag war, med mig h. Prof. Rudbeck skall kunna 
bewittna. Cursor Jahan berättade sig warit hoos h. Rudbeck, då han sagdt att 
h. Gyllengrijp fölgde honom in i kyrckan, men om han sedermehra fått ondt 
och gått uth, wiste han intet. Wijdare sade h. Gyllengrijp: När jag stått i kyrc
kan emoth dhet prästen skulle sluta predikan, fick jag ondt (kan skee af dhet 
att jag stodh i kyrckan, och intet fatt maat om dagen) så att jag wille kasta op. 
(Wachten interloqueradhe och sade kl. wijdh pass wara 2 när dhe honom mötte). 
Gick derföre uth genom store dören och portten gatan uthföre till Columbi hörn, 
och ey öfwer Oxetorget, och när jag kom dijt, såg jag dhenne Gabriel lijtet 
nedan före Hartlingens, wändandes han då ryggen moth mig, och när jag kom 
mitt emellan h. Olofs [Telmans] och Columbi hörne, så wände han sig först om, 
men kunde omöyel. möta mig, mindre tahla medh mig, effter jag förr tog af 
i h. Olofs hörne, så att han intet kunde träffa migh, uthan möter sedan dhesse 
fyra wachtdrängar, som här nu tillstädes äro, då een mig tilltahlte, är nu tijder 
wara ur kyrckan? Jag sw:de dhet har sine gode skähl, och när jag kom lijtet 
ifrån, tilltalade dhe mig åter igen, då jag, som jag intet hörde hwadh dhe sade, 
frågade hwadh säya I? men intet sade jag: hwadh seyer du? Wachten nekade 
dhet att h. Gyllengrijp swarade så: dhet har sine gode skiähl.

Rector: först herren kom i kyrckan kände h:n sig ondt? H. Gyllengrijp: alle
nast kiände jag mig hungrig, men sedan af wanmechtigheet kiände jag mig altera- 
tion att iag wille wämia. Rector: uptäckte herren, när han kom hem, sig hafft 
ondt? H. Gyllengrijp: Ney dhet giorde jag intet, men min praeceptor såg att jag 
lagdt mig till sängz. H. Lundius: War praeceptoren hemma strax? H. Gyllengrijp: 
Ney han kom sedan. Cursor skickades effter praeceptoren Dimbergh, att giöra 
relation, imedlertijdh togo partterne affträde och berättade h. Spole att han i 
går affton kl. ungefähr 8 mötte h. Gyllengrijp på Islandet, och på tillfrågan hwart 
ban skulle gå, swarade han sig gå och spassera, effter han kiändt sig ondt 
•edan han war i afftonsången. Sveno Dimberg inkom, seyandes sig strax från 
afftonsången i gåår kommit hem, och gick först i Liung[g]rens och sedan i h.
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Gyllengrijps cammar, då han befan honom ligga på sängen, klagandes sig hafwa 
ondt och hade een book i handen. Partterne inkallades, och giorde Dimberg äf- 
wen samma bekännelsse som förr i d heras närwaro.

Resolutio: Såssom wällborne h. Erich Gyllengrijp bewijst sig warit uthi kyrkan, 
och gudztiensten icke förachtel. eller på sielfzwördigt wijs försummat, uthan 
wijser laga förfall och orsaak, hwij han omsijder gått uth, nembl. att han fått 
ondt, dhet och corresponderar medh praeceptorens Dimbergz berättelse som ho- 
nom funnit på säugen, och jämbwäl h. Prof. Spoles, hwarföre befrijes h. Gyllen
grijp ifrån dhet straff som Hans Kongl. M:ttz allernådigste förordning inne
håller.

VII. H. Prof. Bilbergh giorde förfrågan om icke sahl. Fornelii änckias humble- 
gårdh borde recedera tillbakars igen till faculteten, sedan hon trädde i giffter- 
måhl medh h. Schütz, och altså han finge sedan humblegården tillträda. Berät
tade sig lijkwäll hafwa effter h. Qvaestoris begiäran uplåtit h. Schütz honom 
dhetta åhret, men effter dhes uthlopp will hafwa honom tillbakars. Resol. Dhet 
att h. Prof. Bilberg uplåtit för dhetta åhret humblegården till h. Prof. Schütz 
hafwer han giordt af sin goda willia, warandes h. Prof. Bilberg för dhetta åhret 
berättigad till humblegården, men tillkommande åhr tillträder han fritt, och obe- 
hindratt.

D. 22 Junii
kommo h. Prof. Lundius uthi Doct. Pet. Rudbeckii ställe och h. Bilbergh med 

Secretario uthi Rectoris Magnifici huus tillsammans, angifwandes Jöns Larsson i 
Flogesta, dhet han af Gabriel Sc[h]olenius förleden disting tagit een häst till 
fodringz, och sedan till kiöpz och när han een gång förde een garfwareson till 
Stockholm, nembl. 2 a 3 dagar sedan han hästen fick, tröttnade hästen up i 
wägen, warandes jag, sade han, under wägen i 2 dagar, och kunde jag med största 
möda komma tilbakars hem igen medh honom. Här af påstodh han hästen warit 
siuk, när han honom emottog, och will altså nu intet stå wid kiöpet, berättade 
och elliest han Jöns Larsson att garfwaresonen intet hade med sig att föra, mehr 
än 6 tiogh egg; war och skrindan heel lätt, så att han intet af lasset kunde tröttna. 
Och för än jag reeste hem igen, sade han, war jag i 2 dagar i staden och hwij- 
lade hästen, och jämbwäll på hemwägen i 2 dagar. H. Lundius: Hwij behöllt 
I hästen och icke fick honom från Eder när I kom hem. Jöns Larson: han war 
heel ung, och tänckte jagh honom blifwa bättre som Sc[h]olenius och sade. 
Sc[h]olenius nekade att han war siuk, när han honom fick. Wijdare berättade 
Jöns Larsson att han och klagade sig för Scholenius öfwer hästen när han kom 
hem. Rector: Hwad kostar han? Bonden: Jag skall gifwa honom för hästen 10 
plåtar effter slutet. Rector och h. Lundius frågade: När slöt I kiöp med honom? 
Jöns Larsson: Dhet giorde jag 8 dagar effter jag kom hem ifrån Stockholm, dhet 
och Sc[h]olenius tillstodh; men i förstone sade han sig budit Sc[h]olenius 7 
plåtar, men som han sade sig intet kunna låta honom dherföre lofwade jag honom 
10 plåtar, sade bonden, dhem jag honom i pingzstijden lofwade betala, och blef 
alltså oss emellan då fullkombligit kiöp giordt med handräckning. Rector: såge 
I hästen wara siuk, när I honom emottog? Jöns Larsson sade sig dhet först 
sedt när han kom från Stockholm, då han och giorde kiöp med honom, men 
sedan kom han effter 3 å 4. dagar till Sc[h]olenius och berättade hästen wara 
siuk. Sc[h]olenius replicerade, att han först sagdt honom till om hästens siuk-
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domb nu emoot påskan. Bonden wille bewijsa dhec hästen fått siukdommen 
förr än han fick honom, alldenstund hästen stått tillsammans med een annan 
Sc[h]olenii häst, hwilcken af flutormen blef dödh, hafwandes och dhenne samma 
siukdomb; men när jag tilltahlte Sc[h]olenius, sade bonden, här om, swarade han 
att hästen blifwer bättre, och på dhe orden behöllt jag honom. Rector: Men 
huru såg hästen uth när I kiöpte honom? Jöns Larson: alldeles så, såsom nu, 
och war hästen nu tillstädes och leddes fram, men såg ynkelig uth, att han intet 
kunde giöra skiähl för dhe pennin gar ne bonden uthfäst. Sc[h]olenius påstodh 
hästen sed t bättre uth, när bonden hästen tog. Mehr sade Jöns Larsson ännu, 
dhet hadhe då kiöpet skedde att Sc[h]olenius strax sagdt hästen hafwa ett lyte 
på dhen eene foten. Gabriel: han war något låghallter. H. Lundius frågade om 
bonden giordt någott wårbruuk med hästen, men sade sig allenast plögt medh 
honom ett fierdingz landh, och 3 fiärdingzland wälltat, hwilcket han sade Anders 
Ambiörnson, Erich Anderson och Elias Erichsson i Flogesta medh sig bewittna 
kunna. Tilläde och sig elliest intet arbete giordt medh honom. Sc[h]olenius till- 
stodh sig hafwa uplåtit bonden hästen först till fodring, och jämbwäll att han 
reest med honom till Stockholm med hans lof och minne; och när han kom till
bakars slöt han med mig kiöpet så dyrt som han förr sagdt, sade han, då jag 
borgade honom hästen till pingst, men will aflägga min eedh dher på, att jag 
intet wiste hästen wara siuk, uthan åligger bonden dhet att bewijsa; dhesuthan 
nekade han att bonden strax tilltalt honom, att hästen skulle wara siuk. Bonden 
refererade att hofslagaren Petter Ingmarsson sagdt honom, sedan han tagit hästen 
på proff och kiöpet war slutit, att, dhet torde dhen hästen blifwa skiämbd af 
dhen andra, som han stog tillsammans medh.

H. Lundius: hwij kiöpte I då hästen? Hwar till bonden swarade att han intet 
förstodh bättre. Partterne togho affträde, och Scholenius inkallades igen, före
hållandes Rector och h. Lundius honom, dhet hästen stått medh een annan till
samman, som hade en smittesam siukdomb, hwarföre kunde snart skie att hästen 
siukdommen contraheradt, fast han icke då wid kiöpet rögdes och derföre 
woro samwetzwärck handtera bonden alltför strängdt, och presumeres fuller 
dhet att bonden intet kiöpt hästen, dher han tänkt honom icke wara duglig, 
men war hans eenfalldigheet att han icke i rättan tijdh klandrat; och är fuller 
lijkt att hästen warit besmittad, effter siukdomen strax sig yppat, och dheraf 
blif:it oduglig, effter han hwarcken då strax kunde giöra något arbete, ey heller 
nu sedermera, woro altså dhette skiähl som militera för bonden emoth Schole
nius, hwarföre wore billigdt dhet Sc[h]oIenius något gofwe bonden tillbakars af 
penningarne.

Jöns Larsson inkom och tillhöltz, dhet han fuller dhet kiöp han slutit, borde 
stå widh, effter dhet alt är lagligen och rättligen giordt, men lijkwäll wille man 
tillsee, dhet Sc[h]olenius torde cedera något på kiöpet. Bonden sade dhet han 
hälldre wille låta honom både penningarne och hästen behålla dher han icke 
flngo alle sine penningar igen, säyandes han sig så limiteradt widh kiöpet, att 
Sc[h]olenius skulle taga igen hästen, dher han icke blifwe godh. Dher till nekade 
Sc[h]olenius, kunde ey eller Jöns Larson honom dhet öfwertyga, beropade 
sig fuller på een kiöpmansgesäll som skulle d henne conditionen åhörd t, men 
hans hustru siälf swarade dher emoth, att samma gesäll intet hörde dheras tahl, 
när kiöpet giordes.

Partterne förmantes å begge sijdor till förlijkning, och effter något samtahl
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dhem emellan, uthlofwade Sc[h]olenius sig williagifwa bonden Jöns Larsson till
bakars 18 dr kopptfrmtt warandes bonden dher medh tillfredz, och räckte dher 
på hwar annan handh i Rectoris närwaro sampt Prof. Lundii och Secret:ns.

Consistorium majus extraordinarium hållit d. 23 Junii
närwarande Rectore M:r Micrandro, Doct. Skunk, h. Lundio, h. Norcopense, 

h. Spole, h. Bilbergh, h. Qvaestore och Secret. J. Reft.
Doct. Skunk sade sig intet wist af dhet sidste Consistorio elfter han war då på 

landet, och fick intet bodh dher om.
H. Norman lätt genom Cursorem excusera sin absence dhenne gången, effter 

hans barn blifwit dödt.
Doct. Pet. Rudbeck låter excusera sig, att han intet kan komma in af landet 

för dhen byggnad han förehafwer. Rector berättade att Doct. Benzelius hafwer 
och fått bodh genom bref, men intet något swar dher på gifwit, uthan drängen 
som budet frambahr, berättade wara ogiörkt för h. Doctoren att komma in.

Cursor inkallades och skickades till Mag. Holm och h. örnHielm, hwilcka han 
berättade i går lofwat upkomma, och när Cursor igenkomb, sade han att M:r 
Holm med sin hustru i dag gått uth dll Bärttåga, och iämbwähl h. ÖrnHielm 
gått uth i dag bittijdel., men ingen wiste hwarest han war gången. Rector sadhe 
sig giärna önskad t som och förmodat att dhe effter lofwen opkommit, och iämb- 
wäll dhe andre gode herrarne Professorerne effter een angelägen saak är nu åter 
att föredraga, som requirerar praesentiam omnium, hwilcken och är af dhen be- 
skaffenheet, att han intet understått sig henne opskiuta; hade fuller elliest intet 
nu sammankallat Consistorium, som det nyligst tillförende skedt, om icke dhetta 
ährendet mellankommit, som är att H:s HögGrefl. Exc. Kongl. Drottzen deside- 
rerar uthförligare relation uthi Behmers saak.

I. Doct. Skunck påminte wid protocolletz opläsande som hållit är d. 17 Junii, 
hwar uthinnan innehålles om stipendiaterne som nu tilsatte äro, dhet han seder- 
mehra, sedan stipendiarii nyligst inskrifne äro, blifwit af h. Ol. Rudbeck påmint, 
dhet kunde formsnijdaren [Heijer] få ett rum ibland stipendiaterne i facultate 
theokca, hwar till han wore berättigad effter Consist:ii slut. H. Doctoren sade 
sjg strax swarat, att han intet wist af dhen resolutionen, kunde ey heller dhen 
sig erindra; och som nu alle rummen på stipendiat registret äro upfylte och det 
medh Consistorii approbation, är för mjg, sade han, swårt att uthsättia någon, 
understår mig ey eller dher till; ladhe och h. Doctoren dhet till, att faculteten 
intet uthsatt honom formsnijdaren från det rum han hafft i facult. theologica, 
uthan hafwer dhet Collegium Antiquitatis giordt. Consistorium giorde förslag, 
att han, kan skie kunde hielpas af cassa studiosorum, eller och för hösteterminen 
få twenne rum, warandes han, för dhet arbete skulld han under händer hafwer, 
alldeles omistandes. Men som Consist:m nu icke war så frequens tillstädes att 
något wist kunde här uthinnan determineras, differerades dhetta till annan gång; 
men angående dhet han skulle få 2 rum i höst, tyckte somblige intet kunna skie.

Jämbwäll wid samma protocolletz upläsande förfrågade sig Rector huru han 
skall bära sig åth med Orostandri och Morins relegation, om dhen kan upslås 
förr än dhe hafwa sin saak uthfördt på rådstugun moth sine wederparter om dhe 
elliest äro sinnade att söka reconvention. H. Lundius sade Orostander hafwa 
Fernelium ombudit sin saak uthföra, men så lärer twifwels uthan requireras,
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att Orostander och sielf dher wijdh confronterar medh sin contrapart, hwarföre 
böhr fuller så honom som Morin förunnas tijdh lagl. söka om dhe så willia, 
och imedlertijdh relegationen innehålles. Resol. Rector förfrågar sig om dhe äro 
sinnade uthföra actionen eller ey, och om dhe täncka komma hijt sielfwa, så 
far man wijdare sedan deliberera om relega//onens publication.

II. Rector insinuerade twenne bref som i förgårs affton honom tillhanda kom
mit med en expresse ifrån H:s HögGrefl. Excell. Kongl. Drottzen, och effter 
H:s HögGrefl. Excell. med första fordrar swar, dherföre har jag strax, sade Rec
tor, i går morgon giordt anstallt till Consisr.ii sammankallelse, skickade ändå 
Cursorem samma affton som brefwen kommo till några, som jag befarade resa 
uth på landet, med wänl. begiäran dhe till tijsdagen kl. 8 inkomma wille för 
dhenne orsaak skull.

Dhet eena Hans Hög. Ex:ces bref oplästes af dato d. 20 Junii desidererandes 
H:s HögG. Excell. weta 1. hwilcka Professores warit när contumaciae domen föll 
i Behmers saak, och hwilcka dher af än lefwa eller änckor qwarlembnat, 2. om 
Consistorium inquireradt effter giord förmaningh huru wijda een eller annan är 
wållande till dhet feel Acad:n är dömbd worden till betalning före, 3. om Acad:n 
nutit hwadh Behmer bordt betala, och huru wijda dher af, dhen balance som dhe 
6 000 dr koppwrmtt importerar, är worden liquiderat, 4. hwadh stipendiaternes 
fordran af dhe 6000 dr kan blifwa pro quota, 5. om sdpendiaterne äre wordne 
eximerade uthi dhet som Acad:n kommit till gravation i förra tijdher, 6. begiärer 
H:s HögG. Excell. vidimerad copia af alt dhet ifrån förste dagen finnes om dhetta 
ährendet i protocollen, williandes sedan H:s HögGrefl. Excellxe giöra een 
underdånig fullkommen relation för Hans Kongl. May:tt och dher af gifwa 
Acad:n part.

Effter brefwetz opläsande, ventilerades hwar punct för sig, och angående den 
förste resolverades att i actis efftersees hwilcka warit Professores när domen 
föll, och der effter giörs tillbörl. ödmiuk berättelse till Hans HögG. Excell., 
iämbwäll och, hwilcka af dhem än lefwa eller änckor lembnat.

Rector: dhen inquisitionen i andra puncten förmäles menar jag gå dher uth 
på, hwilcka warit wållande till dhe feel som förmenes wara begågne.

Doct. Skunk: Aeterne lära dhetta gifwa tillkenna, hwar af man kan see och 
döma hwileken är skylldig eller oskylldig.

H. Lundius: Intet kunna wij dömma någon skyldig eller oskyldig, uthan böhra 
allenast aeterne öf:rsändas. Doct. Skunck: så tyckes och migh Hans HögGrefl. 
Excell. brefz förstånd wara, att aeterne öfwerskickas.

Qvastor begärte få låta föra till protocolls:
Jag begiär för min persson intet widare i dhetta rummet något tahla i dhenne 

saaken, hwadh jag förr har tahlat för aerario dher i, dhet har jag tahlt bådhe i 
anledning af Kongl. förordningar, och i synnerheet Hans Kongl. May:ttz sidsta 
allernådigste bref till Consistorium, hwarest wij befallas ibland annat, att uthan 
anseende till ett eller annat redel. tahla och strijda för publici interesse; men 
hwad jag wijdare kan hafwa att här wid säya för publico och aerario, dhet lärer 
jag intet försumma giöra på annat ställe effter min eedh och embetes plicht, 
som jag och förbehåller mig på aerarii wägnar wij sa uthaf hwad art och funda- 
ment jag oförgrijpel. tycker dhet wara som sidst då jag tillstädes war af een eller 
annan blef diduceradt dhenne saak angående. Seer elliest och giärna om jag
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hädaneffter kan winna dhen nåden att blifwa heelt och hållit från V. Consist. 
till hwilcken min underdånige åstundan jag lärer förmodel. wijsa och allegera 
dhe skiähl som med nåder torde ansedde blifwa. Qvaestor gick dher medh bortt 
sedan han begiärat Rectoris lof der till.

H. Norcopensis begiärte och fa seya sin mening. Altsedan som dhetta ähren- 
det har begynt att handteras har warit min mening att icke allenast skiähl, 
på dhen ena sijdan, uthan och skiälen på den andra skulle fullkombl. blifwa 
framdragne, ty dhen tijden, som Consistorium war skillachtigt i sine meningar 
öfwer dhenne qvaestionen nembl. om dhe 6000 dr skulle gå uth af Acad:ns 
medell och cassa i gemeen eller ey, så förebars af dhe senare tillkombne Pro
fess. somblige allenast, att dhe på dhen tijden icke warit här och ansågo för
denskull sine egne perssoner dher medh förnembligast, warandes då icke ett ord, 
så mycket jag mig påminna kan, uthnämbdt egentl. om stipendiaterne, ehuru- 
wähl nu sedermehra dhenne saken anbracht är för Hans Kongl. Mayrtt wår aller- 
nådigste Konu»g och Herre såssom blott och allena för stipendiaternes skull. 
Dher emoot andra deehlen af Consist:o på samme djdh tydel. och offta påstodho 
sina åthskillige skiähl, sådanne som jag tillförende har yttradt mig öfwer uthi 
eenfaldigheet.

2. Men såssom man här offta har fått höra in om wårt Collegii wäggar om 
injurier, som Consistorium skulle wara fällt till, och medh dhesse pennin&tr, 
som uthgifne äro, plichtatt, så påminner jag mig dher emoth huru fast nådigare 
dhen Höglofl. Kongl. HoffRätten warit uthi sin berättelse om saken till Hans 
Kongl. M:tt, sedan Hans HögGrefl. Excell. Kongl. Drotzen uthi een sin recom- 
mendation till Hans Kongl. May:tt genom wällborne h. cantzlierådet Lindskiöld, 
och omsijder Hans Kongl. May:tt sielf genom ett sitt nådige beswarande iämb- 
wäl genom wällborne h. cantzlierådet Lindskiöldh tillbakars till h. secret:en Wal
lenstedt sig eenhällel. uthlåtit hafwa, kiännandes alla merita causae för Acad:n 
och Consistorio i dhetta måhl emoth h. Axel Behmer wara godhe, men Con
sistorium wordet olyckeligit genom een contumaciae domb så kallader; altså weet 
jag intet annat, än att dhet slut som i dhenne saak fallit är iämbwähl effter 
Högl. Kongl. HoffRättens egen sentens böhr tacksambi. af oss alla först och 
frembst erkiännes för een composition och förlijkning, och således icke någon 
definitiv sentens eller domb, fast mindre plicht på Consistorio för tillwundne 
injurier.

3. Än wijdare så mycket mig möyekt är, effter eenfalldigheeten att afsee, 
så äre dhe pennin&tr som Consist:m uthlagdt h. Axel Behm[er] bestådde wordne 
allenast för dhen förmåhn han uthaf erhålldne contumaciae domb till godo nutit, 
hwilken contumaciae domb intet begrijper i sig något annat än som Consist:ii 
utheblifwande med dhes swar på h. Behmers supplique, till hwilcket utheblif- 
wande, ehuruwäll Consistorium tyckt sig på dhen tijden hafwa hafft sine gode 
skiähl som i synnerheet dhette, att citationen på h. Behmer i bägge sakerna 
war redo i Consistorii händer och till h. Behmer öfwersänd, och Consistorium 
fördenskull tänckte osäkert wara skrijda dher ifrån och inlåta sig medh honom 
uthi någon dispute öfwer samma saak genom annan form; docklijkwist hafwer 
dhen Högl. Kongl. HoffRätten funnit rättwist och skiäligt att icke ophäfwa 
bem:te contumaciae domb. Hwar wid lijkwist dhesse twå ting grannel. äro att 
observera 1. att dhen Högl. Kongl. Rätten merita causae för Acad:n och Con-
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sist:m erkiänner goda. 2. giör ett så wijda slag uthi h. Behmers pretentioner i 
krafft af sin wundne domb, att i stället för (jag menar) in emoth 60000 drs 
koppar:mtts fordran dhen Högl. Rätten skillier oss åth genom 6000 dr förlijk- 
ning.

4. Nu emädan delibera/zonen uthi Consistorio om dhe 6000 dr uthgifft 
skedde icke blott och allenast till dhet uthslag, som förmodades uthaf H:s Hög- 
Grefl. Excell. uthan hwar för sig hade sina skiähl, hwar effter han hällst önskade 
uthslaget falla måtte, så tyckes mig nu så mycket mehr att widh dhetta tillfälle 
sådant för uth mentioneras, som på dhen tijdhen talades, hwilcket dock icke 
löper emoth dhet Consist:ii sluth som då föll, nembl. att H:s HögGrefl. Excell. 
uthreeda skulle, hwad wij sielfwa icke kunde sämias om. Dhet hade och warit 
orimmel. att referera dhen saaken till H:s HögG. Excell. uthan att sielfwa hafwa 
något betänckande föruth på ett eller annat sätt hafft dher wijdh.

5. Effter såssom h. Qvaestor tyckes träda uth ur Consistorio såssom dhen dher 
här ifrån alldeles will wara skilder, och han dessuthan med sine beskedh om 
aerario säger sig intet willia försumma att inkomma på annat ställe i dhenne saken, 
ty seer jag ännu intet annat, än att h. Qvaestor är Consist:o och des höga för
män af Hans Kongl. Mayrtt förordnade, undergifwen, och som consfitutionerne 
sielfwa dhet uthnämbna, subject, sampt han effter sin eedh dher till plichtig, 
in till dhes han wijser sin dispensation dher ifrån. Mehr har iag intet säya, sade 
Prof. Norcopensis uthan will nu opläsa dhe bref jag i förstone mig påberopat. 
Men som Consist:m befan tijdhen dher medh dragas uth, och dhen, brefwen 
wille see, kunde dhet elliest af h. Prof. privatim erhålla, uplästes dhe nu intet.

H. Bilberg: har jag något sagdt i dhenne saak förr, så lärer dhet finnas i 
protocollet men angående nu dhen andra punchten uthi Kongl. Drottzens bref, 
så instämmer jag dher medh, att aeterna extraderas till Hans HögG. Excell.

H. Lundius begiärte föras ad aeta: Så som Hans HögGrefl. Excell. har i dhetta 
bref låtit förmärka, att H:s HögG. Excell. wille hafwa uth red ning och uthaf 
actis underrättelsse om alt dhet som dhenne saak kan angå, och Hans HögG. 
Excell. sedermehra inkomma will in för Hans Kongl. Mayrtt medh sin under
dånige förklaring, ty finner jag och till hörsampt föllie nödigt, att medh H:s 
Hög. Excell. allt dhetta som iag förr påmint communiceras. Och kan man intet 
neka, att fast Consist:m af dhe skiähl som h. Norcop. infördt, icke will eller 
må kiännas wijdh sådanne injurier, som h. Behmer förmentt sig af Consistorio 
warit tillfogade, så är lijkwähl något fehl dheruthinnan begångit, att Consistorium 
icke förekommit medh dhen sorgfelligheet, som wederbordt, dhen contumaciae 
domb som af dhen Kongl. HoffRätten fälter blef. Till dhet ringaste syns lijk
wähl Consist:m wid dhet tillfället bordt inkomma med sin skrifwälse till dhen 
Högl. Kongl. HoffRätten, och icke bort skickat Behmers skrifft under couvert 
obeswarat, särdeles att een annan process uthi criminal saken är, än uthi civil, 
och för allt Consist:m i hwarjehanda händelse sin rätt sig sålunda kunnat för
behålla. Hurudant fehl detta kan wara, så måste af protocollo och anhörige aeter 
Hans HögG. Excell. skie efter Hans HögG. Excell. åstundan een tillbörlig 
rapport.

H. Spole: Hwad uthi actis finnes, tycker mig bäst wara, extraheras. Rector: 
Jag tycker och des uthan att H:s HögGrefl. Excell. Kongl. Drottzens intention 
uthi andre punchten är, dhet här ifrån gifwes part om är inquireradt huru wijda
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een eller annan woro wållande till dhet som Consist:m skylies begådt; will ell- 
iest jag giärna weta om Consistorium fått någon annan befallning från H:s Hög
Grefl. Excell. om dhenne inquisition, än hwadh som finnes här om i protocollet 
hållit på Wennegarn. Consistorium mente wara dhet som H:s HögG. Excell. 
på Wennegarn tahlat med deputatis, och wiste intet af något annat. Rector: 
Jag tycker oförgrijpel. af oss intet begiäras någon ny inquisition här öfwer, uthan 
allenast een berättelsse hwad förr här i skedt är. Elliest håller jag före att intet 
rum i Consist:ii acter och protocoller lära tydeligare kunna gifwa widh handen 
om något feehl begångit är, och hurudant dhet wara må, som förorsakat ett så 
olyckelit uthslag i dhenne saak uthi Högl. Kongl. Rätten än dhet Consistorii 
protocoll som hölltz då communication oss skedde af Högl. Kongl. Rätten om 
injurie sakens afdömmande, då Behmers supplique obeswarad tillbakas sändes, 
af dhe orsaker, som offta nämbde äro; men skulle någon ny befallning om in- 
quisitionen aff Hans HögG. Excell. i min frånwaro wid Kongl. HoffRätten uthi 
een annan causa publica wara inkommen, och dhen ännu, icke woro effterlef- 
wad begärer jag der om underrättelsse, af dhe godhe herrar som hemma warit.

H. Norcopen. begärte fa föra ad acta: dhet samma protocolls rum, som nu 
uthi h. Rectoris tahl förmält är, lärer ofehlbart wara ett ibland dhe förnembsta 
som tiena till d henne punchtens uthredning, hwar om nu frågat är. Lärer och 
förmod el :n wijsa uth hwad een eller annan kan hafwa tänckt och talat, såssom 
och, dher någon i annan mening warit, ty delin och medh klara ord sig der ifrån 
exciperadt, eller och anten genom stilla tijgande eller klara ord samtyckt. Jagh 
tycker nu att jag H:s HögG. Excell. i nåder brukade formaler till oss omfläta 
hattar begynner kunna förstå, och måste meeningen dher hoos wara sådan, att 
om een eller annan går hafwande med särdeles tanckar om någon eller någre 
wisse perssoner, skulle han det långe sedan hafwa sagdt reent uth, och låta dhem 
förswara sig icke in warpandes sine tanckar och förmente gravationer medh om- 
swepande ord. Så mycket jag mins tillbakars, lärer ber:de protocoll förmäla 
att sahl. h. Prof. Ol. Verelius yttrat sig af sådanne skiähl, som förbemit äro, 
och kan skie, flere och bättre, än jag påtäncka kan, dhet man dhen gången höllo 
sig wid undfangen citation på Behmer, och gingo icke wijdare. Dhetta har kunnat 
wara hans egenteliga mening blott och allena för sin persson, så god t som han 
saken förstå kunde, men icke talade han då för heela Consistorio. Nu lärer fuller 
och bem:te protocoll tydel. uthwijsa hwilcka dhe warit hafwa, som sig separerat 
ifrån bem:te Verelio och annorledes tyckt, och der effter lärer förmodel. blifwa 
raisoneradt, när uthaf offtaberide protocoll hämptas skall, hwilcka mehr eller 
mindre på fölliande slut förorsakatt. Tyckes och orimmeligit, att Qvaestoris een- 
skylte (Rector begärte h. Norcopensis willia wara kortt) mening på dhen tijden, 
skulle i någon måtto komma heela Consistio dher dhet annorledes sinnadt warit 
anten till gagn eller till skada.

Doct. Skunck: hwad den andra puncten widkommer uthi H:s HögGrefl. Ex
cell. Kongl. Drotzens bref, så tycker jag illa wara, att Hans HögGrefl. Excell. 
befallning om dhen dher i mentionerade inquisition ey är effterlefwad, dhet 
wäre sig samma befallning mehra gifwen på Wennegarn eller genom något 
skrifftel. bref, men finner dock, att dhet H:s HögGrefl. Excell. desidererar, lära 
alt finnas i dhet protocoll, som Magnificus Rector reda har mentioneradt, och 
när dhes acter pertinenter blifwa afskrifne och öfwersände, warder H:s Hög-
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Grefl. Excellxe sielf effter sitt höga förstånd bäst dömandes hwem mehr eller 
mindre warit skyldig till dhen swårheeten som contumaciae domen dragit med 
sig.

H. Norcop.: Hans HögGrefl. Excell. lärer wisserl. förstå saaken, men jag tyc
ker af Hans HögGrefl. Excell. bref, dhet Hans HögG. Excell. will och, att wij 
oss yttra huru wij henne förstå.

Dhen 3:die puncten förklarar Qvaestor och bookhållaren, hwar om Rector 
dhem tillhåller, jämbwäll och förklara dhe dhen 4:de och giörs sedan dher effter 
berättelsse till H:s HögGrefl. Excellrce. Dhen 5:te punchten förmäler, att H:s 
HögGrefl. Excell. begiärer underrättelsse om uthi dhet som Acad:n kommit till 
gravation i forna tijder, stipendiaterne äro wordne eximerade.

H. Lundius: Dhet måtte efftersees. H. Spole refererade att när han hade dhen 
nådhen att upwachta på Wennegarn så frågade H:s HögGrefl. Excell. om stipen
diaterne miste, när M:r Boo så illa handterade medlen, hwar på swarades anten 
aff mig, sade han, eller Lagerlöf: dhet war eens mans wållande; då negererade 
Kongl. Drottzen att det intet war eens, uthan heela Consistorii, derföre fick 
och Professorerne ett hårdt bref der om.

Doct. Skunck: Jag hade stipendium uthi M:r Boos tijdh, och weet dhet att 
stipendiaterne då blefwe ballancerade om icke twå terminer wisserl. een, men 
blefwo lijkwäll så länge ståendes på registret som dhe fingo alt uth.

Consistorium slöt, att af h. Qvaestore efftersees uthi räkningarna noga, om dhe 
förr blifwit ballancerade. Angående affcopierandet som är dhen sidste puncten, 
så skeer dhet medh dhen accuratiesse som wederbör.

III. Dhet andra Hans HögGrefl. Excellxes bref af samma dato nembl. d. 20 
Junii oplästes af innehåld, dhet Hans HögGrefl. Excell. förnummit, att een stoor 
dehl af dhe böcker han donerad t till Bibliothequet skulle wara förkombne, och 
Ulphilae Codex argenteus af wäta fördärfwas, effter hon icke wädras, hwarföre 
begärer Hans HögGrefl. Excell. att här om inquireras, och iämbwäll dhe böcker 
i tijdh infordras till Bibliothequet, som kunna uthlänte wara.

Resol. Dhetta skall communiceras med Bibliothecario, och seedan adjungerar 
Rector Magnif. sig een af Consistorialibus som här öfwer inquirerar och tillseer 
på hwad sätt Ulphilae Codex argenteus bäst kan förwaras.

IV. Rector angaf att Olaus Boy[e] Holmensis begiärat testimonium, willian- 
des reesa uth, då jag, sade Rector, förehållit honom att han måtte i föllie af 
Kongl. May:ttz förordning låta sig först examinera af facultate theologica, och 
swarade han strax sig dhet samma wilia giöra och förwägrade sig intet.

Doct. Skunck: förnämde persson war i gåår hoos mig, då jag föreslog honom 
att han till i dag skulle sig sistera till examen kl. 8. dhet han och giorde, och så 
wijda tijden tillät, lopp iag några articklar genom medh honom, dher dhe swå- 
reste controversiae finnas, och fan honom i anseende till hans ålder af tämmelig 
berömblig profect. Elliest berättade han att Dn. Söderholm skulle giöra honom 
föllie, som är een gammal theologiae studiosus. Item att han täncker uppehålla 
sig anten på universitetet i Jena eller Wittenbergh dhe första tu åhren. Resolu
tio. Dhenne Boy[e], som här om sig hafir godt beröm, så kan honom intet 
förwägras testimonium.

V. Rector berättade een tysk som heeter Georgius Rosmannus och begiärt 
testimonium, hwilcken blifwit inmatriculerad under h. Schütz rectorat, men här
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intet warit längre än 14 dagars tijdh, uthan för fattigdomb skull gifwit sig till 
Stockholm att informera barn, opwijsandes han Rectori en attest ifrån een cam- 
marerare om sitt der förde lefwerne. Resol. Såsom han till societeten är antagen, 
och nu ärnar sig förfoga på annan ort, så kan fuller intet förwägras honom 
här ifrån testimonium, så wijda man intet förhinderligit weet, men dock förmäles 
intet om hans profecter i studierne, som dhe icke äro bekante, uthan allenast 
att han här warit under academiske jurisdictionen, men strax effter sin ankomst 
legat på annan ort.

VI. Brefwet som till H:s HögGrefl. Excelkce Kongl. Drottzen afgå skulle an
gående 1. H:s HögGrefl. Excell. påminnelse om Bibliotheqs räkningarne,
2. Consistorii förfrågan om löhnens partition emellan exercitiemästarne och
3. om comparitione i HoffRätten på sahl. Bringii erfwingars uthwärckade cita- 
//on oplästes.

VII. Laurentii Ekströms Amanuensis supplique insinuerades, anhållandes han 
få någon sig till hielp uthi skrifwande, effter arbetet nu så hoopetahls och mång- 
falldigt förökes, så att han omöyel. eensam med reenskrifwande, och afcopie- 
rande kan hinna.

Secretarius: Jag kan och det i sanning betyga, att arbetet mehr och mehr 
tillwäxer, så att i anseende till dhen tijdh iag suttit ad acta, dhet wijda öfwer- 
går hwad först warit, och fuller alltså nu förbeswärl. så för Ekström som mig 
att kunna alt öfwerhinna, uthan man icke skulle få adjungera sig tertium, när 
nödwändigheeten så fordrar till reenskrifwande och afcopierande. Resol. Con- 
sist:m permitterar att uthsees någon tienlig person som hielper medh skrifwande, 
när så nödigt fordras. Dock skall dhen som här till antages först pra?stera jura
mentum taciturnitatis.

Consistorium maius extraordinarium kl. 10. d. 27. Junii
närwarande Rectore M. Micrandro, Doct. Skunk, h. Schütz, h. Lundio, h. 

Örnhielm, h. Norcopense, h. Spole, h. Bilbergh, h. Norman, h. Qvaestore och 
Secret. J. Reftelio.

I. Rector berättade orsaken till dhenne sammankomsten, nembl. att H:s Hög- 
w:tt ärkebiskopen förleden onsdag communiceradt ett wällb:ne landzhöfdingens 
GyllenHofs bref daterat af Kongzöhr d. 21 Junii, angående någet godzbyte som 
H:s Kongl. May:tt ärnar giöra. Men som då war een stoor heligedag och mig 
brefwet inhändigas rätt som jag skulle gå i kiörckan, sade Rector, altså kunde 
jag då intet convocera Consist:m uthan ärnade dhet giöra tillkommande onsdag. 
Men sedermehra är i dag å nyo ett annat bref ankommit af dato d. 25 om samma 
ährende medh een expresse ifrån Kongzöhr, warandes brefwet så styliseratt, 
att ändtel. strax måste föllia swar tillbakars, och intet kan här medh differeras 
till ordinarie postdagen, ty hafwer jag måst nu dhe godhe herrarna beswärat 
att komma tillsamman.

Bägge brefwen oplästes, notificerandes i dhet förra wällbome h. landzhöf- 
dingen Kongl. M:ttz nådigste åstundan och wilia wara att till rijksens tiänst och 
rusthålldetz conserva//on och bijståndh uthbyta dhe twenne Acadms hemman i 
Ahlbeck och dhet eena flerdedels Wijby emot iämbngodt wederlag, tilläggandes 
i dhet senare att Hans Kongl. May:tt presserar på swar, effter Hans Kongl. 
M:tt innan måndagen nästkommande ärnar resa från Kongzöhr, och desinnan will
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sluta rullarne; hwarföre och h. landzhöfdingen måste een expresse affärda till 
swaretz afhämptande. H. land zhöfd ingen nämbner till wederlag ett hemman i 
Herby*, gifwer och tillkenna att 1/4 hemmanet Wijby, som begiäres uthbytas 
emoth wederlag, är af den beskaffenheet att dhet är een uthjord till Kumla och 
ligger in om dhes råå och rör och altså, dher Acad:n dhen icke nu moth weder
lag bortbyter, lärer Acad:n ändå dhen mista i anseende till Kongl. May:ttz pla
cat om slijke uthjordar.

Rector sade: fuller hade warit till att önska dhet man kunde förblifwit wedh 
dhen tillförende giorde försäkring att fa behålla Acad:x hemmanen uthan byte, 
men som dhetta begiärte byte länder till Hans Kongl. M:ttz och rijksens tienst, 
och Hans Kongl. May:tt så nådigt uthlåter sig om nöyachtigt wederlag igen, 
finner jagh oförgripel. intet oss annat wara till giörandes, än till att lyda i under- 
dånigheet hwadh Hans Kongl. May:tt genom wällb:ne h. landzhöfdingen af 
Acad:n desidererar, tycker lijkwäll rådel. wara och hällsosampt till att undgå flere 
byten, hwar om Acad:n offta blifwer ansökt dhet man widh dhetta tillfälle i 
underdånigheet anhöllo hoos May:ttet dhet Acad:n finge blifwa i nåder conser- 
verad wid den före af Kongl. May:tt Acad:n nådigast förunte försäkring, att 
slippa alle godzbyten. Dhenne försäkring förmentes wara gifwin på rijkzdagen i 
Hallmsta. Dhenne senare mening war och heela Consistorii tancka. H. Schütz 
tyckte och icke orådel. wara, att till H:s Kongl. May:tt i underdånigheet giörs 
rela//on om dhenne wällborne h. landzhöfdingens begäran på Hans Kongl. 
May:ttz wägnar, hemställandes Consist:m sielfwe postulatum under Hans Kongl. 
May:ttz nådigste willia.

H. Norcop.: Jag tycker dhetta seenare wara så mycket billigare som Hans 
Kongl. May:ttz egne bref här äro. H. Qvaestor: Nogh är dhet säkert att Hans 
Kongl. May:tt är så wäll sorgfällig att conservera sin Acad:a som militien, och 
dher någon woro som kunde tahla för Acad:ns hemman som militien för sine, 
så torde wäll Acad:n dhem få behålla, hällst som militien medh sådanne före 
är försedd som han kan wara benögdh medh. Seer och intet annat, dher een 
gång sådant byte skier medh militien, lärer dhet och blifwa itt swårt exempel 
för Acad:n så att något hwar will betiena sig på samma sätt, men som tijderna 
nu så äro att militien först inrättas på dhet sättet som Hans May:tt berömligen 
har begynt, och officererna äro något hwar bekymbrade om sine säten, och der 
ibland h. ryttmästare Strömberg, som elliest står wähl hoos May:ttet ens tänd igt 
söker att fa Albäcks hemmanen, och jag weet dhes uthan, att Hans M:tt till
förende nådigst sig uthlåtit emoth honom, att giärna see om Acad:n kunde för
mås till undergå dhet bytet, så seer iag intet huru man kan dhet afslå, helst 
effter man weet Hans May:tt lärer wara så nådig att låta Acad:n försee med 
god t och nöyachtigdt wederlag, och håller så mycket betänckeligare uthlåta sig 
något här emoot som H:s May:tt nyligast en så stoor donation nådgunstigast 
giordt till Acad:n i godz. Tycker lijkwist man wijdh dhetta tillfälle underdånigst 
wijsar dhet man giärna åstundade blifwa widh Kongl. May:ttz nådigste frijkal- 
lelse, hemställandes H:s M:tt uthi diupaste underdånigheet, dher Hans May:tt 
nådigst behagar låta dhetta bytet skie, att Acad:n icke des mindre må hedan 
effter för flere förskonas, så att dhetta intet må dragas till exempel för andra.

Felskrivning fö r Heby.
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som kunna söka på sådant sätt betiena sig här af. Tycker och att man under
dånigst hemställer Hans Kgl. M:ttz eegen nådigste försorg att låta uthsee weder- 
laget, troandes att Acad:n då lärer bäst blifwa acomwoderad. Elliest tycker mig 
och att bref afgår till wällb:ne h. landzhöfdingen och dhetta flijtigt recommende- 
ras till honom. 2. Menar jag att man widh samma tillfälle kunde lämpel. anhålla 
i underdånigheet, dhet H:s M:tt nådigst täcktes conservera Acad:ns hemman 
Åstadh widh Uknöö äng, som i rullarne är påfördt ryttmestaren Gås [Goés], 
och förordna för ryttmestaren annat igen. H. Qvaestor sade och sitt betänckande 
om Herby hemmanet, som bland andre anslås till wederlag, att fuller dhet kan 
wara god t hemman till åcker, men dher är intet uthrymme till skog och muhl- 
bethe.

H. Norcop.: Hwem weet om een tienlig berättelse giöres om dhenne saken till 
Hans Kongl. May:tt, hwar uthi Consist:m betygar sin åstundan wara helst att 
blifwa wid frij kallelsen, som för dhetta af Kongl. M:tt i nåder giord är, om icke 
Acad:n torde ännu få blifwa dher wijdh, och alltså undgå dhetta bytet.

H. Örnhielm: Jag tycker nödigt wara i skrifwelsen till Kongl. May:ttet beröra 
dhet att wij medh särdeles hugnad här tills hafwa åthnutit Hans Kongl. May:ttz 
nådigste frij kallelse för altgodzbyte, med widhängd önskan, att få än hädan effter 
niuta dhen samma, hälst effter Acad:n intet twiflar, uthan Kongl. militiens be- 
tiente lära wara medh goda lägenheeter försedde; dock dher Hans Kongl. May:tt 
allernådigst skulle ändtel. willia dhetta bytet gå för sig, kan Acad:n emoth dhen 
myckna åthniutne Kongl. mildheet icke draga sig ther ifrån, uthan lembnar så 
i underdånigheet Hans Kongl. May:tt nådige försorg att Acad:n blifwer skadelös 
wid samma byte.

H. Lundius: Ehuru h. landzhöfdingen Gyllenhof hafwer på H:s Kongl. May:ttz 
allemådigste begiäran och pousserande icke een uthan twenne resor H:s 
Högw:tt Ärkebiskopen och samptel. Consist:bus låtit förmärcka Hans Kongl. 
M:ttz åstundan om dhetta godzbyte för rijksens och Hans Kongl. M:ttz sär
deles tienst skull, och att H:s M:tt icke allenast tillförende sig alltijdh allernådigst 
emoth Acad:n förklarat, och härligen beneficeradt, uthan och jämbwähl nu, 
dher Kongl. M:tt effter placaterna funno dhet eena fierdedehls hemmanet Wijby 
under bohlbyn böhra igenkallas, fult wederlag dher emoth allernådigst tillbudit, 
så wäll som för dhe öfrige som i brefwet nämbnas; dock lijkwähl är Consist:m 
icke befogatt eller försedd medh dhen macht att sådant hoos Consist:m står att 
sluta. Icke deste mindre tycker mig oförgrijpel. att Consist:m gör een underdånig 
relation till H:s M:tt om alt dhetta, skiutandes sig allerunderdåneligast under 
Hans Kongl. May:ttz högstbeprijsslige försorg att Acad:n dher Hans Kongl. 
May :tt allernådigast behagar att dhetta bytet för sig går, (hwilcket dock Consist:m 
uthi diupaste underdånigheet söker att undwijka) här uthinnan och af dhetta 
exempel sedermehr ey något lijda måtte, och iämbwäll icke allenast om dhetta 
wederlag blifwa i alla tijdher nogsampt försäkrad, uthan och hädan effter rool. 
så förblifwa wijdh Hans Kongl. M:ttz allemådigste gifne resolution och försäk
ring emoth alt godzbyte, särdeles effter åthskillige förspöries willia här uthinnan 
Acad:n af hwarjehanda praetext och inwändning wijdare inquietera, som dhet 
och wist och otwifwelachteligen lärer skie, så frampt dhetta byte sin effect win- 
ner. H. Prof. Schütz tog affträde.

H. Spole: Jag bijfaller h. Prof. Lundii voto. Cursor skickades effter h. Schütz.
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Doct. Skunk: förse tycker jag rådeliget som för sagd t är, att 2 bref afgå, ett 
till Hans Kongl. M:tt, och dhet andra till h. landzhöfdingen. Uthi brefwet till 
Hans May:tt kunde först skee een underdånig berättelsse, om dhet h:r landz
höfdingen på Hans M:ttz wägnar hafwer Acad:n tillskrifwit, dher på kunde sedan 
föllia een underdånig påminnelsse om dhen försäkran Hans Kongl. M:tt sielf 
Acad:n allernådigast gifwit till att undgå alle byten, och att fördenskull man i 
underdånigheet söker till att få blifwa dher wid; men såssom dhenne saken intet 
i wår macht är Hans May:tt sielf diffieultera dhetta wäreket, ty underkastar man 
dhet Hans Kongl. May:ttz allernådigste behagh, dock der hoos i diupaste under- 
dånigheet anhållandes, att i fall dhetta bytet måste gå för sig, dhet då andra 
militiebetiente ey måtte öpna wägen och tiena till ett exempel till att i lijka 
måtto begära byten, dher igenom Acad:n torde gå qwitt dhe bäste lägenheeterne 
af Kong Gustaf Adolphz dhen andras donation och patrimonial godz. Uthi dhet 
andra brefwet till h. landzhöfdingen giöres een sorgfallig representation af 
Kongl. M:ttz frijkallelse bref för alla byten, med tienstkg begiäran till honom, att 
han som Acad:ns synnerlige patron (Cursor inkom och berättade h. Schütz intet 
kunna mehr komma opp) wille befordra Acad:n hoos Hans Kongl. M:tt att 
Acad:n kunde förskonas för alla sådanne byten, hällst emädan man föruth seer 
att aldrig militiebetiente lära tryta, som lära ligga Hans May:tt öfwer och ansök
ning giöra att få byta, dher medh dhe godzen som glorwyrdigst i åminnelsse 
Konung Gustaf Adolph som sine patrimonial godz allernådigst donerad t hafwer, 
torde innan kortt från Acad:n abalienerade blifwa. Och skulle dhetta byte ändtel. 
gå för sig, så wille då h. landzhöfdingen förskaffa Kongl. confirmation på dhe 
godz, som kunna åthergifwas.

Doct. Pet. Rudbeck: Skriftl. betänekiande om thet godzbytet i Simtuna sochn 
är detta 1. att om H:ns Kongl. M:tt genom underdånig böön och aldra öd- 
miukaste suppliq. (effter Hans Kongl. M:ttz förr giorde nådige försäkring) wille 
låta Academien behålla sitt godz uthan byte, woro högdt att önska; men 2. som 
nu höres skall thet bytet wara Kongl. Acad:n till större commoditet, att hafwa 
sina hemman ihoop och sedan ähn tijd till förbättring skulle thet icke wara så 
orådligit, eller ogagnligit, och wäll för andra sine orsaker, att thet bytet gingo 
för sig doch 3. Wore kan skie Consist. plicht emott Kongl. Acad. Cancell. 
Kongl. Drottzen det han finge part här af in antecessum.

H. Lundius: brefwet ställes effter nu fåldte vota, och insinueres iämbwäll 
hoos h. landzhöfdingen een copia af dhet bref som till Hans Kongl. May:tt 
afgår, föruthan dhet att och ett bref böhr ställas till h. landzhöfdingen. Dhetta 
samtyckte Consist:m och deputerade Qvaestorem att resa till Kongzöhr för dhetta 
ärendet skuld, dhet och Qvaestor sig påtogh. Hans HögGrefl. Excell. Kongl. 
Drotzen skall och notificeras här om, och iämwähl uthföras, att fiiller Consist:m 
gierna i ödmiukheet sökt Hans HögGrefl. Excelkns råd och betänekande, men 
dhetta ärendet intet kunna tåhla så långdt drögzmåhl.

II. Petrus Ås och Jacobus Fårbuss [Forbus] bägge O-Bothnienses begära tes
timonium williandes dhe nu resa till Ååbo. Resol. Som ingen af Consist:b«j 
wiste något som hindra kunde, effterkommes dheras begiäran.

III. Anders Winter inkomb berättandes dhet ryttmestaren Gås [Goés] wille 
nu söka liquidation och förlijkning medh Acad:n öfwer Ucknöö äng, men han 
intet kunnat consenteradt dher till, för än han finge först förfråga sig uthi
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Consis:to begiärandes nu Consistiii omdömme och tancka här om. Sade sig 
elliest hafwa begiäradt förbodh på dhet höö Gåsen 2 a 3 åhr slagit öfwer 
dhet honom borde, och actionen emoth honom lagl. anstalt för tinget, men 
häradzhöfdingen remitterad t saaken till landzhöfdingen, landzhöfdingen igen till 
HoffRätten, och omsijder HoffRätten från sig tillbakars. Berättade elliest dhet 
h. ryttmestaren sielf intet är jordägande till ängen, uthan är honom 20 lass höö 
allenast dher af påförde för sin tienst, praetenderandes han hela ängen, som kastar 
af sig åhrl. 70 lass höö.

Resol. Wällborne h. landzhöfdingen notifkeras här om, dhet Gåsen h. rytt
mestaren större portion brukar uthi Räcknööäng*, uthi hwilcken och någre 
Acad:ns hemman i Åsta participera, än honom påförd är, men tillbiuder lijkwäll 
nu förlijkning och will med Acad:n uthan wijdare process komma öfwereens, 
hwilcket om skeer, kan, som Acad:n dher till ey är obenägen begiäras att wäll
borne h. landzhöfdingen, som h. ryttmestaren ey sielf är jordägande uthan Cro- 
nan, dhet samma täcktes gunstigst ratificera, skolandes dhet och sedan weder- 
börl. jämbwähl hoos tingzrätten inprotocolleras.

IV. Anders Winter sade och een uthhäradzsyn böhra skee emellan Ullewij, 
dher Acad:n ett hemman hafwer, och Håsta, begiärandes weeta huru mycket 
häradzhöfdingen och nembden skall hafwa för sitt omaak. Resol. Acad:n gifwer 
proportionaliter så mycket som på dhes hemman belöpa kan, och kan nu intet 
determineras wist, uthan sammansätter sig Winter tillijka medh dhe andre in- 
teresenterne om sielfwa quanto och summan.

Winter begiärade och weta när uthslag kan blifwa öfwer dhen sidsthålldne ran- 
sakningen öfwer Acad:ns godz. Resol. Onsdagen nästkommande tages dhet 
wärcket under händren. Prof. Schütz kom igen.

V. Rector framtedde och H:s HögG. Excell. Kongl. Drotzens bref af d. 25 
Junii att upläsas, effterlåtandes H:s HögG. Excellice uthi dhet samma Consist:o 
någre dagars tijdh till documenternes igensökande och afcopierande i B e n 
iners saak. 2. Betackar H:s HögG. Excellrce Consistorio för den omwårdnad 
Consist:m burit till H:s HögGrefl. Excelkces oskyldigheetz vindica//on emoth 
een argh calumniant som H:s HögG. Excel:ce i Kongl. Cammaren emot uppen
bar osanning angifwit. 3. Förmäler H:s HögGrefl. Excellxe sig repra?senteradt 
sin sohn praesidenten i Högl. Kongl. HoffRätten Acad:ns angelägenheet med 
sahl. Bringii erfwingar, till att wijdare öfwerlägga om dhen uthgifne citationen 
stodo att ändra eller ey, hwilcket om icke skee kunde, seer Hans HögG. Ex
cell. ey annat än Consistorium in termino måste comparera prae via tamen cau
tione att sådant skeer effter Kongl. Rättens willie, men icke dher med att 
pnejudicera Acad:ns effter privilegierne competerande jurisdiction. 4. Angåend 
exercitie mästarnes aflöning, bör, där icke förr någon disposition der om funnes, 
h. landzhöfdingen förfrågas, om han icke wiste Kongl. May:ttz intention, skulle 
icke så wara, anhålles per supplicam hoos Hans Kongl. May:tt i underdånighet 
om dess nådigste ordres, hållandes Hans HögGrefl. Excellence aeqvitabelt att 
dhe fa lijka stort qvantum hwar af heela summan. Rector förmälte det han hafwer 
effter Consistorii resolution på Secretarii och Amanuensis angifwande tagit en

* Kallas än Uknoäng, än Räcknöäng.
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ung person wid nampn Mathias Olai [Söderström] till aeternes uti denne och 
jämwäl andre nödige ährenders afskrifwande, den och i förrgår aflade jurament
um, continuerandes de nu bägge, Amanuensis och den andre, med renskrif- 
wandet som fortast de kunna.

H:r Schütz: Såssom ett bref är ankommit angående Bibliothequet och Kongl. 
Drotzens donation till Bibliothequet, nembl. Ulphilam etc. och att den skulle 
förderfwas af wäta, så beder iag Hans HögGrefl. Excellxe wille gifwa wijd han
den hwem som detta med mehra förebringar. Huru iag har talat å embetes 
wägnar om böckernes restitution till Bibliothequet aldeles effter constitutionum 
innehåld, det är nogsamt bekant och lärer finnas en del i protocollerne, och står 
iag intet för dhe böcker, som på sådant sätt kunna bortkomma, att de utom 
rätta tijden och i många åhr innehafwas i privatorum huus hwarföre iag och 
nyligen här in loco påminte att böckerne wijd ändan af wåhrterminen måtte 
inlefwereras, som ännu intet skedt är. Sware fördenskull dhe som moth Consti
tution. peccera, eller dher uthi willia arbitrera. Jag skall redel. giöra mitt embete, 
och önsker att andra hade så vigileradt här wid och mehra. Jag har mycket 
lijdit, för dhet jag har tahlt för Bibliothequet, hwileket jag lembnar Gudh och 
Hans May:tt huru Codex argenteus Ulphilae befans då jag tog emoth Biblio
thequet, dhet uthwijsar Doct. Benzelii och Prof. Arrhenii skriffteliga betygande, 
som besichtigade honom då Bibliothequet mig till inventerades. Om dhetta 
medh mehra far vice Bibliothecarius giöra berättelsse, och såssom H:s HögGrefl. 
Excel:ce befaller H:s Magnifxe och Consistorium att effter dhetta brefwetz inne
håld med flijt och noga inquirera, så önsker jag att dhe högtärade herrar, dhet 
wille ju förr ju häller företaga, och i dag om dhet kan skee kl. 2. effter midda
gen att hoos mig icke må säyas wara någon skuldh. Moth alla injurier reserve
rar jag mig een skählig satisfaetion, och efter såssom man seer huru ett och annat 
blijr illa uttydt och fallskel. uthfördt, så att man jämbwähl intet kan blifwa för- 
skont, då man i anledning af Kongl. fullmacht till Commissionens befordrande 
något proponerar, så lärer ingen undra på att jag ifrån dhenne stundh absen- 
terar mig från Consist:o till dhes jag far söka Hans Mayrttz rättwijsaste beskydd. 
Elliest beder jag nu, att dhe hög:de godhe herrar, som ännu hafwa böcker, 
wille restituera dhem uthi rättan tijdh.

Rector: Såssom Hans HögGrefl. Excelxes bref till Consist:m dhet samma 
innehåller, så will och jag giärna påminna att böckerna restitueras.

H. Schütz: Elliest har och H:s HögGrefl. Excelxe sielf skrifftelig gifwit ordres 
att af hans donation må communiceras böcker, och des uthan hafwa een godh 
dheel warit uthe för min tijdh, och än äro men med min wettskap är ännu 
ingen uthlänt, uthan någre i förledit åhr till h. Secreteraren Hadorphium, om 
hwilekas restitution vice Bibliothecharius är tillsagdh att låta afgå bref, dhet jag 
och skall giöra. Elliest hwadh Behmers saak anbelangar, tager jag mig intet part 
dher af.

Rector frågade om swar böhr afgå till Hans HögGrefl. Excelxe på dhetta 
sidst ankombne bref, hwileket Consist:m fan god t, effterlefwandes Consist:m 
Hans HögGrefl. Excell. gufne förslag uthi dhen tridie och fierde puneten an
gående Bringii saak och exercitiemästarne och afgår iämbwäl bref till hans ex
cellxe landzhöfdingen Wreden om exercitiemästarnes Staat.
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Rector frågade och om h. Schütz tahl tili Hans HögGrefl. Excellices bref 
böhr communiceras. H. Lundius: När hans HögGrefl. Excell. dhet begiärar kan 
dhet intet förwägras.

Samma dag.
I. Kl. 4 effter middagen kommo Rector Mag. Micrander, h. Lundius, h. Nor- 

copensis, h. Spole, h. Bilbergh, h. Norman och h. Qvaestor tillsamman uthi 
Consistorio och afhörde brefwen som tili Hans Kongl. May:tt och wällborne h. 
landzhöfdingen Guldenhoff om ofwanförmälte godzbyte wid Ahlbäck och Wij- 
by, medh h. Qvaestore öfwerskickas skulle.

II. Secretarius sade sig effter Consist:ii slut notificeradt D.D. Petr. Rudbeck 
dhet faller nu ordningen effter constitutionerne på honom att blifwa adsessor 
Consist:ii minoris; hwarföre Consist:m är och i den förmodan, han wille wara 
tillstädes när som omtränger, dher icke h. Doctoren genom något special privi
legium kunde sig här ifrån frijkalla. Härpå swarade h. Doctoren sade Secret:en 
att såssom han nu någon tijdh dispenseradt sig från dhe sysslor och förrätt- 
[n]i[n]gar uthi Consistio som hafwa någott pra?mium och wedergällning med 
sig, så förmenar han och sig wara frij från dhem som onera medh sig hafwa.
2. Förmenar och h. Doctoren hans månge embetes sysslor, som honom här ifrån 
hindra, nogsampt honom excusera. Och fast han intet någott specialt bref och 
privilegium här uppå åtagit, sade han 3. att Hans HögGrefl. Excelice Kongl. 
Drotzen höggunstigste tillsagdt honom dispensation här ifrån på Wennegarn, det 
och h. Prof. Norcop. då närwarande skulle hördt, hwilcket han och bewittnade 
och iämbwäll 4. Hans Kongl. Mitt i Hallmsta honom dhet samma lofwat. För- 
uthan dhetta förmente och h. Doctoren 5. sig i anledning af constitutionerne 
här ifrån eximeras.

Consistorium maius d. 1 Julii 
närwarande Rectore M. Micrandro, M. Holm, h. Lundio, h. Norcopense, 

h. Spole, h. Bilberg, h. Norman, Qvaestore och Secretario.
I. Rector berättade orsaken till sammankomsten för dhenne gången förnämb- 

ligast wara, att såsom h. Qvaestor nu på stunden igenkommit från Kongzöhr, 
så wille han och låta Consistorio weta hwadh swar fallit på hans ärende. Berät
tade altså h. Qvaestor, dhet han effter Consistorii slut öfwerrest till Hans Kongl. 
Mayitt på Kongzöhr att öfwerlefwerera Consistorii underdånigste förklaring om 
dhet godzbytet, som wällborne h. landzhöfdingen Gullenhoff [Gyldenhoff] 
notificeradt om nembl. medh Acadins hemman Ahlbäck och Wijby. Och hafwer 
h. Qvaestor först wijdh sin ankomst hoos een och annan wijd hofwet uthi bästa 
måttan recommenderadt dhetta wärcket, och omsijder dher på Hans Kongl. 
Mayitt uthi underdånigheet Consistorii upsatte underdånigste förklaring öfwer- 
lefwereradt, då han och dher bredewijdh uthi slijk underdånigheet repraesente- 
radt huruledes Kongl. Mitt af dhes oförlijkelige nåde genom dhes alldranådigste 
confirmation försäkratt Academien fa behålla dhe henne förlänte godz, effter 
elliest genom slijke byte, som offta och flere gånger tenterade warit af privatis, 
skulle dhes godz snart blifwa alldeles distraherade och emoot sielfwe donations 
instrumenterne abalienerade. Uppå dhetta medh hwadh mehr som remonstre-
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rades, swarade då Hans Kongl. May:tt strax och resolverade att Academien må 
och skall behålla sine godz. Men hwadh Wijby anbelangar så emedan dhet skulle 
wara een uthjordh till Kumbla, ligger och in om dhes råå och röör, så kan intet 
annars skee, än dhen revoceres effter lagh och Kongl. förordningar. Han berät
tade och h. Qvaestor att H:s Högw:tt Wiraenius wist Academien uthi dhetta 
ärende een stoor faveur. Consistorium fägnade sig högel, öfwer dhenne Hans 
Kongl. May:ttz högstbeprijselige nåde, och resolverade jämwähl att bref afgår 
till Hans Höglhw:eett Wiraenium för dhes ertedde faveur.

II. Rector sade sig effter förre Consistorii sluth ärnadt i dag företaga bonde- 
beswären, men som han icke kunde giöra sig försäkrad att Qvaestor af sin resa 
skulle kunna komma tillbakars till dhenne dagen, och ändtel. fordras widh dhetta 
ährendet hans praesence, så har han intet underståt sig att kalla Consist:m här om 
tillsamman. Men önskade giärna Consisf.m wille utsee nu någon annan dagh 
här till, hwilcket och skedde nembl. tillkommande måndag.

III. Rector berättade h. S necken be rgh wara uthrest och reda till Gripzwalld 
ankommen, dheräst han ärnar förblifwa, men låter anhålla om testimonio, hwilc
ket honom intet kunde förwägras, som han här giordt wacker profect i studierne 
och elliest fördt skickeligit lefweme. Men Consist:m sade fuller att han först 
bordt låta sig examinera effter constitutionerne.

IV. H. Spole angifwer nomine Decani iam absentis att Robek will disputera 
de Caesare abdicante, och Andr. Dryander de metallis.

V. Qvaestor angaf att 8 tollffter bräder, af dhe som i Wåhla och Harbo af h. 
landzhöfdingen Gyllenhoff warit arresterade och sedermehra relaxerade blifwit, 
nu äro inkombne till Acadrns behof, men önskade att Consistorium wille deter- 
minera huru dyrt dhe skola betalas. Resol. Inspectores aerarii medh Qvaestore 
sluta som dhe bäst kunna medh bönderne.

VI. Till qwarnen i Watholma, som elliest Acad:n föga nytta hafwer af, skola 
Acad:ae bönder dher näst kringliggande föra sågestockar, hwilcka kunna upsågas, 
och hwadh Professorerne dher af till sine privat nödhtorffter behöfwa, kunna dhe 
uptaga, afräcknandes dhet sedan på sin löhn. Skall och efftersökas om icke af 
Watholma ström och qwarn kan större inkomster inbringas än här tills skiedt, 
besynnerl. som större fördelar förmenas dher af kunna flyta, och des uthan accor- 
det skulle wara så ställt, att dhet skulle till wijdare ompröfwande allenast bestå.

VII. Inspector aerarii h. Bilberg och Prof. Spole deputerades att besichtiga h. 
Prof. Rudbeckz bygnad wijdh Munckebroon, om dhen kan wara skadelig för 
Acad:ns qwarn eller ey. H. Profess. Bilberg sade att Consist:m intet blifwit för- 
orsakatt så offta påtahla dhe förra bygnader»e nedan för qwarnen, dher och 
dhe då warit besichtigade när dhe upsattes.

VIII. Michael Ivanchos och Johannis Galls supplique insinuerades, af inne- 
håldh dhet dhe een rundh tijdh suttit fångne i Turkijt, och sig uthlöst dher medh 
att dhe sine barn satt i stället, anhållandes att fl någon hielp till dheras ranson.

Resol. När dhe söka Consistoriales hemma i huusen, få dhe effter rådh och 
ämbne.

IX. Secretarius berättade, att Israel Ferneli/w hafwer anhållit att fa ransak- 
ningen och dommen uth i Orostandri saak medh skomakarne, effter han är 
ombudin af Orostandro att söka reconvention.
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Resol. Begiär stadz magistraten communication af aeterne uthi dhenne saak, 
så kan det skie, men partten gifwes intet dhen samma effter sådant medh pro
cessen icke är conformt.

Consistorium maius kl. 8. d. 6 Julii
närwarande Rectore Micrandro, Doct. Benzelio, h. Norcopense, h. Spole, 

h. Wolff, h. Bilberg, h. Norman, h. Secret:o.
H. Profess:r Lundius hafwer excuseradt sig skriftel. hoos Rectorem för sin 

opassligheet skuld. Item Doct. Skunck och Profess. Holm låtit excusera sig, 
effter dhe i dag reesa öfwer tili Stockholm. Doct. Drossander hafwer genom bref 
tili Rectorem förstendigat, dhet han både för sin ohällsa skuld, som och andra 
orsaker måste reesa till Medwij.

H. Örnhielm är reda reest till Stockholm.
Protocollen oplästes.
I. Cursor skickades effter Qvaestorem, aldenstund bondebeswären nu före

tagas skulle, men berättade honom wara opasslig att han intet kunde gå uth, 
sedan skickades han åther tillbakars, nomine Consistrii att begiära Qvaestor wille 
komma op som hans presence nödwändigt req»/reras. Cursor då han igenkom 
sade Ränttemästaren låta excusera sig 1. för sin opassligheet skuld, kunnandes 
han intet hafwa kläder på sig att han kan komma uth. 2. Hafwer och wichtige 
beställningar wid Commissionen, som honom förhindra. 3. Uthlåtit sig till- 
förende, och gufwit sitt betänekiande tillij ka medh insp:b/w serarii om förber:de 
beswär, will och 4. dhet ännu wijdare giöra skrifftel. öfwer dhet som Consist:m 
kan så nödigt pröfwa.

Beswären företoges och uplästes effter inspectorum serarii upsatz från d. 11 
puncten uthi Klintens fogderij till d. i4:de och påminte Doct. Benzelius, när 
han förnam större delen af bönderna söka förmedlingar, dhet höllo han mycket 
betänckel. tillåta dhe samma effter kan skee hela fogderij t torde willia betiena 
sig af dhetta exempel och altså blifwa en general förmedling, förmenandes han 
dhet man borde i dhetta ärendet först sig informera låta, om det står i Con- 
sist:ii macht att förmedla och inlägga. Dhet samma sade och h. Norman. H. 
Spole: skulle wij nu oss förfråga här om, synes wij giöra alla wåra förr giorde 
förmedlingar till intet. Fogden Klinten sade att dher icke bönderne i Rosslagen 
niuta förmedling, lärer mäst hwart hemman blifwa öde, effter dhe äro alt för 
hårdt skattade, och willia dhe sig elliest strax afseya dhem. Consist:m lätt altså 
sigh föreläsa constitutionerne, och i anledning af dhem effterlät fölliande förmed
lingar och inlägningar, hwileko äro förståendes, giorde till een behagelig tijdh 
och kunna uphäfwas, dher nödigt finnes. Bönderne beräknas dhe iämbwähl för 
A:o 684., resten dhe till datum skyldige äro, gifz dhem sålunda effter, alden- 
stundh dhe omöyel. honom kunna betala alt, att när een tunna lefreras afföres 
twå, och när twå lefwereras afskrifwas fyra, och så alt framgent.

(11). Pehr Erson i Tarby, Får Erssons enekia i Fröstunda sochn, Matz Bertil- 
son i Odenslunda, Johan Fårson i Åttersta [Åttesta] begiära tillgifft på den g. 
skulden. Dhe niuta hwadh som upsatt och ransakat är d. 26 Aprilis 1684. 
Resol. Som dhesse bönder hafft stoor misswäxt pro A:o 1683 så åthniuta dhe 
för samma åhr tillgifft på fierdedehlen af ränttan, men resten dhe skylldige äro, 
hwileken dhe begiära tillgifft uppå afgiöres sålunda, att när dhe betahla 1 tunna
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skall för dhen afskrifwas 2., när betalas twå afskrifwes fyra, och sl alt framgent, 
tills heela resten dhe till datum skyldige äro blifwer godh giordh. Per Ersson 
i Tarby niuter hemmanet för 18 tunnor spanuenJhl på behagelig tijdh och iämb- 
wäll Per Ersons änckia på samma sätt. Mattz Bärtilson i Odenslunda betalar res
ten äfwen som Tarboarne. Bondens hemman i Åttersta förmedlas på behagelig 
tijdh i spannemdbls ränttor till 10 t:r och resten han till datum skylldig är be- 
tahlar som Tarboerne. På samma sätt förmedlas och sipannemähis ränttan på 
effterfölliande hemman i Klintens fögderij nembl. allenast på behagelig tijdh, 
och resten bönderna till datum skyldige äro afbetahlas äfwen lijka, att 2 tunnor 
afskrifwas när 1. betahlas.

(12) . Bonden i Luttergiärdet begiärer att V. C. frijheetz bref förandres. Reso
lutio, skall förandras. Inspectores hafwa d. 26 Aprilis 1684 uthlåtit sig, att han 
slipper medh 18. t:r spannemdhls afgifft för hemmanet. Resol. Brefwet skall 
förandras och inlägges hemmanet uthi alt owist och extraord. och förmedlas på 
een behagelig tijdh till 18 t:r spannemdbl och 60 dr kopp*r:mtt.

Swen Erichsson i Ek[e]by och Markum [Markim] s:n niuter den förmedling 
honom först lofwat war på hemmanet, vid. inspect. ransakning d. 26 Aprilis 
1684 och förmenes allaredo fått V. C. bref. Beswärar sig och att Danvijkz 
bönderne har och ägor ifrån honom. Resol. Medh Danwijks föreståndare com- 
municeras om icke dhe willia medh Acad:n hålla ägandesyn här öfwer, till dhes 
man får see om man dher igenom kan komma till rätta. Förmedlingen honom 
först lofwat war, är effter förbende ransakning 11 t:r spannemJhl och 35 dr 
kopp*r:mtt.

(13) . Wäsby i [Roslags-]Broo s:n har V. C. allaredo resolverat om och bref 
uthgifwit. Söderhall h. Anna, Erich Matzson i Tiusta niuta halfwa åhrs räntors 
uthgifft för misswäxt. Vid. inspect. ransakning d. 26 April 1684. Men hustru 
Anna som genom brandh mist hela gården niuter tillgifft på sin rest, emedan 
hon allareda wäll begynt byggia gården. Resol. H. Anna, niuter tillgifft på hela 
resten hon till dato är skylldig, för skadan hon af wådeelden taget. Erich Matt
son betalar resten han till datum skyldig är som dhe andra, att så mycket gifz 
honom effter som han hinner att betala hwar gång. Vid. d. 11. puncten.

Helby [Hällby] i Östuna s:n. Lars Markusson begierar slippa medh 8 t:r 
spamtemdhl, är skylldig 17 t:r. Resolutio. Synes skäligit att slippa medh 8 t:r 
på behagelig tijdh. Resol. När han pågambla resten betahlar een tunna, sågifwes 
honom den andra effter, tills han blifwer betalt, vid. d. 11 puncten.

Erich Andersson i Tåby [Täby] begierar tillgifft på uthlagorne. Resolutio, 
halfparten sp*»wm<$hls resten gifz effter som är 8 t:r. Resol. När han betahler 
een t:a, så gifz honom och een effter och så framgent. Vid. d. 11 puncten.

Anders Johanson i Kogesta och Skefftuna s:n begierer förmedling; är skyldig 
114 dr 10 t:r spannetaJhl. Resolutio. Vide ransakningen. Inlägges till halfft. Och 
blifwer här effter des ränta 4 t:r spanneradbl 30 dr k:tt. Tillgifft på resten hem
ställes i V. C. betänckiande. Resol. Hemmanet inlägges till halfft uthi owist 
och extraordinarie. Resten på penning&rne gifs honom 50 dr effter, men dhe öf- 
rige skall han betala. Spanmåhlen betalar han som dhe ofwanstående, vide d. 
11 puncten.

Johan Staffenson i Wiggeby begierer förmedling. Ränter 14 dr och 7 t:r span- 
nemdhl. Raster 6 dr 4. t:r 6. f:r. Resolutio, niuter förmedling 7. f:r på behagelig
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tijdh. Förmedlingen åthniuter han effter inspectorum godtfmnande på behage- 
lig tijdh.

H:u Maria i Sunnanå begiärer och förmedling. Jtesolutio, är ey af nöden, uthan 
hemmanet försees medh annan åboo där enckian icke giör gott. Resol. Consist:m 
blifwer widh inspectorum betenckiande.

Anders Andersons änckia i Lijsa [Västerlisa] och Lenna sochn begierer att 
hemmanet inlägges till halfft. Resolutio. Kan intet skie emedan ingen spanne- 
mihls ränta är på hemmanet annan än stora giälen. Skaffes annan åbo dher 
enckian icke kan giöra gott af hemmanet. Resol. Hon får ingen tillgifft uthan 
skaffas annan åboo, om hon icke medh hemmanet mächtar.

II. Rector sade sig blifwit beskickad af stadz magistraten, att någre af Con
sistio skulle förordnas på Acadins sijda till att förrätta wattsynen. Resol. Till- 
förende är slutit att Prof. Wollff och Bilberg påtaga sig dhenna förrättningen. 
Och deputerades iämbwähl här till Prof. Vallerius, dher icke h. Lundius will 
dhet giöra.

Prof. Spole gaf widh dhetta tillfälle tillkänna, att medh apothekarens huus 
är stoor wåda dhet kunde eelden snart fastna i taaket som är till een stoor 
dheel förderfwat, och iämbwäll i ballkarna som förruttnade äro, nekandes han 
apotekaren sig böra förfärdiga taket, och hwadh elliest förderfwat är, allden- 
stundh Consistim skulle frijkallat honom för sådant omlagande, när han huset 
emottogh, hwar om apotekaren seyer lärer finnas i protocollet. Consistim för
mente apotekaren böra huset omlaga som dher sitter, effter han elliest ingen hyra 
dher af gifwer, doch till större wissheet, skall i protocollet här om efftersökes.

III. Doct. Benzelius förfrågade huru befallningzmannen Klinten pra?sterat 
Acadin caution, berättandes sig förnummit, att han tillijka medh Erich Jöranson 
skulle gådt i caution för Anders Person Rox, hwarföre borde man sig noga här 
uthinnan achta. Consistim discurrerade här om, att man tillförende låtit sig åth- 
nöja medh Klintens gårdh som han satt i caution och dhen uptaget för godh 
och sufficient, icke dhes mindre förfrågar Rector honom, om medh cautionen 
för Roxen så förwetter, som förliudes, men Ringius tillhålles praestera caution.

Consistorium minus samma gång
närwarande Rectore M:r Micrandro, h. Norcopense i h. Ol. Rudbeckii ställe, 

h. Wollff, h. Bilberg och Secretio.
I. MargaretaJönsdotter inkom gifwandes tillkenna att Mattz Ersson henne be

sufwit, hwar om och tillförende skulle wara ransakat. Ransakningen uplästes 
hållen uthi h. Wollffz rectorat hafwandes han då tillstått giärningen, dhet han 
och nu giorde, men nekade dher till att han henne besufwit under ächtenskapz 
lofwen som hon säger. Margareta opwijste hiss wynttz h. Olof Tillmans [Tel- 
mans] attest, berättandes han dhet skulle Matz widh barnets doop hafwa be- 
kiändt sig henne besufwit under ächtenskapz tron. Matz Ersson nekade alldeles 
att han sagdt dhe orden, tillbödh sig och willia medh eedh hålla att han aldrig 
lofwat ächta henne, uthan allenast seyer han sig hafwa tillsacht henne, att han 
skulle hielpa till och uppehålla barnet när dhet blifwer födt. Margareta tillfråga
des om hon ändtel. påstår att Matz Ersson skall ächta henne, förhållandes Rector 
henne, dhet hon sig hoos honom privatim uthlåtit, som wille hon intet begiära 
Mattz Ersson, effter hon förmente sig ingen godh dag hafwa medh honom. Här 
till swarade hon, att hon påstår dhet han må ächta henne. Resol. Såssom Mar-
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gareta Jonsdotter ändtel. påstår dhet Mattz Erichsson, som henne besufwit, 
skulle dhet samma giordt under ächtenskapzlofwen, hwar på hon och produce
rar een h:s wyrd:ttz h. Olof Teelmans attest af d. 6 Julii 1685, men åther 
Matz Erichson både emoot kohnans uthsagu som och attestens innehåld neekar, 
will ey heller till gifftermåhl medh henne sig bequäma; altså hafwer dhenne rät
ten här medh sig för dhenne gången intet wijdare kunnat befatta, uthan funnit 
nödigt dhem först remittera till v. consist:ii ecclesiastici ompröfwande huru wijda 
konans Margaretas ansökande defereras böhr.

Consistorium majus effter middagen samma dag
närwarande Rectore Micrandro, Doct:re Benzelio, h. Norcopense, h. Spole, 

h. Wollff, h. Bilberg, h. Norman, och Secret.
I. Rector föredrog Consist:o dhet borgmestarne och råd hoos honom låtit 

gifwa tillkenna, att Prof. Bilberg med sin swärmoder låta bygga een ny kiölna 
uthi dheras gård, hwilcket skulle löpa emoot ett slut emellan Consist:m och 
stadzmagistraten giordt, att inga privat kiölnor, hwarcken gambla skulle omlagas, 
ey häller nya byggas, uthan allenast wid åån, hafwandes och landzhöfdingen 
samma slut conflrmeradt, hwarföre begär stadz magistraten att h. Bilberg medh 
swärmodren måtte förbiudas opbygga dhenne kiölnan. Rector sade sig swaradt 
strax, dhet han intet kunde erindra sig något sådant slut wara giordt, uthan be- 
giärte af dhem, dhet dhe dhif samma upwijsa wille. H. Bilbergh refererade att 
han allenast kiölnan flyttar af dhen orsaak att hon hänger tillsamman medh 
stoore byggningen, och derföre befarar skada af eeldh, men sätter henne nu på 
een säkrare ortt, dher inga huus äro in till, och altså mindre fara kan wara 
medh. Consist:m kunde intet erindra sig något sådant slut giordt medh staden, 
uthan allenast att förslagzwijs woro någon gång så discurreradt, hwarföre skicka
des Secretarius till borgmest:e Låhrman att förnimma, som och begiära communi- 
cation af dhet slut som dhes uthskickade sig påberopat. Secretarius igenkomb 
och berättade dhet borgmest:n swaradt att icke något skrifftel. slut woro up- 
rättatt, uthan hade dhe bägge societeterna communiceradt dhetta ärendet medh 
hwar andra, att för wådheeldh skuld inga privat kiölnor mehr skulle byggas in 
i staden, uthan allenast wid ån eller uthom staden, hwar på och hans excell. 
landzhöfdingen strängei. förbudit, att ingen skulle mehr någon bygga eller laga 
nomine privato in uthi staden. Och lofwade elliest h. borgmest:n sig willia gifwa 
extractum protocolli af h. landzhöfdingens befallning. H. Bilberg begiärte några 
af Consist:o wille först besichtiga lägenheeten, förr än något mehr giörs här 
till, huru som ingen fahra af elld kan befruchtas af dhet rummet hon nu flyttes 
på, hwar till deputerades h. Wollff och h. Norman, som sig och dhetta påtogo. 
Elliest förmente och h. Bilberg dhet kiölnans flyttande in tet löper emoot h:s 
excell: h. landzhöfdingens förbudh, effter dhet allenast förmäler, som borgmäst:n 
berättat att inge nye skohle byggas ey heller gambla repareras, men mentionerar 
intet om flyttiande.

II. Wijdare continuerades nu medh bondebeswären ifrån d. i4:de puncten 
effter inspectorum aerarii upsatz till slutet af dhet samma uthi Klintens fögderij.

(14). Fiskesås Får Ersson rester 57 t:r 5. f:r begiärer tillgifift på sin rest. 
"Resolutio. Kan ingen tillgifft fa emedan han har besittningz rätten. Elliest är han 
försummelig och skemdt bortt qwarnen. Res. Får ingen tillgifft.

Carl Mårtenson i Hagby begierar förmedling, till dhes han kan slippa sin
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gambla rest, och någon tillgifft på resten som är 52 dr k:mtt 22. t:r 6 f:r 
sp[ann]m[å]hl. Resolutio. Bonden doger intet, haf:r tillförende och warit afsatt 
ifrån hemmanet och V. C. honom igen hemmanet efterlåtit. Fördenskull kan 
ingen förmedling effterlåtas, uthan skaffes een annan åboo. Resolutio. Fiat.

Pär Eskilsson i Bälinge i Närtuna s:n är skyldig 44 t:r 4 f:r 24 dr 8 öre 
k:mtt. Hemmanet är 3 i  å 4 i  örl. Ränter 9 t:r 6 f:r spannemdbi hwar emoot 
dhet andra är helt som h. Johan [Stark] åboor och 6 örl. Ränter ey mera 
än 8 t:r 4 f:r spannemdhl, hwilcket är een stoor olyckheet. Kan altså det mindre 
hemmanet ingalunda bära sig, som och tijdh effter annan klagas att dhet hela 
hemmanet icke kan bära sig som mindre räntar, altså synes nödigt att dhet f 
inlägges till en fierdehl, och dhet hela till hallfft, begge uthi owist och extraord. 
och der Pär Eskilson icke doger så skaffa annan åboo. Resol. Dhet må skee. 
Medh Pär Eskillsons rest sker så att när een tunna betahlas afföres 2 t:r och 
förmanes att han bätter bygger gården.

Kåhlhammar. Johan Olsson rästrr 104 t:r 67 dr k:mtt föruthan dhenne åhrs 
räntta. Klagar att hemmanet är för högdt skatlagt, begiärer slippa åhrl. medh 
12 t:r spannemdbl, såår 8 t:r spannemdbl. Resolutio. Synes intet mehra kunna 
uthgiöra. Resol. Bonden afsättes från hemmanet, och execu//on går öfwer 
honom, så långt hans egendomb kan hinna. Men först skall fogden laga, att han 
får annan åboo.

Matz Olufson i Siörsta [Skörsta] skyldig 52 t:r 105! dr. k:mtt såår 11. t:r 
giör åhrl. 19 é t:a 44 dr k:mtt begiärer hemmanet för 16 t:r. Resolutio. Synes 
kunna förmedlas till 16 t:r och skaffas en annan åboo. Resol. Hemmanet för
medlas till 17. t:r på behagelig tijdh, och bonden blifwer wedh hemmanet, om 
han det kan förestå, och betahlar resten som dhe andre. Vid. 11 punct. super.

Rättaren Oluf Pärsson, Slåsta, rentar 15 f t:a 40 dr 19 öre k:mtt begiär fa 
hemmanet för 13 t:r emedan han intet såår mehra än 6 i  r.a. Resolutio, synes 
skiäligt. Fiat på en behagelig tijdh. Uthi sin supplique begiär han och att fa 
någon wedergiällning för dhe penningar han alltijdh måste gifwa när han reser 
öfwer färgorna. Resol. Honom beståås till färiepe«»/ng*r 1 dr s:mtt åhrl.

Carl Mattson i Kiättsta begiärer och förmedling. Resolutio. Hemmanet förmed- 
les till halfft uthi owist och extraord. Resol. Det må skee på een behagelig 
tijdh.

(15). Johan Matson i Husby synas kunna efftergifwas hans rest på crontion- 
den emedan han hemmanet wäll bygdt.

Resol. För dhe fyra åhren han hafft frijheet på hemmanet niuter han och frij- 
heet för cronotij onden.

Matz Erichson i Huusby har hafft miswäxt 674. 683. begiärer tillgifft på res
ten. Resolutio, niuter tillgifft på halfwa åhrs ränttan som dragés af på resten. 
Dhes uthan beswärer han sig öfwer en äng som skall liggia under Rosenberg. 
Resol. I protocollet i Hoffrätten skall Klinten efftersee hwad förr är resolverad t 
om ängen, emädan berättes dhenne saken warit förr wid tingen. Elliest niuter 
Matz Erichson tillgifft på resten i så måtto som dhe förrige, och betalar på 
samma sätt. Vid. d. 11. punct. supra.

Arnbärga. Mats Johansons g. rest 68. t:r 7 f:r begiärer tillgifft på g. resten 
och förmedling på hemmanet. Resolutio, förmedlas till halfft uthi owist och extra
ord., tillgifft på resten hemställes i V. C. betänckiande. 2. begiärer han slippa
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mantals och contributions pennin gpr för sin dräng, effter samma dreng icke warit 
hoos honom mehr än i några weckor, förr än han gifwit sig till solidat. Hwilcket 
synes skiäligt emedan han der på upwijste godhe mäns attest. Resol. Hemmanet 
inläggies till halfft uthi owist och extraordinarie, och betalar han spannemäbls 
resten som dhe öfrige. Vide 11 puncten supra. Mantahls och contributions pen
ningarna för drängen gifwes honom och effter för dhet åhret, som drengen bort- 
rymdt.

Dråpsta. Lars Matson begiärer få hemmanet för 20 t:r spannemdhl. Resolutio, 
synes wara billigt, der emoot skall han wara plichtig att wähl byggia gården. 
Resol. Hemmanet inlägges till 21. t:a spannemäYA på behagelig tijdh.

Hammarby. Anders Larson, rester 55. t:r 250 dr har åthskillige beswär af 
herregårderna som liggia omkring honom. Begiärer fördenskull förmedling. 
Resolutio. Inlägges till halfft uthi owist och extraord. Resol. Hemmanet inlägges 
till halfft och spannemJhls resten betaler han som dhe andre. Är han och flitig 
att betale dhenne resten, får han förhoppning ännu om någon tillgifft på pen
ningarna.

Yttergreen [Yttergran]. Erich Anderson rester 23 t:r 160 dr. Resolutio. In- 
spect. finna skiäligt att een annan skaffas på hemmanet, och sedan inlägges dhet 
till 1/4. Resol. Bonden afsäges hemmanet, och öfwergår honom execution till 
att betala resten. Hemmanet inlägges och för dhen som tillflytter till een fierde- 
dhel uthi owist och extraordinarie.

Dankumbla. Larss Essbiörnson är mycket skylldig och skall skaffas een annan 
åboo sedan skall hemmanet något förmedlas effter V. C. gottfinnande. Ränter 
efter jordboken 19 £ t:a och är förmedlat allaredo till n £  t:a kan ändå intet 
bära sig. Resol. Hemmanet inlägges till halfft uthi owist och extraordinarie, men 
på spannemäYA får bonden ingen tillgifft. Blifwer elliest wid hemmanet, effter 
han nutit någre åhrs frijheet, och derföre bör praestera dhe uthskyllder som 
hädan effter dher af afgå böra.

Wiggesiöö [Viksjö]. Erich Matsons g. rest 11. t:r 117 dr begiärer förmedling 
så frampt han elliest där träda skall, begiärer få hemmanet för 7. t:r Resolutio. 
Revisores har gifwit honom dher om förhopning. Är tillförende förmedlat 9 dr 
12 £ öre sptfwwmdhl 3 t:r 2. f:r. Hemställes altså V. C. om det kan niuta någon 
mehr förmedling. Resol. Hemmanet inlägges till 1/4 uthi alt owist och extra
ord. och betalar spannemähls resten som dhe andra. Men åhrlig afrad gifwer han 
hädan effter som förr och som fogden berättade honom store genningfit anlagdt 
till knechtelega, ty gifs honom effter på penninge resten 47 dr.

Ahlby. Hustio Karin i Haga s:n, öfwer henne är execution gången, och son 
[Erik Johansson] begiär hemmanet för 10 t:r spannemdbX och 30 dr k:mtt. Hem
manet ränter 17 £ t:a har warit förmedlat på 3 t:r 4. f:r och samma förmedling 
är ophäfwen, men synes wara skäligt att dhet niuter berörde förmedling. Resol. 
Söhnen behåller hemmanet som nu inlägges till 14 t:r på behagelig tijdh och 
40 dr penningfit.

Heliesta [Helgesta]. Anders Person är siuklig, vide ransakning, och effter 
han är skyldig 81 t:r och i fiohl fick tillgifft på 40 t:r synes intet wara rådeligit 
att han länger blifir wedh hemmanet. Resol. Execution går öfwer honom och 
skaffas een annan åboo.

Anders Larson ibidem begierer förmedling, hwilcket synes wara revisorum
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mening. Ränter 23 t:r 4. f:r 51 dr 3 öre k:mtt. Resolverades att hemmanet för- 
medles på behagelig tijdh för 18 t:r spannemdhl.

Lars Erson i Bärga som opbygdt gården heel och hållen af nyo, och intet 
nutit någon frijheet på hemmanet här till, får 20 dr koppar:mttz tillgifft på 
penninge resten. Spannemdhls resten gifz honom helt och hållit effter. Åhrlige 
ränttan blifwer på hemmanet så stoor som förr.

(16) . Corporalens Carl Behmers bref och räkning uplästes, hwar uthi han be- 
gierer refusion för den omkostnadh han giordt på Kiettsta hemmanet, angående 
een eng som skattebonden dersammastädz hafft borta i 40 åhrs tijdh. Nembl. 
Dahlkiärret. Upsatzen som Carl Behmer giör på Acad:ns halfpart är 38 dr 4. 
öre s.mtt. Resolutio. Det beståes honom. Och dhe 10. rdr som Acad:n gaf till 
insp. Hoffwenium för execution och mätning på samma eng det består Acad:n 
allena, emedan h. Behmer har warit Acad:ns fullmechtig på ting och hafft stoort 
beswär för detta hemmanet. Resol. Consist:m förblifwer här uthinnan widh in
spectorum godtfinnande.

2. Elliest skall Acadrns hemman wara bygd t något in på hans tompt hwarföre 
han för detta sökt att Acad. huus måtte flyttas, men nu beqwemmat sig, att han 
nöyes om han på annat ställe far så mycket igen, hwilcket och synes skiäligit. 
Resol. Dhetta bewilliades, men så skall fogden giöra skrifftelig contract medh 
Behmer.

(17) . Hans Grelson i Skiäggesta begierer slippa dhe 42 dr k:tt 2. t:r span
ne wähl i. st. faår 2 höns och 10 st egg som han till H:s HögGrefl. Excell. 
R. Drottzen lefwererat effter cammarerarens Aspegreens der på upwiste attest. 
Resolutio, synes wara billigt. Dett ratificerades.

2. Upwijser han sin kiörckoherdes attest att han är sine 90 åhr och hustrun 
60 åhr, fördenskull lemnat hemmanet åth sin måg och dotter, begiärer slippa 
mantalspe»«/»g*rna. "Resolutio. Är skiähligt. Resol. Dhetta ratificerades.

Mattz Matson i Wreda och Frössunda sochn begiär förmedling effter hans 
hemman är för högdt skattlagdt. Ränter 19 i  t:a 48 dr 24. öre. Sår 6. t:r. Rüster 
90. t:r spannemdhl 2. f:r och penningfit 11. dr.

Resol. Hemmanet inlägges uthi spannemdhls räntter på behagelig tijdh till 17. 
t:r och resten betalar han som dhe förre. Vid. d. 11 puncten supra.

Johan Mårtenson dhen yngre i Ista begiär förmedling, effter hemmanet är 
förhögdt skattlagdt, och dhes uthan tillgifft på resten. Rester 28 t:r spanne- 
mJhl 44 dr 10 öre. Sår 8. t:r giör 12 i  Bonden beklagade hemmanet wara 
mycket ringa, dhet och fogden betygade, berättandes hemmanet omöyel. kunna 
bära sig effter åckren är så swag och sandig.

Erich Erichson ibidem sår så mycket som dhenne hans granne och giör äfwen 
så store uthlagor, begiärandes tillgifft på resten och förmedling på hemmanet. 
Rester 8 t:r 1. f:r penningfit 83 dr 14 öre. Bönderna woro bägge inne, och wille 
afsega sig hemmanen, så frampt dhe icke niuta förmedling. Resol. Spannemdhls 
resten betahle dhesse bägge som dhe förre, men om förmedlingen slötz nu 
in tet, uthan öfwerlägges dher om wijdare een annan gång. Dhesse bönder i Ista 
beswärade sig att kiörckoherden [Erland Aurenius] har ägor ifrån dheras hem
man. Resol. Medh h. Qvaestore communiceras först om actionen mellan Acad:ns 
hemman och kiörckoherdens i HoffRätten är slutit, och hwadh resolu//on är 
fallin att man dher effter kan sig rätta huru ägorna bäst kunna åtherkallas.
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2. Befallningzmann Klinten gaf och tillkenna att Acad:ns bönder dher i Skäff- 
tuna s:n tillijka medh dhe andra sochnemännerna nu twenne wintrar å radh 
hafwa framkiördt timber till kiörckoherbergzbodens reparerande dher samma
städes, hwarest Acad. spannemåbX inläggas plägar, men pastor hafwer af dhet 
timbret som först framkiördes låtit bygga en schola, och af dhet senare uthi 
sin stallgårdh. Resol. Consistorium fann dhetta mycket oskiäligt, att pastor an- 
wänder timbret till privatos usus, och låter boden stå olagad, att altså Acad:n 
intet kan hafwa sin sädh dher inne, hwarföre slötz att han böhr tingföras här
före; men först skall fogden taga attest af sochn att pastor så otillbörl. proce- 
deradt som han seyer.

II. Befallningzmannen Klinten notificerade att bönderne som äro tillsagde 
giöra dagzwärcke till Stäket och Ekhullsundh, omöyel. kunna hinna medh så 
många som dhem blifwa pålagde, uthan blifwa hemmanen alldeles förskiämbde, 
och willia bönderna sig dhem afseya, om dhe icke blifwa dher ifrån fri ja, eller 
till dhet ringaste något lijsade.

Resol. Hans excell. h. landzhöfdingen Wreden ansökes i ödmiukheet, det 
kunde bönderne slippa dhesse dagzwärcken i anseende till Academiens undfagne 
privilegier. Och skall iämbwähl i brefwet uthföras dhet hemmanen alldeles 
blifwa öde och ruinerade, om dhe framgent medh dhesse dagzwärcken skola 
framhärda.

III. Brefwet som till H:s HögG. Excell:ce Kongl. Drotzen afgick från Con
sistio angående dhet begiärdte godzbyte medh Acadins hemman i Ahlbäk och 
Wijby, uplästes, berättandes Rector dher widh att han för bråska skull, när bref
wet affårdades, förgät att sättia sitt nampn under. Hwar på nu kommit Hiss 
HögGrefl. Excell. swar, dhet jag strax, sade Rector swarade, och ursächtade dhet 
jag förgaat brefwet verificera medh min handh. Tilläggandes och huru Qvaestor 
dhenne förrättning på Kongzöhr expedieradt, nembl. att Acadin undgåt bytet. 
Dhetta Hans HögG. Exices swar war af d. i Julii och uplästes nu, förständigan- 
des Hans HögGrefl. Excellice sig åstunda weta, om dhet ounderskrifwit afskicka- 
des per incuriam, eller kan skie att Consistim ey warit i lijka tanckar om dhes 
contentis. Dhes uthan låter Hans HögG. Excell. förmärcka sig kiärt wara att 
inquireradt är om böckerna af hans donation och att Codex Ulphilae argenteus 
är conserveradt, och dhe andre igenfinnes på säkre orter, twiflandes intet, att dhe 
i sinom tijdh infordras. Sidst låter Hans HögGrefl. Excell. förstå sitt betäncki- 
ande om godzbytet medh Acadins hemman i Ahlbäck och Wijby, som h. landz
höfdingen Gylldenhof notificeradt om nembl. att hwadh Kongl. Mayitt befaller, 
dhet måste strax hörsambi. effterkommas. Consistim resolverade att Kongl. 
Drotzens bref communiceras medh h. Schütz.

IV. Ransakningen som war hållen öfwer His HögGrefl. Excell. dona//on och 
böcker till Bibliothequet oplästes, och sade Rector dhet h. Schütz begiärar dhen 
ransakningen blifwa förd ad acta, hwilcket och bewilliades.

Anno 1685 d. 27 Junii komme tillsammans i Bibliotheque Rector Magnif. 
M. Micrander, h. Norcop., h. Spole, h. Bilberg och Qvaestor föruthan Biblio- 
thecarien och vice Bibliotheca, till besee Ulphilae Codicem argenteum, och dhe 
öfrige böcker af 111. Cancellarii donation. H. Schütz upläste His HögGrefl. 
Excellices sist ankomne bref angående detta ärendet. Hwarest först Hans Hög-
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Grefl. Excelkce förmäler det willia förliuda, som skulle een stoor dheel af dhe 
böcker ey igenfinnas eller wara i Bibliothequet tillstädes, hwilcka H:s HögGrefl. 
Excell :ce för många åhr sedan donerat Acad:n. Prof. Vallerius berättade H:s 
HögGrefl. Excelkce förr een gång nemt wid Wennegarn att en dhehl af högbe:te 
donation torde wara bortta, hwar till Vallerius strax swarat ney. Donation uptogs 
och igenomlops, och befans att N:is 2. 3. 19. 20. 22. 24. 30. 31. 32. 55. äre 
hoos h. Prof. Olaus Rudbeck, hwar på upwijstes hans reverser. N:is 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 21. 25. 26. 27. 28. 29. 41. 42. äre hoos h. Sec- 
ret:n Hadorphius, hwar på upwijstes hans och Olavii reverser. Dhem h. Rud
beck har utagit för dhenne Bibliothecariens tijdh. Men h. Hadorph så många som 
han länt i Schütz tijdh, dhem har han först tagit A:o 1684. Men Gudmundus 
Olavius på Collegii wägnar dhe han länt, uthtagit A:o 1683. Alle dhe öfrige 
numeri af donation woro tillstädes, och wähl behållne. 2. Förmäler högtbeite 
bref äfwen förliuda att Codex argenteus Ulphilae, som warit ibland samme dona
tion skall förderfwas af wäta, emädan icke som nödigt är, booken som offtast 
wädras. Dhenne Codex argenteus opwijstes, och befans hwarcken warit wååt 
eller ellies i ringaste måtto illa faren, widare än hwadh bladen förr än hon hijt- 
kom, iijdit af mahl och ålder som och blifwit annoterat wid inventeringen då nu 
warande Bibliothecarius tillträdde. Boken låg och uthi sitt serdeles scatull, och 
scatullet åter uthi een skiön ny och wällbeslagen ekekijsta, så att omögel, något 
wått kunnat der inkomma; betygade och Bibliothecarius att han redan i åhr 
wädrat dhenne book 3 gånger, på dhet sätt som skie kunnat, nembl. sackta 
strukit bladen med ett ärmekläde effter som dhe icke tåla wara i sohlen eller 
wädret. Och såssom alt dhetta befans helt annorledes än det blifwit berättat för 
H:s HögGrefl. Excelkce, altså beklagade Bibliothecarien, att det så blifwit hoos 
Hans HögGrefl. Excell. angifwit, hwar på och lofwades att relation skall afgå 
till Hans HögGrefl. Excell. huru alt detta i sanning sig befunnitz.

V. Nu producerade Rector Qvaestoris skrifftelige excusation att han för sin 
opassligheet ey kan komma opp.

VI. Besichtningen öfwer Bibliothequets reparation insinuerade Rector och 
lätt opläsa lydandes så ord från ord som föllier.

Anno 1685 d. 4 Julii wore, effter Bibliothecariens begiäran Rector Magni
ficus h. Micrander, h. Lundius, h. Spole, h. Bilberg och Qvaestor uthi Biblio
thequet, att besee dhen reparation der nu skedd är.

1. Gick man upp i winden, hwarest befans att heela taket till sparrar och 
bräder sampt bielckar på muren war alldeles nytt giort, så att af dhe gamble 
icke mehra qwart war än allenast een half bielcke på muren, några faå sparrar 
och bräder i taket, emedan det öfrige warit alldeles förlorat. Men opståndarne 
och dee långbielckar der på liggia wore behåldne, att inge sådane nye behöffts 
meer än een opståndare och twenne twärbielckar der öfwer.

2. Wijstes så wähl inne i winden, som uthan för huset, huru både sträck- 
murarne blifwit af det gambla och tunga taket, spräckte och skiämde, så att man 
omöjel. dristat sig till att nu widare giöra der ett sådant taak, som det förra 
warit, medh tungt muurtegell, kalck, näfwer och torff, på hwilcket sätt och nu
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ingen wijdare bygger, sedan befunnit är, att sådanne taak ey eller äro så säker 
emoot eldzwåda.

3. Upwijstes dhe gamble taak bräden, sparrar och bielckar, som Bibliotheca- 
rien låtit på ett rum sanuwanläggia, och befans det altsammans wara bara stum
par och fnöske, icke annorledes än som förruttnade lijkkijste bräder, kunnandes 
syningzmännerna icke skatta det altsammans tillhopa högre än tu lass granwed; 
och som altsammans war så alldeles förderfwat, att icke een lapp der af kunde 
duga till något, ty effterlätz timmermännen att taga det bort, effter som dhem 
ellies plägar wara tillåtit på dheras arbete sådant odugligit skrep hembära och 
opbränna.

4. Bibliothecarien frågade sedan hwadh dhe godhe herrar tyckte om des 
giorde reparation och Bibliothecae förre taak, hwar på dee alle samptel. sig uth- 
läte med förundran huru det gamble taket, som warit så i grund förskiämt, 
kunnat hängia tillhopa, och warandes glade, att reparation skedt, förr än be:te 
taak aldeles nedfallit. Tyckte ellies dhen reparation nu giord är, wara mycket 
godh och förswarlig, och att dhet icke kunnat på annat sätt wäll och säkert 
stå för ofwantalde skiäl.

5. Widare proponerade Bibliothecarien ett eller annat, som han begiärade 
dhe gode herrars betänckiande om, nembl. 1. om icke winden, som är temmelig 
hög, kunde så uplagas, att emellan opståndarne giordes hyller, effter som dhes 
uthan gålfwet måste klädas medh bräder, att icke oreenligheet widare smules 
neder i huset, och sädan upsattes på samme hyller jämpte det som af trycket 
inkomme bör och förwaras och så dher defecter och sämbre dupletter, som äre 
i Bibliothequet, att således ett rum der måtte blifwa ledigt, att sättia goda böcker 
uppå, som hädan effter kunna inkiöpas, på hwilcket sätt man icke skulle i wår 
tijdh behöfwa något nytt rum eller Bibliotheque. Och kunde ofwansagde hyller 
i winden öfwertäckas medh sluttande bräder, om något dråpp emot förmodan 
skulle komma, att ingen skada äntå skee måtte. Kunde och på gaflan insättias 
fönster, der som nu dör eller luka är, och hälst något uthrymmes, att dher blefwe 
ännu liusare. 2. Om icke wore rådeligit, att borttaga spijselen, på det ingen eeld 
der giöras måtte, emedan dhet är mycket äfwentyrligit.

Professores förklarade sig öfwer dhesse punchter således; nembl. att på det 
sättet kan i winden blifwa ett wackert och gagneligit rum, bijfallandes förden
skull så mycket mehra detta förslag, som der igenom det yttersta Bibliothecae 
rum kan giöras ledigt, och der sedan sättias wackre böcker, det som är fast 
tienligare, än att der ståå een hoop af ringa wärde, och till een deel aldeles 
oduglige, som här tills skiedt, som gifwer fast ringa anseende för Bibliothequet, 
då een först inkommer. Skårstenen tyckte dhe och så mycket rådeligare wara 
att borttaga, som icke allenast eeldzwådan der igenom afwändes, talandes ey 
heller böckerne så gerna eeldzwarma, uthan man kunde och då i samma rum 
giöra een godh och reel trappa op i winden, emedan redan der een bielcke är 
afskuren för spiselen, och opgången altså kan der blifwa större än i andra hörnet, 
effter som bielckarne elliest ligga tätt, hwar och icke, så kunde spiselen igen
muras och trappan giöras i andra hörnet, hwarest dock är något trångt. Dock 
remitterades dhesse frågor till wijdare Consistorii betänckiande.

III [=6?]. Berättade Bibliothecarien att inspector aerarii h. Bilberg kiöpt
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telgsteen till gålf uthan för Bibliothecae dörr, effter som ingen tegelsten der kan 
hålla under öppen himmel, som och gålfwet der sammastädes befans wara aldeles 
förskiämt. Professorerne tyckte och det wara mycket wäll giordt och betänckt, 
undrandes somblige hwij man icke förlängst warit så bekymbrad om dhetta huus 
och des conservation.

Julius Micrander 
Acad. Ups. h. t. Rect.

Carolus Lundi/tf. Andreas Spole. J. Bilberg J. Arrhenius.
h. t. aer. insp.

Angående dhe qvaestioner som i sidste membro af besichtningen innehålles, 
skiutes dhe under Consistorii wijdare ompröfwande som ofwan förmält är.

VII. H. Schütz skrifft oplästes angående een gåta nyl. på trycket uthgången, 
gåtan oplästes och skrifften lyder så:

Magnifice Do/w/ne Rector 
Venerandum Consistorium.

Eders Magnif. och Ven. Consist. förorsakas iag föredraga huru såssom nu 
nyligen af trycket här å orten är uthgången een swänsk gåta, uthan auctoris 
nampn och underskrifft, den iag här bijfogar. Och såssom den är till een stoor 
dhel sammansatt af sådanne ord som pias et castas aures offendera, altså lemnar 
jag under Ed. Magnif. och V. C. betänckiande hwadh här wijdh står till att giöra, 
hälst emedan många förnämme giäster uthi dhet bröllopet, hwarest dhenne gåta 
uthdeeltes, drogo stoort misshag härwidh, och med dhem åthskillige exemplar 
till Stockholm brachte äro. Jag beder tienstel. det E:s Magnif. wille nu strax låta 
upkalla tryckargesellen Erich, som skall hafwa satt samma gåta, och honom till
hålla att uptäcka auctoris nampn och hwilcken dhenna gåta censerat hafwer. 
Emedan och det berättas att een Magister skall hafwa samma gåta censerat och 
corrigerat, ty behagade Edh. Magnif. och V. C. här om ransaka och sig än wij
dare der öfwer uthlåta, om Magistris och Adjunct. skall effterlåtas något att cen- 
sera af dhet som tryckes? Intet finner iag det grundat i constitutionerna. Önske- 
ligit wore att auctor och censor tillholles att infordra alla exemplar af dhenne 
förargelige och wederstyggeliga gåta, på dhet slijka sakers tryckande kunde des 
bättre förtagas. Till min säkerheet beder iag att dhenne min skrifft må ord ifrån 
ord till acta föras, och jag förblifwer Edhers Magnif. och Ven. Consistorii 
Tienstskyldigste

Henricus Schütz.

Tryckare gesällen Erich Ersson inkallades, befrågandes Rector honom hwilc
ken war auctor till dhen gåtan som han tryckt. Erich sw:de sig intet weeta 
hwilcken som war auctor till henne; men dhe woro twenne, sade han, som buro 
gåtan till mig, af hwilcken dhen eena giäster hoos Kolmodin, hwilcken och 
censeradt henne. Nampnet sade han sig intet weeta på dhem, men lijkwähl 
kiänner dhem till ansichtet. Opwijste och för sig een zedell, som Kolmodin 
till honom skrifwit, när han i förstone wille wägra sig att trycka dhen samma. 
Resol. När Kolmodin hemkommer, skall han opkallas och förhöras. Och för



1685:6 juli - i i  juli 165

dhet öfrige skall intet tryckas som icke är censeradt effter constitut. af dhen 
som dhet bör förrätta.

VIII. Rector förfrågade sig ifrån hwadh dato pröfwas nödigt aeterne i Beh- 
mers saak att afskrifwa och till hwileken, om icke woro nog till dhen tijdhen 
som slötz om dhe penningarnas afbetalande, som Kongl. HoffRätten Behmer 
tilldömde.

H. Norcopen.: Jag förmenar förklaringen wara ofullkomblig, om icke skeer 
part af actis till dhenne tijdhen som Kongl. Drotzens bref ankommit är. Doct. 
Benzel.: Jag haf:r intet förr warit tillstädes när dhenne saken warit under händer, 
men tycker Hans HögGrefl. Excell. intet mehr fordra än hwad till dhen tijdhen 
förelupit, som förordnades att stipendiaterna pro quota borde skulden till 
Behmer betahla, hwileket till saaksens uplyssning för Hans HögGrefl. Excell. 
mäst lärer giöra.

H. Norcop.: Dhetta senare som iämwähl är talat nu, giör så stoor uplyssning 
i saaken som hwadh förr är discurrerat. Rector: Jag tycker dhetta inte/ giöra dher 
till; och menar Hans HögG. Excell. dhet intet kunnat begiära, som intet war 
fördt till protocolls, när brefwet skrefz. H. Wollff: Jag hafwer intet sedt bref- 
wet. H. Norrman sade sig och icke så noga wara informeradt om Hans Hög
Grefl. Excell. intention i samma bref, hwarföre skickades effter dhet samma. 
(Doct. Benzel. gick uth.) När Cursor kom igen war Consist:m upståndit och 
skingrat, och blef altså intet något slut här uthi dhenne gången.

Rector opwijste kyrekeherdens i Närtuna Erici Hammarini attest för Anders 
Olufson i Stora Åby, dhet äfwen så för honom, som för bonden, ladugården 
blifwit upbrunnen A:o 1684. lögerdagen effter distingen tillijka medh dhen sädh 
som då war otröskat. Bonden begiärer derföre tillgifft på cronotijonden, effter 
han tillförende fadt förhoppning här om, dher han kunde opwijsa attest om bran
den, som brödren för sig giordt. Attesten opwijstes, hwar på cronotijonden gafz 
honom effter.

Consistorium majus d. 11. Julii
närwarande Rectore Magnifico Mag. Micrandro, h. Lundio, h. Norcopense, 

h. Spole, h. Bilberg, h. Norman och Secret.
Cursor skickades effter Doct. Benzelius och Wollff, men Benzelius gått uth 

och Wollff är siuk.
I. Rector berättade sig som möyeligast skee kunnat, skyndat medh aeternas 

afskrifwande uthi Behmers saak, men wijdhlyfftigheeten warit så stoor, att dhe 
ey kunnat blifwa färdige här tills, doch är lijkwäll dhet mästa tillgiordt, deside
re rand es han dhet Consist:m wille yttra sig, om och extraheras skall hwadh nu 
nyligst uthi dhe sidste hålld ne Consistorier uthi dhenne saken discurreradt är.

H. Lundius: Dhet är fuller wist, att i Hans HögGrefl. Excell. bref är intet 
annat ment än hwadh som passeradt till dhen tijdhen, då resolverades om dhenne 
afbetahlningen, men lijkwähl att icke Hans HögGrefl. Excell. må klaga dhet 
någott förhålles som dhenne saaken angåår, och lända kan till dhes uplyssning, 
så må gifwas communication af alt. Dhet samma samtyckte och heela Consist:m. 
Sedan oplästes projectet af brefwet till Hans HögG. Excell. om dhenne saken.

II. Wällb:ne h. land[s]höfdingens Gyllenhofz bref af d. 5 Julii 685. oplästes
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af innehåld, dhet Kongl. M:tt tillåtit Acadiae hemmanen Ahlbäck undgå bytet, 
men med Wijby måste dhet gå fort, försäkrandes wällbine h. landzhöfd:n Acad:n 
om iämbngodt wederlag. Dher jämpte förständigar han att hwadh widkommer 
förlijkningen medh h. ryttmestar Gaes [Goés] om Räcknö [Uknö] äng torde 
wara säkrare lembna dhet lagl. för rätta att skie.

Resol. Brefwet beswaras medh begiäran att Acad:n kan erhålle fullgodt weder
lag emoot fierdedels hemmanet Wijby, hwar om communiceras medh Qvaestore 
och förnimmes om Acad:n kan hafwa något att förslå och nämbna som Acadin 
kan fa igen. Angående Räcknö ängh slöt Consist:m att dher förlijkning medh 
Gåsen [Goés] icke kan skie som förr är resolveradt så att Acad:n kan wara 
behållen, hemställes saken uthi dommarens händer.

III. Rector sade sig fått uppå begäran ett extractum protocolli af stadz magi
straten om kiölnebyggnaden, dhet han nu framtedde och uplästes, af innehålld 
att såsom wådheelden i staden mäst skeer genom porten och kiölnor, så skall 
ingen här effter wara effterlåtet upsättia något pörte eller kiöllna uthan wid 
åhn, och böra bägge societeterna öfwerlägga sin emellan om någre publique kiöll- 
nors uprättande. Dhetta extract war af dato d. 22 Maii 1682. Hwilcket när Con- 
sist:m hörde, sade något hwar sig förr icke wist dher af, uthan hade stadz 
magistraten bordt dhet samma förr communicera. H. Bilberg förmente dhet 
kiöllnobyggandet han förehafwer medh sin swärmoder intet sträfwa emoot 
dhenne förordningen, alldenstundh inga publique kiöllnor än äro oprättade, som 
man kan betiena sig af, och han nu hwarcken bygger någon å nyo eller gammal 
reparerar, effter dhenne så godh är, att hon än kunde stå på sitt förra rum 
uthan någon reparation wäll i 30 åhr, refererandes och h. Bilberg här jempte, 
att åtskillige i staden bygdt kiöllnar nyia, gambla nederrijfwit och oplagat igen, 
och iämbwähl wattsynen, som dhesse dagar gådt, seedan dhe några kiöllneungar 
kullkastat, gufwit ägarderne lof och tillståndh uprätta dhem igen. Slöt altderföre 
Consist:m att dhetta representeras hans excell. landzhöfd:n tillbörkn och begiä- 
res att academiske societeten må niuta samma frijheet som dhe af staden.

Sedan Consistim stått op berättade h. Spole desidereras till 1683 åhrs books 
verification ett Consist:ii sluut om dhen spannemähl Hardingen af Consistio 
woro bewilliatt få betahla medh 5. dr kopp*r:mtt tunnan. Samma slut betygade 
han wara skedt under sitt rectorat, då Prof. Liungh introducerades, men som då 
ey war någott protocoll widh handen, lärer h. Giöding förgiätit dhet att införa, 
begärer alltderföre att dhet uthi dhetta protocollet må insättias. H. Spole sade 
och att h. Qvaestor sig kan erindra om dhet samma, som upwijste wid samma 
gång här i Consistio prof af samma spannemåhl, som war mycket slöö. Resol. 
Ehuruwäll Consistorium icke så noga kunde erindra sig förhö rl^ s^w»wm<?h,*• 
slut, som dhet reeda A:o 1684. skedt, dock uppå h. Spoles giorde berättelsse 
här om behåller Hartlingen spannemäbXen för dhet kiöp honom förr skall wara 
bewilliadt nembl. 5 dr kopp^rimtt tunnan.

D. 16. Julii 1685
effter hållen parentation af h. Prof. Norcopens. öfwer Hans Kongl. Högheet 

HögSahl. Printz Udalrich trädde Rector Magnif. tillijka medh h. Lundio, h. 
Norcop., h. Spole, h. Bilberg, h. Norman tillsammans uthi Consistorium opwij- 
sandes Rector Isaak Anderssons Åkermans bref af d. 12 Julii hwaruthinnan
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han notiflcerar att d. 26 huius skall hållas een riddaresyn emellan Sixarby i 
Tegelsmohra, och Forsseboo i Tijarpz sochn; stötandes dher in till Skala bys 
ägor, dher Acad:n ett hemman hafwer. Qvaestor berättade att Acad:n intet är 
uthi dhenne strijdigheet interesseradt såssom pars litigans, och hinna ey häller 
Scalabyes ägor uth till dhen strijdige platzen effter dhen rågång som lagmans 
synen adproberadt, uthan hafwer allenast Acad:n wid häradz synen hafft Karmen 
[Carm] dher tillstädes, och wid lagmanssynen Jacob Anderson [Hambraeus], 
som skolat observera om förber:de Acad:ns hemman något lijda skulle. H. 
Lundius: Effter Acad:n intet tillförende widh förre instantierne warit interesserad 
uthi dhenne saak, så bör hon ey häller nu sig någon action åtaga, men dhet är 
lijkwähl rätt, att någon är tillstädes nomine Acad:ae som tillseer om någre 
Acad:ns ägor komme att twistas. Resol. H. Qvaestor notiflcerar Jacob Anders
son [Hambraeus] att han wid riddare synen är tillstädes.

II. Rector sade sig öfwerskickatt brefwet angående Behmers saak tillijka 
medh actis till Hans HögG. Excell. Kongl. Drotzen förleden måndagh medh 
een wachtdräng, hwilcken dhet tijsdagen kl. 8 om morgonen låtit lefwerera till 
Hans HögGrefl. Excell :ce hwar på han drögt effter Hans HögGrefl. Excell. 
befallning till kl. 2. då Hans HögGrefl. Excell. honom gufwit dimission, willian- 
des Hans HögGrefl. Excell. swara een annan gång. H. Lundius: Jag begiärte 
af Secretario fa see aeterna, förr än dhe bordtskickades, som och skedde, och 
befan der uthi någre store fehl barbare locutioner såssom eenstädes ståå resti
tutio fatalium, item citera Consistro dito plenius, et ordinarius Consistorium, 
sombligestädes är och protocollet så stympat, att meningen intet kan uthleetas.

Secretarius: Jag har och observeradt åthskillige vitiosa loca i protocollen, men 
understår mig dhem intet att ändra, kan ey häller annars see, än sådane fehl 
inkommit incuria Amanuensis. Rector betygade sig och uthi Goedingz protocoll 
funnit någre hiatus, dher man ingen mening kunde taga uth, men hafwer uthi 
extraeterne corrigeradt dher någon galin construction warit. H. Lundius: Secret:n 
Goeding är nu intet mehr här, som här till borde swara, men oförswarl. är 
dh[e]t att Secretm sine protocoll så owåligdt handteradt, och dhet icke corri
geradt uthi dhet Amanuensis feelat, och har alldrig någon annan rätt sådant 
protocoll. Dhetta badh h. Lundius måtte komma ad aeta.

Consistorium maius d. 22 Julii
närwarande Rectore M. Micrandro, Doct. Benzelio, h. Schütz, h. Spole, h. 

Wollff, h. Bilberg, h. Norrman, h. Qvaestor.
H. Lundius hafwer hoos Rectorem låtit excusera sig.
I. Rector berättade orsaken till sammankomsten nembl. att domb fallit uthi 

dhen långsamme Acad:ns saak medh Curio, dhen han nu wille opläsa låta, och 
intet dher medh något drögzmåhl giöra, på dhet Consist:m må kunna i tijdh 
wijdare i dhenne saak vigilera, dher så skulle behöfwas, men effter Consistoria- 
les än icke så många sammankommit, lästes aeterna upp, till flere kunde sambias.

II. Wid protocollets af d. 27 Junii opläsande, der som innehålles att Doct. 
Petr. Rudbeck will wara exempt från assessoratet i Consist. minore, påminte 
D:r Benzelius att faeulteten bör förklara sig dher på, effter dhet kommer till 
facultatis professor««? onus att een eller annan drager sig undan. 2. Weet och 
icke Doct. Benzelius huru Doct. Rudbeck kan seya att han sig intet hafwer
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befattat på någon tijdh bort åth medh dhe Consist:ii sysslor som föra medh sig 
praemia, kunnandes Doctoren Benzel. intet exempel weta, hwaruthinnan h. Rud- 
beck dragit sig ifrån att wara delachtig uthi praemiis, seer altså intet huru han 
kan undandraga sig ifrån oneribus. 3. Har han något bref, som tager honom 
exempt här ifrån, så bör han dhet upwijsa, att man dhet får see, och altså till 
dhes dhetta blifwer afgiordt, så kiäns iag intet wid dhe onera, som föllia ad- 
sessoratum Consist. min. sade Doct. Benzel.

Rector: Om Doct. Petr. Rudbeck skulle hädan effter willia dispensera sig från 
dhe embeten, som hafwer någon löhn och fördeel med sig, och lembna dhet till 
faculteten, skulle icke då faculteten willia låta honom blifwa ledig från dhe sysslor 
som beswär medh sig föra.

Doct. Benzel.: Dhet får wij då öfwerlägga, men emedlertijdh måste han lijka 
medh oss draga bördan, eller och medh något privilegio wij sa sig wara frij- 
kallad.

H. Qvaestor: Jag weet inge sysslor som hafwa någre praemia medh sig, mehr 
än decanatet och inspectionen öfwer stipendiaterne och aerarium och från intet 
hafwer han än sig dispenseradt, uthan wille ändtel. sidst när h. Schutz blef in
spector aerarii, disputera honom dhet samma. H. Schutz sade och h. Doctoren 
näst för juhl warit Decanus.

Consist:m resolverade att Secretarius notificerar h. Doct:n Rudbeck dhetta, 
och representerar dhe nu införde skiähl, att han antingen böhr kiännas wijdh 
assessoratet, eller och opwijsa något frijkallelse bref.

III. Rector: Man kom uthi dhen erfarenheet wedh slutet af förra weckan, 
att Högl. Kongl. HofFRätten ärnade fälla domb i Acad:ns saak moth boktrycka
ren Henrich Curio, och emedan man intet weeta kunde för uth, huru dhen 
saaken wille uthslå, dherföre på dhet Consistorium skulle hafwa frija händer och 
uthrymme till att vigilera för publico än wijdare, dher så skulle nödigt synas, 
affärdades een expresse till Stockholm att afhämpta domen och honom öfwer- 
föra, hwilcken och ändtel. nu igenkommit och bracht mig tillhanda i gåår afton 
Kongl. Rättens sentens och domb i dhen saaken. Rector sade sig och notificeradt 
Curio, att han nu will opkomma och afhöra domen, men han swarade Cursori att 
som han är siuk, skall hans hustru [Disa Curio, f. Rudbeck] upkomma som nu 
inkallades. Rector frågade och Magnum Cursorem hwadh h. Prof. Ol. Rudbeck 
swaradt när han budade honom att komma uthi Consist:m berättandes Cursor 
sig och uthsagdt, hwad i Consist:o skulle bland annat företagas, nembl. att dom 
woro fallen, som upläsas skulle i Curios saak, men h. Rudbeck intet annat swa
radt än ja ja. När Curios hustru inkom-frågade Rector henne om intet Curio 
kunde komma upp, hwar till hon swarade honom ligga till sängz. Rector gaf 
henne wijdare tillkenna, dhet Kongl. HofFRätten nu sententieradt uthi dhen 
twistige saak mellan Acad:n och hennes man Curio, hwar på hon begiärte copia 
af domen. Rector: hafwer in tet Eder fullmechtig warit tillstädes i Stockholm när 
domen föll, eller I honom uthlöst? Dher till swarade hon ney. Domen uplästes 
af innehåld som föllier.

Kongl. Rättens sentens och dom uthi dhen appellerade saak, ifrån Consistorio 
majori uthi Upsala, emellan bookföraren och booktryckaren Henrich Curio, 
igenom des fullmechtige Professoren höglärde Olaum Rudbeck kiärande, och
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Academien dersammastädes, swarande, angående tryckerijetz och bokhandlens 
förewetande jempte någre andra praetentioner; hwar om twistas, afsagd i Stock
holm d. 18 Julii A:o 1685.

Kongl. Ratten hafwer icke allenast hwadh ofwanbite parter skrifftel. och wid- 
löfftigt anbracht, uthan och, dhet dhe wedh mundtel. conferencer och förhöör 
andragit uthi behörig consideration tagit, alt noga och medh flijt öfwerlagt; 
och alldenstund Curio strax widh sitt anträde till trycket, icke allenast sielf 
begärt, att fa det gambla m:r Eskils [Mattssons] och Johan Pauli tryck till sig 
taga, williandes medh egen omkostnad, lefwerera så mycket nytt och reent om- 
gutit tillbaka, uthan och sedermehra igenom andra der om anhållit, hwilcket 
och Acad:n honom bewilliat och samtyckt; så kan han nu för denne sin itere- 
rade och så å andra sijda wedertagne lofwen, på intet satt undandraga sig denna 
sin uthfaste tillseyelsse fullkombl. att effterlefwa. Och såssom han effter privi- 
legierne plichtig war, medh egen kostnadh, att underhålla ett fullkombligit och 
zierligit tryckeri), warandes honom strax i begynnelsen, det öfrige af Acadiae 
tryck medh sådan condition i händer lefwererat, att således som han det emot- 
tögh, een gång restituera och ifrån sig gifwa, hwarföre emedan han sitt egit 
tryckeri) alldrig hafft föruthan det, som han af Jansonio för 300 rdr kiöpt, uthan 
Academiens, deels så uthnött, att ungdomen nu på några åhr bortåth, merendels 
på andre orter, medh stoort beswär måst dheras skriffter trycka låta, deels medh 
dhet Jansoniske så confunderat, att det nu i stoor oreeda råkad är; ty ärkenner 
Rätten i föllie af privilegier, sampt här wijdh giorde förening och afhandling, 
honom Curio skyldig Acadrns tryck, till samma styler och wicht, som han det 
emottog, att igenlefwerera. Och det nu genast, uthan att förebära någon för
gående liquidation antingen emoot dhe 900 dr s:mtt som han i förmågo af dhe 
Jansonio förundte privilegier praetenderar, hwar uppå Consistorium skolat lofwat 
honom melioration eller dhe 100. t:r spannemåhl som Hans Kongl. Mayrtt uthi 
dhes bref af d. 10 Febr. 1665. för antiquiteters tryckande honom uthaf Acade
miens inkomster åhrl. gifwit och förordnat hafwer. Ty hwadh dhe 900 dr s:mtt 
widkommer, så hafwer Consistorium dhem hwarcken lofwat eller lofwa kunnat, 
emedan dhe icke af Acad:n uthan cantzlie staten blifwit Jansonio bestådde, haf- 
wandes Consistorium igenom dhe medh Curio ingågne och uthfåstade condi- 
tioner nogsampt determinerat, hwar uthi dhen tillsagde, och honom sedan af 
Hans Kongl. May:ttz förwärfwade melioration bestodh, hwar medh Curio all
deles war tillfredz, och Consistorio derföre betackat; giörandes sedan aldrig på 
dhesse 900 dr s:mtt någon den ringaste praetention, förr än Academien begynte 
honom att lagsökia och dhe 100. t:r åhrlig spannemåhl anbelangande, så alden- 
stund dhe honom för dhen orsaken skull gifne äro, att han rijksens antiquiteter 
derföre trycka skulle, ty håller Kongl. Rätten intet skäligare, och rättwijsan wo re 
eenligit wara, än att arbetaren niuter sin löhn, men så kan Kongl. Rätten dock 
lijkwähl intet tillåta, att Curio skall nu sin skylldigheet, beståe[n]de i trycketz 
renovation och återgifwande, emoot sin fordran compensera och innehålla; ty 
först är hans obligation äldre och Curio, såsom ofwan tillsagdt är, warit skyldig, 
en dhel af trycket att förnya, och det andra så godt, som han dhet emottog, 
att ifrån sig lefwerera, oansedt han denna spannemåhlen aldrig bekommit, och 
sedan kunna desse praetentioner, såssom härrörande af andra orsaker, medh hwar 
andra icke confunderas, warandes sedan som förbemält är, intet mera än billigt
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och rättwist, att Curio effter Kongl. May:ttz bref blifwer för sin fordran betalt, 
så wijda honom der å något återstår. Dhe 300 rdr som han A:o 1664. d. 16 
Decembris till Jansonii trycks inlösande af Acad:n uplänt hafwer, kiännes han 
efter sin der å gifne obligation skyldig att contentera och betala, aldenstund han 
intet annat kan säyas, än dhet till sin egen nytta brukad hafwa, efter som dhetta 
trycket, icke allenast dhet eendaste är som han förskaffat, der han dock ett full- 
kombligit, medh egen kostnad förskaffa och underhålla borde, uthan och in actis 
kallar detta sitt eget, det han och nu sedermera öfwer 20 åhr brukat, och altså 
mehrend els förnött, hwilcket Kongl. Rätten än mehra håller så mycket obilligare 
wara att låta Acad:n för sin betallning behålla, som Curio föreskrifwit sig reda 
penningar att betahla, sättiandes till underpant, så wäll all sin annor egendomb 
som detta trycket, hwilcket i fall det nu i brist af annor egendomb i betalning 
gifwes skulle, icke kan högre, än det för tiden pröfwes rundt wara, antagas, 
warandes han der hoos i förmågo af Kongl. May:tts publicerade placat af d. 15 
Junii 1662 plichtig, att inläggia 2 exemplar af alt dhet han här tills trycht, 
så wida han det redan icke praesterat hafwer. Och aldenstund han sin uthfäste 
lofwen, af ett eget, fulkombliget och zierliget tryckz underhållande, aldrig till 
datum fullgiordt, mindre här effter sedan han i större olägenhet uthråkat, full- 
giöra kan, hafwandes icke allenast Acad:ns tryck mycket förnött, uthan och medh 
gesällarne ingen redo och richtighet hållet, och således, oachtadt dhe åthskillige 
honom tijdt och offta giorde påminnelser och förmaningar om sitt embetes 
plicht, låtit trycket förfalla i stoor confusion och oreda; ty känner Kongl. Rätten 
honom här effter så mycket mindre tiänlig, tryckerijet längre att förestå, och dess 
widhängde privilegier att åthniuta, som ingen privat mindre een sådan societet 
och publiqt wärck kan förplichtas någon tiener länger att hålla än tiänaren giör 
sin herre till nöye sampt herren honom gierna hoos sig seer, och det intet hopp 
synes wara, att Curio här effter, för dhe upwuxne trätor och åkombne oför- 
mögenheet skull skall willia eller kunna skaffa der wijdh någon nytto och gagn. 
Och hade för dhet öfrige, dhen Kongl. Rätten fog och skiähl, att ijfra och ansee 
dhe swåre expressioner, som Curios fullmechtige uthi sine 27 klagopuncter 
emoot Consistorium brukat; men som och Consistorium till een stoor deel, 
genom olaga hållen process honom tillfälle och anledning der till gifwit sig att 
beklaga, pröfwar den Kongl. Rätten skiäligit, det ena emot det andra att uphäfwa. 
Och sådant alt medh rätta. Actuw ut supra.

Uppå Kongl. HoffRättens wägnar 
L.S.

G. A. D. Lagardie
Olaus Thegner 
Magnus Sternel 
in absent. Secretarii.

Effter domens opläsande begiärte Curios hustru på nytt få copia af honom.
Rector: dhet hafwer fuller ålegat wederparten att wara sielf tillstädes eller hafft 

någon fullmächtig i Stockholm till att höra och uthtaga domen, icke des mindre 
will jag wijdare conferera med Consistio om I dher af få een copia; tilläde sedan 
effter Curios hustrus afträde och det att Consist:m har orsak tacka Gudh, att 
Kongl. HoffRätten ansedt Acad:ns saak, så att Consist:ii dom i dhenne saken till
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större dhelen är oophäfwen, men förfrågar dher hoos hwad dhe gode herrarna 
tycka om clausulen uthi domen, om Consist:m skall simpliciter wid domen för- 
blifwa, eller 2. om wederparten förnimmes något widare söka, om icke då Con- 
sist:m skulle gifwa någon förklaring öfwer den förde processen, och söka ex- 
culpera dhem som förr suttit öfwer domen och 3. som domen synes något obscur 
uthi dhen puncten som förmäler om spannemdblen, om icke woro nödigt be- 
giära förklaring dher öfwer.

Doct. Benzelius: Jag weet för min person intet att seya annat, än att Herren 
Gudh wäre ährat, som förhulpit dhenne saak till än[d]skap och låtit rätt blifwa 
rätt. Dhe inwändningar som Acad:n på allerhögste warit graverad medh (ty hwad 
tribulationer een eller annan hafft af dhenne actionen så kan fuller intet nog 
beklagas) kan intet annat rum hafwa, än att Consist:m böhr hafwa öfwerwichten 
emoot privat interesse, och önskar intet häller än att dhet måtte blif:a effectue- 
radt som domen innehåller, på dhet Acad:n må kunna hugna sig af trycketz 
inrättande iu förr iu häller, på dhet sätt som wara böhr wid dhette Kongl. 
Universitetet. Clausulen af Kongl. HoffRättens domb kan fuller synas wara något 
swår för dhem som öfwer domen warit, dher uthinnan jag dock intet mehr 
participerar än aeterna gifwa widh handen, och är till beklagandes att större 
dehlen som hafwa suttit öfwer domen äro mäst genom döden afgångne, och näs
tan alla, som kan skie kunde gifwa något sitt förswar och exeulpation angåe[n]de 
processen, men lembnar dher hän, hwadh som kan finnas att förswara dheras 
goda nampn, som genom döden afledne äro, ty att jag intet annat finner, än 
ännu stoore argheeter finnas förborgade, som kunde tiena till oplyssning i 
dhenne saaken, dhem kan ske wår Herre will och hafwa fram i liuset. Hwadh 
anbelangar Mag. Rectoris giorde proposition, så tycker mig man har orsaak tacka 
Kongl. Rätten för rättwijs gifwen sentens, såsom dhen dher eenligh är medh 
Consist:ii förr här uthi gångne domb, förmodar och att der något kan behöfwa 
någon oplyssning, man får förfråga sig hoos Kongl. Rätten om dhes egenteliga 
mening; gifz och någon nödigheet widh handen, att något tala sielfwa clausulen 
angående, på dheras wägnar, som dher öfwer warit hafwa in för Kongl. M:tt 
tycker mig wara skiäligt man vigilerar, att hafwa sig dhen rättigheeten förbehål
len. Weet och intet huru Acad:n kan uthärda widh dhenne actionens giorde ex
penser, att icke wederparten borde wara förtenekt att dhem betahla. Rector: 
Jagh troor intet wij hafwa tahlt dher på. H. Wollff: dhet borde wara nämbdt 
uthi libellerna. Benzelius: dhet är så skedt. H. Schütz: Så som dhet är mycket 
ynckel. att läsa i protocollerne huru dhe som för trycketz och publici bästa 
redeligen tahlat och stridt hafwa blifwit af sin tiänare Curio och des fullmechtige 
mycket swårdt handterade, så är dhet mycket högel, att åhöra, huru Gudh dhen 
aldrahögste, som är een rättwijs domare, har ändtel. hindrat dhem dheras fort
gång, som emoot publici wällfärd sig oplagdt, och effter dom är falldt uthi saa
ken, så är till förundrandes huru sombl. hafwa kommit dher till, att dhe emoot 
all sanning anmält om composition. Jag för min person, är mycket gladh att tryc
ket kan komma på dhen foot, som dhet böhr wara till Acad:ns heeder och nytta, 
och emedan jag är inspect. typographiae så har iag och till all min säkerheet 
wid begynnelsen af dhenne tienstens förwaltande skrifftel. uthi Kongl. Hoff- 
Rätten anmählt och begiäradt, dhet kunde der till protocolls föras, att så länge 
Curio intet fullgiör sin obligation, kan jag som insp. typograph. inxet swara för
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dhe oreedor och klagmåhl öfwer dhen orichtigheet, som uthi ett och annat wid 
trycket förelupit, men så snart nu dhenne domb blifwer wärkstält, dhet jag 
önskar kunde skie iu förr iu heller, skall jag mitt embetes plicht i acht taga. 
Tycker i dhet öfriga rådel. att såsom Acad:n till dhenne sakz uthförande blifwit 
förorsakat att anwända störa omkostningar, att man på tillbörl. sätt söker dher- 
före satisfaction, emädan publicum i ingen måtto böhr lijda igenom någon pri- 
vatz wållande. Och dher man skulle förspöria att wederparten tenterar nyia 
swårheeter, är alles wår plicht och skyldigheet att wij så waka för Hans Mayrttz 
och Acad:ns interesse, att dhet i ingen måtto må något lijda, wijdh hwilcket 
tillfälle man kan gifwa förklaring uthi dhen förde process och söka att exculpera 
dhem som förr sittat öfwer domen.

H. Spole: Jag tycker mycket wähl att Högl. Kongl. HoffRätten har skild t 
dhenne saak medh Curio genom sin domb, och att Acad:n kan komma till 
sitt tryck. Skulle något mörckt eller dubieust wara infördt i domen, kan dher- 
öfwer i ödmiukheet sökas Kongl. HoffRättens förklaring. 3. Hwadh clausulen 
anbelang[ar], kan jag intet see dhen mig något rörer, som intet hafwer warit 
medh uthi förre actionerne som dhen tijdhen icke här war Professor. 4. Skulle 
wederparten söka wijdare in för Kongl. May:tt håller jag före wara rådeligast 
gå defensive.

H. Wollff: Så som Consist:m har högsta orsaak att betacka Kongl. Rätten för 
een rättwijs sentens och domb, så håller jag före för dhet samma något war- 
sampt att röra något widh dommen iämbwäll widh clausulen, så framt contra
parten acqviescerar. Men dher dhen samma skulle söka något wijdare, då Con- 
sist:m wara befogatt för sig och sine antecessorer lag söka in quantum juris. 
Men om något är mörkt i Kongl. Rättens domb, som wid executionen kunde 
förorsaka någon irring, då Consist:m böra söka i ödmiukheet Kongl. Rättens 
förklaring dher öfwer.

H. Bilberg: Jag bijfaller aldeles Prof. Wollff, allenast effter i domen inga ex
penser äro nembde, och Acad:n på dhen action hon nu wunnit, een så stoor 
omkostnad giordt, om man tillijka widh några mörcka ordh explication hoos 
dhen Kongl. HoffRätten een ödmiuk påminnelsse giöra kunde, woro önskeligit.

H. Norrman: Oansedt jag uthi dhenne saak, dhen jag nu aldraförst här in 
loco hördt nämpnas, mig icke wäll finna kan, doch uthaf dhet som nu discoure- 
radt är, finner jag skiäligst att bijfalla h. Prof. Wollffz och h. Bilbergz meningar.

H. Qvaestor: 1. Jag kan intet finna för min persson Kongl. HoffRättens domb 
och des egentelige meniwgh uthi någon punct wara mörck uthan klar och tydelig, 
ty om någon skulle så förekomma, som skulle dhet synas mörckt som angår dhe 
100 t:r spannemdhl åhrl. så lärer Consist:ii domb, som här blifwit ståendes, dhet 
nogsampt förklara, lärer och Ko[n]gl. HoffRättens mening icke warit sådan, 
som skulle här något förordnas och dömas löpande emot Kongl. förordningar 
och resolutioner widh Acad:n angående alle extraordinarie renttecammarens 
uthgifter. Skulle wederparten annorledes willia dhenne punct förstå, och sig der 
af betiena, och man förorsakes dher igenom att söka Kongl. Rättens förklaring 
dher öfwer, är intet twifwell om, att man icke lärer dhen erhålla rättwijs och 
eenlig medh högsta bem:te Kongl. förordningar. 2. Hwadh i synnerheet widkom- 
mer clausulen uthaf Högl. Kongl. HoffRättens domb, så lemnar jag och dhen 
uthi sitt höga sstim och wärde, och ehuruwähl jag för dhenne gången kunde in
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utramq»? partem kan ske något serdeles och wärckeligit förbringa, will jag lijk- 
wist dhet dhenne gången alt förbijgå till winna tijdhen, som snart är förfluten, 
refererandes mig att wijd första tillfälle lemna dhet skrifftel. till acta. Stannar 
nu dher wid, att jag i anseende till dhe skiähl, som således på papperet komma 
skola att man acqviescerar wid högbem:te Kongl. HoffRättens domb iämbwähl 
i anseende till clausulen, så wijda wederparten icke gifwer orsaak och tillfälle 
till något annatt, men skulle han det giöra, då tycker mig V. Consist:m ingalunda 
kan förbijgå till söka dhen satisfaction, som sådanne iniurier effter lag och 
laga stadgar meritera, och håller jag på sådan händelsse nödigt, att man emed- 
lertijdh vigilerar, så att dhet beneficium icke går oss uthur händerna, dher man 
skulle finna nödigt att sig wijdare dher af betiena. 3. Angående expenser och 
omkostnader, som igenom dhenne action äre Acad:n af publico förorsakade, så 
weet jag intet annat än Acad:n ännu lärer hafwa frija händer att dhen weder- 
börl. igensöka effter som Högl. Kongl. HoffRättens domb icke een gång nemb- 
ner dhem, mindre uphäfwer. Och wore beklageligit om publicum skulle uthi 
een slijk saak och action hafwa förloradt så anseenlige medell.

Rector: Såsom pluralitas votorum har stant i dhen mening, att man säkrast 
acquiescerar med Högl. Kongl. HoffRättens domb, så frampt wederparten icke 
obligerar Consistorium att söka Hans Kongl. May:tt, altså bijfaller och iag giärna 
dhen meningen. Rector förfrågade om Curio böhr få copie af dommen, och dis- 
courrerade Consistorium här om och fann fuller dhet, att han borde uthlösa 
dommen sielf; icke des mindre tycker mig, sade Rector, att man må låta honom 
få een copie, på det han icke sedan skulle inwända sigh icke sedt dommen, 
och altså fatalierna uthlöpa för Consistro, dher wijdare skulle wara nödigt dhenne 
saken på tillbörlig ord t continuera.

H. Qvaestor: Jag håller så före, att man i dag låter Curio fa een richtig copia 
af dommen, eller och att V. Consistorium skickar 2 goda män medh sielfwa 
originalet att låta honom läsa, på dhet att dher igenom, om dommen intet com- 
municeras icke må tillwäxa Academien hwarjehanda swårheet. H. Schütz: Jag 
tycker att man intet är skylldig dher till.

Doct. Benzelius: ey heller kan iag see dhet wara Consistorii obligation, men 
om här uthinnan torde versera någon Consistorii nytta och säkerheet, så kunde 
man fuller honom communicera. Ändtel. stannade Consistorium här wijd, att 
ehuruwähl Consistorium intet är obligerad, att låta wederparten få dommen, 
uthan borde han sielf dhen uthlösa, dock att förekomma hwarjehanda swår- 
heeter i längden, slöt Consistorium att han far een vidimerad copia af dommen.

Referenten h. assessoren Hassel bewilliades för sitt omaak 30 rdr in specie 
och Acad:ns fullmächtig Andr. Uddling 4. rdr. Dommen sade Qvaestor böra uth- 
lösas medh 27 dr, men dhe böra lefwereras uthi 12 öre stycken, hwilcket och 
Consist:m fan godt tillijka medh 1 rdr till HoffRättz armbössan, och 1 rdr till 
dhen som sigillet underslagit. Wachtmäst:n far och för sitt omaak 6 dr kop- 
par.tt. Af dhenne domb öfwerskickas och till Hans HögGrefl. Excelkce Kongl. 
Drottzen een vidimerad copia, jämbwähl medh bref.

IV. Höglofl. Kongl. HoffRättens bref för borgaren Noach Dandnell af d. 21 
Maii oplästes, af innehåld dhet hafwer han sigh beswäradt, att han mycken för- 
bråelse måste lijda af någre för dhet han för någre åhr sedan blef med rijs 
slagen och wåldfördh uhr sin boo, hwarföre Kongl. Rätten befaller, att sådant
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sielfzwåldh behörigen förekom/wes effter dhet 14 cap. Rådst.b. och dher någon 
då icke wille taga sig till wara, att tillbörligit straff påföllier.

Resol. Ehuruwäll Noach Dandnell intet någonsin klagat att af academiske 
Societeten någon honom något förewitt, mindre Consist:m honom på något 
sådant klagemåhl förwägrat, doch till att förekomma dhet att icke någon hädan 
effter honom må förbrå, skall för dhet han medh rijs blifwit slagen, skole in
spectores nationum få part af dhetta, och tillhållas att dhe förmana hwart och ett 
landskap till att afstå medh hwariehanda förwijtelser moth honom.

V. H. baronens Li[e]wens bref af d. 14. Julii insinuerades, begiärandes han 
att Consist:m behagade författa een skrifft, och medh sine nampn stadfästa dhen 
jordreefningh som emellan h. baronens och Acad:ns hemman i Helgesta skedt 
effter Consistorii slut. H. Bilberg sade sig dher warit och öfwersedt dhe ägor 
som skulle deelas, och kunde dhet medh godt samweet seya, att dhe ägor äre 
bättre som Acad:n fått igen, och lärer h. baronen ännu upfylla hwadh som bris
ter att Acad:n än icke fått lijka qvantum, och uthlofwade h. Prof. Bilberg, att 
han och will hafwa dhen mödan att reesa dher uth, och öfwersee dhet som desi- 
dereras till fyllnaden. Elliess slöt Consistorium att ett project uthkastas medh 
alla omständigheeter noga införde, och öfwerskickas till h. baronen och cammar- 
herren Liefwen. H. Bilberg påtogh sig projectera dhett instrumentet, effter han 
saksens beskaffenheet och alla particularia bäst bekanta hafwer.

VI. Sedan berättade h. Bilberg sig effter Consistorii slut af d. 4 Julii angående 
h. Ol. Rudbeckii bygning wid Munckebroon, hafwa besichtigadt dhen samma, 
men effter h:ss högw:tt D:r Benzelius inspector aerarii dhen tijden war bortto, 
deputerades här till Prof. Spole. När besichtningen skulle skee, blef h. Prof. 
Spole lijtet hindrad kom altså iag något föruth, sade h. Bilbergh, då h. Rud- 
beck war tillstädes, frågandes jag honom medh hwars tillstånd han dher hade 
bygdt, han swarade sig hafwa landzhöfdingens lof och bref dher till, jag frågade 
hwij icke han har dhet communiceradt medh Consist:o som lijkwäll äger i ström
men een odall qwarn, och kunde dher på hafwa något att tahla. Han sw:de sig 
hafwa communiceradt medh stadz magistraten och willia giöra dhet ännu medh 
Acad:n. Dher uppå gick jagh och med wattpassett försökte högden af bygnaden, 
hwilcken jag effter hans opsatte dam fan stijga öfwer dhe mällaste påhlar under 
Munckebroon, och som jag kunde see, om jag wattpassett högre up skulle fördt, 
dämmes watitnet op till Doct. Pet. Rudbe[ckii] gårdh. Nu weet man wäll, när 
een flodh kommer huru mycket han proportionaliter stijger uthi trängre och 
bredare rum, som alt kan uthräknas, icke dhes mindre, som isen alltijdh här 
wan att sätta sig dher nedre i ån, will iag intet stå före hwadh skada dher af 
kan föllia, uthan lemnar dhet till experiencen som näste flodh oss lärer gifwa. 
H. Prof. Spole sade sig sedt dhet samma medh då närwarande borgmestare, då 
h. Rudbeck berättade sig gufwit till staden skrifftelig revers att bestå all timande 
skada, tilläggandes och h. Spole att wattnet dämmes intet längre tillbakars än 
öfwerst till dhe gårdar som för någre åhr sedan brunno dher nedre.

H. Qvaestor sade sig här om dagen gådt öfwer bron, och då intet kunnat see 
något watn kunde rinna ifrån qwarn för dhette dämmande. H. Schütz: Jag tycker 
h. Rudbeck aldraförst borde hafwa communiceradt dhetta medh Con$ist:o förr 
än han något låtet bygga. Rector Micrander sade sig reda finna watn i sin kiällare 
af dhetta dämbde watnet, det samma sade och h. Schutz, förmenandes att man så
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mycket mindre kan wara benögd medh någon sådan revers, som han staden 
gifwit.

Slötz altderföre att bref afgår till hans excrce landzhöfdingen dhet wille han så 
laga, att medh dhenne bygning kunde skie dhen correction hwar igenom både 
publicum så wäll som hwar och een in privato af Acad:ae Societeten kan blifwa 
skadelöss.

VII. Rector framtedde banco fiscalens And. Södermans bref tillijka medh 
Margar. Cruzels [Chruzelius’] supplique och dher på skrifne extract af h. Swan- 
Hielms protocoll, dher uthi Kongl. May:tt förordnar Söderman till advocat uthi 
M:r Boos saak, uthlofwandes h. Söderman uthi sitt bref sig dhenne sak påtaga 
willia, och iämbwäll tillsee att twisten å bägge sijdor kan slättas, uthan att wijdare 
här medh beswära Hans Kongl. May:tt. Consist:m resolverade att swar afgår till 
h. Söderman uthi dhenne saken, att Consist:m är wäll förnögd dher med, att han 
will dhenne saken sig påtaga, och på dhet han om allt kan giöra sig nogare in
formerad, afgår och copia af brefwet som uthi dhenne saaken sidst afgick till 
Hans Kongl. M:tt medh alle dher uthinnan mentionerade documenter, förmälan- 
des Consist:m uthi sitt bref till h. Söderman, dhet wille h. Söderman på dhet 
högsta söker declinera action, effter twisten tillförende iämbwäll af Kongl. May:tt 
sielf är afdömd, låtandes och Consist:m förmärcka sig dher medh wähl wara be
nögd, dher twisten kan bijlägges, och altså Hans Kongl. M:tt icke wijdare här 
medh beswäras.

VIII. Rector gaf tillkienna att een från Gefle wid nampn Ol. Odenberg, som 
hijtkommit under h. Spoles rectorat, och då intet hafft testimonium, men lijk- 
wähl blifwit deponeradt, föregifwandes sig dhet samma borttapat, begiärer nu fa 
afbidia dhet, att han uthan testimonio skyndat sig till deposition.

H. Spole: Hans landzmän Clevberg och Gabriel Thegner anmälte honom hoos 
mig, men jag afslog honom depositionen effter han ey hade testimonium; han 
påstodh lijkwähl sig dhet hafft, men förloratt, berättandes att pastor [Per Me- 
lander] i Odensala dher han är födt, skulle det samma sedt, begiärandes att Clev
berg och Thegner wille cavera för honom, till dhes han skulle fa igenskaffa sitt 
testimonium. Uppå dheras caution, och effter föregången examen, dhen han wäll 
sustinerade, admitterade jag honom till depositionen. Rector: dhesse hans löff- 
tesmän begiära nu blifwa cautionen qwitt, effter han är här, bediandes och han 
Consistor:m wille gifwa honom till dhenne hans dristigheet.

Consist:m difficulterade något, dhet torde han på otillbörligit sätt sig förhållit 
i Gefle, och altså intet tordz begiära testimonium, mindre här böra till Socie
teten wedertagas, hwar på h. Spole berättade sig tahlat medh lectore gymnasii 
dher sammastädes Bliden, att dhe dher intet strafwärdigt elliest medh honom 
wiste, uthan hafwer han allenast reest af förr än dhen tijdh han bordt, hwarföre 
han och icke fått testimonium, warandes een wijss tijdh förelagdh, innom 
hwilcken ingen böhr ressa dher från gymnasio.

Resol. Ehuruwähl Consist:m kunde hafwa fogh att belägga honom medh straff 
för dhet han fallskeligen berättat sig hafft testimonium, och altså förmått sig 
deposition, dock förskones han dher medh, att hans nampn uthstrykes uhr albo 
studiosor/m, hwarföre han icke wijdare bör ansees pro cive academico, förr än 
han på tillbörl. wijs skaffar sig effter constitut. testimonium.

IX. Rector berättade rättaren i Åhrby Jöns Hansson af Rassbo s:n wara in-
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kommen, och begiärer att någon på Acad:ns wägnar wille komma dher uth och 
besichtiga dhet ett rör kring hans ägor woro kullfallet, som borde upresas igen, 
och att dhet iu förr iu heller kunde skie att icke ägorne stympas. 2. Hafwer 
och een h. Claes Rålambs torpare tillwält sig några ägor som ligga under Årby, 
och iämbwähl sådt dher sammastädes, hwar på sammalunda behöfwes syn. 3. Af 
dhe 4 exercitiehemmanen uthi Håff [Hov] som tillslagne äro exercitiestaten äro 
twå öde och fuller bönd[r]en antagit till att bruka dhem hädan effter, men intet 
willia bygga förr än hemmanen blifwa besichtigade, effter dhe äro mycket af sig 
kombne, hwarföre dhe och begiära syn dher på. Rector tyckte dhetta lämpel. 
kunna skee, när general Visitationen öfwer dhe andra Acad:ns godz wärckställes 
som än icke besichtigade äro. Doct. Benzel. sade, dhet torde fuller kan skee in
falla tanckar om honom, att han såssom inspector aerarii borde hafwa försorg 
om dhetta besichtigandet, men som han warit tillförende med syner mycket be- 
swärad, och iämbwähl nu måste sittia effter Hans Kongl. M:ttz allernådigste be
fallning uthi een extraordinarie Commission i Stockholm så förmenar han sig 
dher ifrån blifwa dispenserad. Och slöt Consist:m att såssom rättarens klagemåhl 
och iämbwähl besichtigandet öfwer exercitiehemmanen intet tåhl drögzmåhl till 
general Visitationen sker, så måste här medh skyndas, och förordnades h. Bil
berg till att, alt dhetta besichtiga.

X. Wällborne h. Jonas Bure begiär uthi sitt bref af d. 21 Julii weeta om 
Acad:n är sinnad för sitt hemman i Sta[v]by sochn och Skeeberga, medh dhe 
andre åboerne uthföra action emoot Jönningeboerne om dhen skog, dhe sin 
emellan disputera. Consist:m slöt att förr än någon action företages skall orten 
besichtigas, att man dher af kan närmare see, hwadh här wid står att giöra, och 
lofwade h. Bilberg, att han medh dhet samma han besichtigar Håf och Årby, 
will dhetta giöra, dher tijden kan tillhinna.

XI. Een copia af h. häradzhöfd:s Westers uprättade förlijkningz skrifft emel
lan Ullewij och Åsta åboerne uplästes, förmälandes han uthi dhen samma huru 
han medh syningzmännerna kommit förb:te parter till föreningz i så måtto, 
så att af dhe 13. twistige åckrar skola sex hädan effter höra till Ullewij och siu 
till Håsta*, uttryckandes förbemite skrifft wijdare sielfwa rå och rörgången som 
förber:de åckrar åthskillia skall hädan effter. Wintrens bref om samma förlijk- 
ning framteddes, förständigandes han wara allenast 1 £ f:rs land som Acad:ns 
hemman här igenom mister, och hafwer ändå dhesuthan Acad:ns bonde mehr 
åcker än han hinner skiöta. Jämwähl innehålles uthi samma Winters bref, huru 
som han nu ändtel. kommit till wänlig förlijkning medh h. ryttmest:n Gaes 
[Goés] om Räcknöängh Åstaby tillhörig, hafwandes han för 683. 684 låtit slå 
större qvantum i ber:de äng, än dhe 20 lass höö honom i rustningz rullan på
förde äro, öfwersändandes och een copia af sielfwa contractet, hwar uthinnan för- 
mäles så wara afskedatt och slutit, nembl. att af alla fyra Acad:ns hemman i 
Åstaby, som bestå af 42. öhrs land, låta dhes samptl. åboer anberga af bem:de 
eng tillhopas 17 sommarlass höö till h. ryttmest:n i proportion på hwar bonde 
efter dhes hemmans öretahl, och afstår här emoth h. ryttmest:n dhe öfrige tree 
lass af be:te 20 emoth cronohemmanet, som han sielf tager rä»ttan af, och sedan
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behålla Acad:n eller alle samptl. åboerne uthi Åstaby alt öfrigit i bem:te äng. 
Här på begiärar nu Winter weeta, om dhenne förlijkningh skall af h. landz- 
höfdingen ratificeras.

Consistim resolverade att Winter reser öf:r medh förlijkningzskrifften till hans 
excell. h. landzhöfdingen, gifwandes h. Qvaestor honom ordres här om, då Winter 
bäst mundtel. kan heela saksens sammanhang representera, hwar igenom h. 
landzhöfdin senare kunde beqwämmas till att ratificera dhen samma.

XII. Rector föredrog om icke man skulle optaga Behmers saak, och poussera 
att han fullgiör domen, hwilcket Consist:m fan rådeligit wara, skolandes Sec- 
ret:n i actis efftersee, huru wijda dhetta wärcket är kommit, och dher effter 
ställa bref till h:s excell. h. landzhöfdingen, att Acadin kan een gång komma 
till slut medh honom.

XIII. H. Qvaestor berättade att uthi Nårby [Norrby] i Waxala s:n, hafwer 
Acad:n ett exercitiehemman, som tillförende warit possideradt af en fru [Chris
tina Barck, f. Bauman], men sedermehra blifwit reducerad t, och een tijdh legatt 
öde, begiärandes bonden, dhen h. Qvaestor till hemmanet antagit, någon frij het, 
effter hemmanet är så till huus som häfd illa medhfarit. Dhes uthan sade och h. 
Qvaestor att torparen wid wäderqwarnen medh någre andre olofwandes sådt 
någon dhel af åckren samma hemman tillhörig, williandes han wara informerad 
huru han skall medh dhen sädens inbärgande. "Resolutio. Rector tillijka medh in- 
spect. aerarii och Qvgestore ransaka wijdare här om, och inkalla bonden och dhe 
som olofwandes sådt, då öfwerläggas kan både om frijheeten bonden begiärer, 
såssom och huru säden skifftas skall som dhe andra sådt.

XIV. Dhe återstående böndernes beswär företages tillkommande tijsdag.

Consistorium maius d. 28 Julü
närwarande Rectore M. Micrandro, Mag. Holm, h. Spole, h. Wollff, h. Bil- 

bergh, h. Norman, h. Qvaestore.
Doct. Benzelius låter excusera sig för dödzfall skull.
I. Rector begiärte föras till acta att förleden d. 25 huius effter sluten gudz- 

tienst bewilliades Johanni Reuter O-Bothniensi viaticum, dhet Rector honom 
och meddelat.

II. Acta tillbödh Secretarius skulle nu kunna upläsas, men dhet differerades 
till een annan gångh.

III. Magnus Bergman som under h. Wollffz rectorat beställdt om Kongl. 
Cammarens bref och ordres till landzhöfd:n om immissionen för Acadin uthi 
exercitiehemmanen, bewilliades för sitt omaak 2. ducater, hwilcka afräknas 
kunna på ränttan som af förbide hemman uthgår.

IV. H. Qvaestor berättade Carmen sig lefireradt 52. rdr in specie, men han 
dhem måst taga för halfsiunde dr, effter dhe så går och giäller i Helsingelandh 
och äfwen så högdt hafwer och h. Qvaestor dhem måst af Carmen mottaga, 
förfrågandes om icke han böhr afföra 1. mk på hwar rdr effter han här intet 
mehr giäller. Resol. Effter Consistim elliest skulle gifwa och betala förslelöhnen, 
dher fogden skulle mottagit kopparpenningarne, altså afräcknas dher emoth 1. 
mk på hwar rdr.

V. Secretarius sade sig nu på stunden kommit från h. assessoren Hassel, som
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giäste hoos Ekebom, och gifwit honom dhe 30 rdr som Consist:m honom be- 
williat för sitt omaak i Curios saak, hwarföre han lätt tacka Hans Magnifice och 
Consistio.

VI. Böndernes beswär uthi Winterens befallning företoges, som nu effter- 
föllia. Och äro fölliande förmedlingar och inlägningar förståendes så, att bön
derna niuta dhem på behagelig tijdh så att Consistim dhem kan uphäfwa dher 
så skulle finnas i framtijden nödigt.

1. Uplästes Elias Eliasons supplique uthi Alma och Tillinge sin, begiärandes fa 
förmedling och 2 åhrs frijheet, eiliest will han upseya hemmanet. Hemmanet är 
tillförende förmedlat till halfft i wist och owist i penningftt, nu synes skäligt 
att och halfwa spanmåhls ränttan förmedlas nembl. 1 tia 6. f:r sampt och att 
2 åhrs frijheet förunnes ifrån dhen djdhen han emoot[t]og hemmanet. Dhetta 
confirmerades, och will intet dhenne bonden giöragodt, skall fogden försee hem
manet med een annan, men först skall befallningzmannen tillhålla honom, att 
han giör sådan bygnad wijdh hemmanet, som swarar emoot frijheeten. Spanne- 
nfczhls räntan blifir här effter 1. tia och 6. f:r.

2. Lars Thomson i Öör begiärer och förmedling på hemmanet. 'Resolutio. 
Förmedlas till halfft i owist och extraord. Resolutio. Fiat. Förre åboen som rymbde 
af hemmanet och förnimmes nu satt sig på annan gårdh, skall gensökas af fogden 
och lagforas, så att han må betahla hwadh han skyldigh är. Pastoris h. Spar- 
mans attest uplästes att begge behöfwa förmedling.

3. Johan Olson i Dorsil[l]a, klagar öfir Johan Michelson att han giör honom 
stoor intrång och öfwerwåldh på Acadise hemmanet. Resolutio. Wintern skaffar 
Cammar Archivi attest på hela byn. Och gifz honom effter af gammal rest 12. 
t:r spannemdhl, emedan bonden är flijtig dock till V. C. wijdare ratification. 
Resol. Wintren skaffar attesten och resten betalar bonden som dhe andre, så 
att när han betahlar een tia, afskrifz för honom 2., och så alt framgent till hela 
skulden blifwer befahlt.

4. Niels Gynteson begiärer och frijheet på Målby. Resolutio. Bewillies ett åhrs 
frijheet. Resol. Såssom dhenne gården är illa medfaren far åboen 2 åhrs frij
heet, som honom beräknas ifrån dhen tijdh han hemmanet emottog.

5. Anders Johansson i Tibble begiärer tillgifft för gårdens reparation. R^o- 
lutio. Synes skiäligit far ett åhrs tillgifft som är 31 dr 7 tir 4 fir spannemdhl 
emedan han hemmanet wäll bygdt och reparerat. Dock till V. C. ratiflca//on. 
Resol. Dhenne bonden far och 2. åhrs frijheet, som honom beräknas för dhe 
åhren han hemmanet först emottog, effter hemmanet är illa medhfarit. H. 
Spole berättade medh h. Norman att bonden klagar dhet gårdztompten wore 
för lijten, och iämwähl någre hans åckerskifften häfdas af hans grannar, hwar på 
Consistim slöt att fogden nogare ransakar.

6. Lage Jönsson i Albäck, har pastoris attest i Simtuna att han är flijtig, och 
begiärer tillgifft på g. resten. Qvaestor wittnade att han och är flijtig. Resolutio, 
gifwes effter 6 tir spannemdhl af resten. Resol. Dhenne bonden betalar resten 
som dhe andra, att när han ärlägger een tia skrifz af twå.

Pär Matsson i Alsta, skall ifrån hemmanet och exequeras hwadh han har till 
skuldens afbetallning, och skaffes een annan på hemmanet, då hemmanet måste 
förmedlas till een fierdedehl uthi owist och extraord. och dher till inlägges 2 
tir spannemdhl af åhrl. räntan. Resol. Execution skall fogden ställa öfwer bonden,
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och dhen hemmanet mottager niuter ofwanskrefne förmedling, och blifwer så 
åhrlig spannemåbXs ränttan 7. t:r 6 f:r.

7. Herman Hermansson i Nor[r]tunbo och Kåhlbäckz s:n begiärer tillgifft 
på arrende som är 20 t:r emedan han een nederrött qwarn emottog, och dhen 
förre mölnaren som för Jon Olson warit icke gifwit mehra än 12 t:r scanne- 
mJhl. 2. Begiärer han att hans son far qwarnen effter honom. 3. begiärer han 
få betala tullen effter marckgången uthi nästa kiöpstadh. Resolutio. Arrende för
medlas till 16 t:r åth hans son som qwarn emottagit, sampt och effterlåtes fa 
betala arrende effter marckgången uthi nästa kiöpstadh. Detta bewillias.

(8) Pär Olsson i Go[c]ksta och Skultuna s:n begiärer få niuta lijka ränta medh 
sin granne. Resolutio. Aldenstundh befunnes af jordbooken att hans hemman är 
större altså måst refning skee på heele byn. Resol. Dhetta skeer, att bonden 
niuter så stoor andehl i jorden som jordbooken honom påförer, hwareffter han 
sedan giör sine uthlagor.

(9) Erich Pärsson i Nackby och Skultuna begiärer tillgifft för dhen stora miss- 
wäxt han hafft, upwijsandes pastoris attest der på af d. 18. Jan. 1685. 1682 
åhrs räst är 92 dr 22. öre 17 t:r spannernähi. Resolutio, niuter tillgifft på halffwa 
spannemJbls ränttan för dhet åhret han hade misswäxt. Resol. Dhetta beståes, 
och resten betahlar bonden såssom dhe andra.

(10) Carlsten i Pasta begiärer få lösa sin afradz s^annemåYÅ effter marck
gången, upwijsandes een lista på hemmanetz melioration. Dhet bewillies. Resol. 
Han får lösa spannemdhlen effter marckgången i Sahlberget.

(11) Erich Jönsson i Kumbla och S:t Eliae [S:t Ilians] sochn begiärer förmed
ling för hemmanetz swagheet. Resolutio, förmedlas till 3/4, dhen förra förmed
lingen som är 3. t:r der uthi inräknad t. Resol. Hemmanet inlägges till tree flerde- 
dhelar uthi owist och extraord. och dhen förre förmedlingen nembl. 3 tunner 
berecknas uthom dhenne inlägningen till owist och extraordinarie.

(12) Uplästes bondens i Biuggesta Pär Andersons räkning och upsatz hwadh 
han har lagat och bygdt på hemmanet (pastor loci tillijka medh någre sochne- 
män bewittna, att han intet fått sitt uthsäde igen förledit åhr) begierer slippa sin 
skuldh. A:o 1683 åhrs rest 104 dr 19 t:r si^annemäbX. Resolutio. Emedan han har 
wäll lagat hemmanet synes skiäligit att han får någon lindring, men qvantum hem
ställes i V. C. betänckiande. Resol. Sptf»«*nvfhls resten betalar han som dhe 
andre, så att när han betalar 1. tunna afskrifwes twå. Och för dhet åhret han 
lijdit misswäxt får han frijheet så på pennin&trna. som spännin*?hlen att han in
tet för dhet åhret uthgiör.

Sparsätter. Erich Johanson tillhålles giöra sin flijt medh gårdens förbättring 
och uthlagornas afbetalning, elliest skaffes een annan åboo. Respond. Fogden 
drager här om försorg och spanneiaä\Ås resten betahlar han som dhe andra.

Ibidem enckian, af henne skall exequeras så mycket finnes och sonen [Johan 
Olsson] om han dugelig är behåller hemmanet. Fiat.

Edzberga. Michel Andersson tillhålles att betala sin rest och inlägges till halfft 
uthi owissa och extraord. och niuter sin förra förmedling som är 3. t:r span- 
nem*2hl. Resol. Spannemåhis resten betahlar han som dhe andre. Hemmanet in
lägges till tre fierdedehlar, dhes uthan niuter dhet och förre förmedlingen effter 
inspect. aer. betänckande.

Brunna. Erich Andersson tillhålles betala sin rest, elliest skaffas annan åboo.
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Resol. Han betalar sipannemdYAs resten som dhe andra, och blifwer wid hem
manet om han kan hinna med skulden.

Säfwesta. Matz Erssons enckia exequeras på. Och magen far hemmanet om 
han är dugelig. Fiat.

Åkerby. Hela byn länge warit ödhe och nu sedermehra brunnit; dhen som nu 
tagit Acadins hemman böör hafwa frijheetzbref, till dhes dhe andra hemman 
blifwa uptagne. Och dher dhe andra hemman icke uptages måste Acad:n söka 
fa uthi sin dhel aff sin jordh, att bonden kan henne stengia på ett ställe. Resol. 
Hoos landzhöfdingen sökes att Acad:n far instänga sin dehl uthi byn, emedler- 
tijdh till dhet skier, niuter åboen frijheet på hemmanet. Men först afgår bref 
till Ringium genom h. Qvaestorem att han förhörer hoos h. Flemmingen och fru 
Anna Beredtz [Berendes], om dhe uthi Åckerby niuta dhe andra hemmanen än, 
eller och dhe äro reducerade.

Lögnesta [Lygnesta], h:o Anna är mycket skyldig nembl. 1682 åhrs rest 372 
dr 101. t:a spannemdYA, föruthan hwadh sedan är tillkommit. Resolutio. Resten 
afföres emedan hemmanet är afbränt och intet finnes att betahla medh, sonen 
blif:r widh hemmanet så frampt han dher till är duglig, hwar om icke skaffas 
annan åboo och niute frijheet för 1683 och 686. äfwen och så beståås sonen 
dhen frijheet han hafft sedan dhet bran. 2. Förmedlas dhrt till 40. dr kopp*r:mtt 
och 12. t:r spannemdYAs afgifft åhrl. föruthan mantalsp£«»/«garna. Resol. Söhnen 
far 3 åhrs frijheet ifrån dhen tijdhen hemmanet bran, och hemmanet förmedlas 
som inspect:res aerarii specificeradt. Och änckian som dhet brunnit förre effter 
hon hafwer intet att betahla medh, afföres resten.

Enckian i Långtora h. Anna slipper 2. t:r spannemdYAs förhögning som är lagt 
på hemmanet, ellies blifwer dhet icke behållet. Fiat.

Nyby. Lars Ersson och Christopher Ersson tillhålles betala sin rest. Resol. 
Effter dhesse bägge samblat sig stoor skuld på för knechten skull, så gifz dhen 
effter hwartera på resten 50 dr och Christopher Erson, som intet wähl omlagat 
gården skall tillhållas gården omlaga, elliest afseyes han dher ifrån. Bönderna 
begiära och reefning, hwilcket fogden tillbörl. låter skie.

Åhl i Wekolms s:n blifwer wijdh inspect. betänckande af d. 26 Aprilis 684.
1. Uplästes så past. och praepos. attest i Wekholms sochn att Acad. bönder i 

Åhl hafwa A:o 679 lijdit stoor miswäxt på kornsäden att dhe intet mehra än 
öfwer 8 eller 10 skylar fått det åhret, emädan åkren warit öfwerfylt medh alle
handa ogräs. Item att dhe 682 hafwa lijdit och stoor misswäxt på kornet. 2. Up
lästes Lars Jahansons supplique i Åhl, hwar uthi han begiärar 1. någon tillgifft 
för ofwansagde misswäxt. 2. Slippa den rest som han emottagit effter sin sahl. 
fader nembl. 12 t:r spannemdYA. 3. Få någon förmedling på spannemåhls ränttan. 
Upwijstes och hans book och befans dher uthaf att han emottagit 12 t:r rest 
effter sin sahl. fader. Item befans af samma book att han för åhr 679 intet 
mehr hint uthgiöra än 8. t:r spannemäYA. 3. Begiär och andre bonden [Johan 
Henriksson] i Åhl förmedling på sitt hemman. Resolutio. Effter som berättes 
att hemmanen blifwa öde så frampt dhe intet inlägges, fördenskull tyckia inspect. 
rådeligit att hwardera förmedlas och inlägges till { i owist och extraord. Niutan- 
des dherjämpte dhen förmedling som glorwördig i åminnelsse K. Gustaff på 
dhem giordt. 2. Hålla icke inspect. aerarii oskiäligit att Lars Jahanson bekommer 
£ åhrs tillgifft för bägge åhrens misswäxt, sampt och tillgifft på i  resten effter
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sin fader som är 6 t:r spannemdbl. Men hwadh wijdkommer dhen andre bonden 
i Åhl nbl. Johan Hinderson och den tülgifft han begiärer på sin rest som ifrån 
åhr 682 är 299 d:r 12 öre k:tt sampt spannemdhl 41 tunna, så emedan han 
befinnes icke wara så flijtig bonde som dhen andra, icke heller gifwit något hopp 
att han giör något godt på ber:de hemman, fördenskull tyckte inspect. att exe- 
cution giörs på honom och skaffas annor åboo på hemmanet, der om fogden re
dan fått ordres. Fiat.

Dhesse bönder i Åhl hafwa och 683 fått mycket swagdt korn, så att dhet intet 
kunnat föras till kiöpmannen, uthan fogden lemnat dhem att sällia dhet bästa 
som dhe kunna, hwilcket dhe och giordt och lef:t till Ränttmäst:n för 18 t:r 
spannemdbl tillhopa å siu dr tunnan. Inspectores tycker dhetta böra blifwa rati
ficerat och att bönderna intet mehra graveras effter dhe intet mehra fatt. Dhetta 
ratificerades.

Jöns Mattson i Madstadh [Mosta], som han hemmanet illa hafrr omlagat, 
sänckt sig uthi stoor skulld nbl. 61. t:a och 1 f:r spannemdbl 173 dr kop- 
par.tt finnes och oduglig och försumblig till att bruka hemmanet, altså skier 
execution på honom, och skaffas een annan åboo. Fiat.

Skola och desse förmedlingar och inläggningar taga sin begynnelse af A:o 
684 och för samma åhr bönderna beräknas äfwen som skedt uthi Ringii och 
Klintens fögderij.

Qvaestor påmintte, att dher uthi inläggnin[g]sbrefwen blifwer uthsatt att 
hemmanen allenast inlägges på behagelig tijdh, lära bönderna intet niuta dhem 
till goda. Hwarföre slöt Consistim att intet uthsettias uthi brefwen som extra- 
deras huru wijda inläggningen skall extenderas. Är och att observera om span- 
nemdbls resten, att tillgifften som dhe dher på få, böhr förstås om dhet dhe till 
datum skyldige äro, men intet wijdare, hwar på när betalas een tunna afskrifwes 
twå, och när 2. betalas afskrifwes 4. och så alt framgent tills alt blif:r klart.

VII. Qvaestor som omrörde Nårbyhemmanet uthi förre Consistio giorde rela
tion wijdare dher om, huru som frun [Christina Barck, f. Bauman], som hafft 
ett hemman uthi Nor[r]by hafwer och tillijka hafft ett Kumbla wijdh nampn, 
och dhetta senare tämmel. bebygdt men till een dhel af huusen från Norby, så 
att hemmanet dher sammastädes är dher flytt illa farit. Och sedan som dhet från 
frun blef reducerad t, hafwer dhet in till nu, som dhet till exercitie staten doneradt 
är, warit åbolöst, men nu berättar Qvaestor, att han fått een bonde, som hemma
net emottager, allenast han får frijheet, seyandes bonden sig hördt på tinget, 
förr än Acadin blef immitterad dher uthi, dhen skulle warit bewilliat 4. åhrs 
frijheet, som dhet antaga wille, begiärandes Consistiii betänckande huru stoor 
frijheet han skall hafwa. Elliest refererade och Qvaestor att een dhel af åckren 
till föride Acadins hemman är af några sådd, och uthan något lof af Acadin 
sedan Acadin fick hemmanet, och iämbwähl uthan häradzhöfdingens lof. Och will 
nu Qvaestor weta, huru mycket man böhr fordra af dhen uthsådde säden. Bonden 
i Slafsta inkallades, och berättade om Norby hemmanet, att mehr än halfparten 
dher är sådt, liggandes dhen andre dhelen öde. Och hafwer dommaren i Pläninge 
een dhel sådt dher, en dhel Olof Olofson i Hälleby nembl. rog ohngefahr 2 |  
tunna och een span korn. Anders Olofsson i Säby sådt stoore åckren medh hafre- 
blänning wid pass 2 t:r. Kumbla möllnaren Mårten Larsson 3 halfspän korn. 
Bonden i Slafsta tillstodh och sig sådt dher några halfspän hafrebländning, men
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han far dher intet sitt uthsäde igen. Böndren som sått på dhetta Acad:s hemmanet 
inkallades nembl. Olof Olofsson i Halle by, Anders Olofson i Nårby, warandes 
dhe andra som och sådt, bortta, tillfrågades Rector hwem dhem gufwit tillstånd 
så på Acad. hemmanet, och huru mycket dhe sått. Olof Ollsson sade sig i höstas, 
när han dher sådde, tahlt medh häradzfougden, men att han medh dhen andra 
bonden sått i wåras, och då incet budit lof af Consist:o så sade dhe sig dhet 
intet kunnat giöra, effter dhe intet wiste att hemmanet Acad:n då tillkom. Rector 
tillbödh dhem att dhe fa behålla hallfdelen af säden, och andre halfdehlen afstå 
dhe till Acad:n, hwar medh dhe och bägge omsijder sade sig wara förnögde. 
Men om fodret tillsades dhe, att dhe incet få föra dhet från hemmanet, tillbiudan- 
des Olof Olofsson att han, dher han får gifwa opp fordret wid sin gård, som 
ligger dher in widh, will han föra giödzlen igen på åckren. Bonden som hemma
net mottager, tillsades att gifwa tillkänna, när dhenne säden skiäres, att Acad:n då 
fahr dhela dhen samma.

Hwadh frijheeten anbelangar, som bonden begiärer, som hemmanet moota- 
ger, så kan honom intet gifwas mehr än ett åhrs frijheet, effter hemmanet in- 
tet alldeles warit öde. Dhe andra som och sådt i Norby låter Qvaestor tillseya 
att och dhe afstå halfdehlen af säden, hwilcket om dhe icke willia, sökas weder- 
börandernes assistence. Hallmen som blifwer af säden som Acad:n tillfaller får 
bonden täcka medh.

Uplästes H:ss HögGrefl. Excellices 111. Cancellarii bref af d. 25 Julii, hwar uthi 
han förmäler, att sedan han af dhe öfwerskickade actis heela beskaffenheeten 
af Be[h]mers saak inhämptat, hafwer han dhen samma H:ss Kowgl. May:tt före
dragit, och jämbwähl h. cantzlierådet Lindskiöld dher om tillskrifwit. H:ss Hög
Grefl. Excell. låter och förstå, dhet hans mening woro, dhet inquisition bordt 
skee öfwer dhen som wållande kundhe skattas till dhen contumacie domen i 
samma saak, som Acad:n så hårdt graverad t, hwilcket och ännu böhr skee, dher 
Hans Kongl. M:tt sådant befaller. Dhes uthan låter och H:ss HögGrefl. Excelhce 
förmärka, att h. Ränttemästarens affträdhe uhr Consistio och dhe expressioner 
han dher wijd brukat, honom sällsampt förekomma; skulle och h. Ränttmästa- 
ren icke wijsa Hans HögG. Excelhce dhen plicht som constitu/zones honom 
tillbiuda, hwarföre han och än icke inlefwereradt 683 åhrs book. Måste altså 
enthera mutera aut officium aut mores, effter Hans HögGrefl. Excelhce sådanne 
impertinentier ey kan lijda.

Consistorium fann nu intet något wara till att swara, efter saaken ligger uthi 
Kongl. Mayittz händer, uthan begiärte allenast Qvaestor fa föra något till proto- 
colls. I förstone sade Rector att hwadh räkningen anbelangar och åhrsbooken, 
Qvaestoris förhållande och dilationen medh bookens öfwerskickande, som H:s 
HögGrefl. Excehce mentionerar i sitt bref, så lärer Qvaestor sielf sig der öfwer 
förklara. Hwadh h. Qvaestoris affträde anbelangar, dher om jag äfwen dhen 
gången, när h. Qvaestor dhet förmäl te, hade ärnadt mig något uthlåta öfwer, så 
skedde dhet lijkwäll dhen gången icke, och dhet för dhen orsaken, att wij 
woro begrepne uthi explica//on öfwer een och annan qvaestion angående dhet 
swar som afgå skulle tillijka medh Consistrii acter till Kongl. Drotzen i Beh- 
mers saak, uthan ärnade iag, sedan ordningen hade kommit till mig, dhet giöra. 
Dhes förinnan gick h. Qvaestor uth, i hwars närwaru iagh hälldre mig här öfwer 
uthlåta wille; är fördenskull detta, dhet iag dhen gången hade tänckt att seya.
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först kan jag intet see dhet wara anständigt något Consisc.ii membro för privat 
offension att draga sig ifrån någon dhel af dhet som hans embetes och eedz 
plicht honom tillbiuder. 2. Tilltror jag h. Räntemäst:n sielf weederflnnandes sig 
kunna på annat sätt winna sin förnöyelsse och säkerheet, då han dhet lagl. och 
tijdigt söker, än att han dherföre skulle skilia sig från Consistio, effter som och 
han wäll weet att månge sysslor angående Acadiae fundos och colonos medh myc
ket annat wara af dhen beskaffenheet att Consistim uthan hans närwaru swårl. 
eller och kan hända, omöyel. sig uthreeda kan, dherföre och h. Qvaestor, jagh 
ey annars mins, sielf för någon tijdh begiärat, att intet resolveras måtte öf:r 
böndernes beswär uthan föregången communication medh honom, hwilcket och 
Consistim skiäligit funnit, såssom dhet och berömliga proff af hans goda för- 
ståndh och waksamheet i dhe stycker röndt, hwilcka han å embetes wägnar bordt 
skiöta, dhetta jag ey underlåta kunnat å embetz wägnar att påminna.

H. Qvaestor: Jag kiänner mig intet skyldig till dhet som H:s HögGrefl. Ex
cellxe om mig förmälar, att tillbiuda någon oskäligheet emoot någon menniska, 
mycket mindre Hans HögGrefl. Excelrce min höga förman, förmodar och, mig 
wara aldeles frij ifrån dhet tillmäle att hafwa försummat min plicht, som effter 
Kongl. constitutiones H:s HögGrefl. Excel:ce iag skyldig är. Jag försäkrar mig 
och, att dhe godhe herrar Consistoriales lära något hwar kunna bewittna om mina 
moribus och förhållande uthi mitt embete, efftersom ingen medh Gudz hielp, 
mig annat kan bewijsa än att jag mig förhållit såssom een ährlig man, icke haf- 
wandes i någon måtto dhet ringaste privat interesse, uthan stadigt sökandes pub
lici bästa, för hwilcket jag och effter eedh och embetes plicht icke underlåtit 
att oförskräckt tala, när så warit af nöden. Men skulle någon mitt förhållande 
annorledes afmåhlat hoos H:s HögGrefl. Excellxe, så önskade jag fa dhet samma. 
i dagzliuset, warandes för dhet öfrige i dhe säkre tanckar, att dher jag sådant 
förnummo, och H:s HögGrefl. Excellxe nådigt skulle täckas närmare specificera, 
hwadh som här generaliter införas, jag då medh Gudz hielp skall kunna mig 
närmare förklara till H:s HögGrefl. Excellxe nådige nöye, och dheras föga 
heder, som mig således anmält. Anbelangande mitt officium så förmodar jag 
underdånigast att sittia dher wid orubbat, så länge jag dhet förswarligen förestår, 
kunnandes dock icke förtijga mig warit i dhe tanckar, att underdånigast söka, 
dhet Hans May:tt allernådigast täcktes transportera mig på ett annat ställe. 
Hwadh i synnerheet widkommer 683 åhrs book så är iag ingen skuld, eller or- 
saak dher till, att dhen icke inkommit, förr än H:s HögGrefl. Excell. dhetta 
bref affårdade, ty 1. blef hon först underskrifwen uthaf dhe godhe herrar reviso- 
ribus d. 16. hui//j, och är icke lång tijdh sedan förlupin. 2. Skola protocollen 
wijsa, huru jag har yrckat på bem:te revision och underskrifft. 3. Ehuruwähl 
jag gierna sedt att D.D. Drossander, som warit öfwer revisionen, hade mådt 
underskrifwa booken, har iag doch icke understått mig dher medh dröya till 
hans hemkomst, uthan förordnade att booken skulle öfwerföras, weetandes i 
dhenne stund intet annat, än bem:te åhrs book lärer sedermehra wara kommen i 
H:s HögGrefl. Excell. händer. 4. Hwar och een kan nogsampt see huru långt 
warit ifrån mig att dröya medh dhenne åhrsbookz öfwerlefwerering, som iag 
sielf begiärat och wunnit, att H:s HögGrefl. Excellxe dhen welat emottaga, och 
är dhetta dhen förste åhrsbook, som på dhetta sättet blifwit hoos H:s HögGrefl. 
Excellxe ingifwin, så wijda mig wetterligit är, och andra berättat, som för min
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tijdh hafft giöra widh Acad:ns räkningar; jag har och redan in Novembw genom 
een ödmiuk skrifwelsse till Hans HögGrefl. Excellice låtit weta att iag då redan 
slutit min cassae räkning, och altså ingen skuld warit hoos mig. Hwadh elliest 
widkommer dhet H:s HögGrefl. Excellice icke långt från begynnelssen i brefwet 
förmälar ett malignt angifwande angående Behmers saak så förstår iag intet 
hwem H:s HögGrefl. Excellice dher medh menar, men skulle någon hoos His 
HögGrefl. Excellice gifwet dhet förståndet på mitt tahl in actis, då iag berättade 
att Commission intet lärer underlåta med sin deduction dher öfir inkomma för 
Mayitet så will jag förmoda, dhet skall flnnas annorledes, och lärer ingen willia 
täncka sådant om Commissionen, hwilken och lärer icke annorledes sin inquisi- 
tion förrätta uthi dhet eller annat, än som skee böhr, och Kongl. Mayittz aller- 
nådigste instruction will hafwa. Hwadh widkommer Hans Magnifins nu förde 
tahl angående mitt affträde från Consistio, så seer jag giärna att jagh nu strax 
far der till swara, hwadh iag finner af nöden, hwar och icke, effter tijden är 
aldeles förlijden, så will iag giöra dhet till här näst, och sättia dhet på papperet. 
Dhet tyckte och Hans Magnifice een annan gång kunna skee. Consistim tyckte 
och, att dher något kunde wara, som för Consistio borde föras till exculpation 
emoot dhet som i H:s HögGrefl. Excellices bref innehålles, så effter tijden 
woro förledin, differeras dhet till een annan gångh.

Consistorium maius d. 12 Augusti
närwarande Rector M. Micrander, Doct. Benzelius, M. Holm, h. Aurivillius, 

h. Norcopensis, h. Spole, h. Wollff, h. Bilberg, h. Norman, h. Qvaestor, h. 
Secret.

H. Lundius låter excusera sig för något trägit arbete skull han hafwer under 
händer.

Dhe nästföregående protocollen oplästes.
I. Bonden Olof Ollsson i Hälleby som tillförende begiärdt få upgifwa på sitt 

hemman dhet foder som kan falla af dhen åcker han sådt på Acadins hemman i 
Nårby [Norrby] kan dhet samma in tet effterlåtas, uthan bör dhet förtäras på 
Acadins hemman, dher dhet faller, och intet dädan föras.

II. Rector sade sig warit förorsakad att sammankalla Consistim effter ett och 
annat fordrat dhess betänckande, som blandh annat executions wärkställandet i 
Curios saak, om hwilcket jag, s[a]de han, effter eens och annans gottflnnande 
låtit Curio beskicka genom twänne godhe män att förnimma om han icke på 
godhwilligt wijss skulle willia förnöya Acadin och fullgjöra domen, att man altså 
skulle kunna undfly att söka executoren här om, då han swarat, som dhenne 
skrifft förmäler.

Anno 1685. d. 31 Julii woro wij undertecknade effter Rectoris Magnifici Mir 
Micrandri begiäran hoos booktryckaren Henrick Curio, till dhen ända att wij 
förnimma skulle huru snart och på hwadh sätt han woro betänckt att fullgiöra 
Högl. Kongl. HoffRättens domb emellan Acadin och sig, så att Acadin kunde 
blifwa stält till fridz, föreställandes wij honom att Högbite Kongl. Rättens domb 
befaller detta genast böhra skie, och att Mag. Rector och Consistim gierna 
önskade det han, uthan till att wijdare giöra någon difficultet medh executionen, 
wille godhwilligt låta Acadin ehrhålla effecten här af. Och i förstone före-
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höllo wij honom, om han domen till alla sina clausuler tydel. kunde förstå, 
eller om man skulle honom den samma föreläsa, som wij och till sådan händelsse 
dhen samma medh oss togo, hwar på swarade Curio, att han alla contenta noga 
inhämptat, så att han domen utan någon wijdare explication förstår, och att han 
så willig som skyldig är praestera hwadh han honom pålegger, allenast Mag. R. 
och V. Consist. täcktes der medh icke för mycket hasta. Sedan föredrogo wij 
honom particularia af domen, och först dhenne qvaestionen om Acadins tryck, 
att han det iämbngott, som han det mottagit tillbakars igenlefwerera skulle. Der 
till swarade Curio, att han sitt folck redan tillsagdt, att dhe hans tryck ifrån 
Acad:ns medh forderligaste separera skulle, men förmente samma separation ey 
kunna blifwa ändad förr än ohngefåhr widh Michellmässa tijdhen. Här widh på
minte han lijkwähl, att hwadh som åhrl. afgådt på Acad:ns tryck, förmente han 
Acad.n icke lärer af honom fordra, der emoot wij förehöllo honom att han effter 
domens innehåld iämbngodt böhr restituera.

Anbelangande penningarne han länt, som i domen förmäles, dhem tillbiuder 
han att betala af dhet godz han i sin booklåda hafwer här i staden, allenast han 
far så länge dilation, till dhes han någorlunda kan komma up af sängen.

I lijka måtto lofwade han willia lefwerera från sig hwadh ännu kan desidereras 
af det arbete han tryckt och uplagdt, berättandes sig een dheel lefwereradt till 
Secret:n h. Hadorph, een dhel till Wennaesius, och een dhel till h. Prof. Valle- 
rius under sahi. h. Gartmans rectorat. Men så desidererar och han, att han kan 
få dhen sptf»»*mJhl som honom skulle warit lofwat; hwar emoot wij reponerade, 
att dhen saken är skild genom Högl. Kongl. Rättens domb ifrån dhenne och 
skulle han något rättmätl. hafwa att fordra, kan han dhet giöra lagl. på tillbörl. 
sätt. Elliest sade han och åthskillige gånger att Acad:n effter domen skulle blifwa 
förnögdh, så att Acad:n icke skulle komma till korta på een halföre, allenast 
man wille troo honom her om, och hafwa så länge tohlamodh medh execution, 
att han kan komma på fotterna igen.

J. Reftelius B. Ronwzell.

Rector sade sig effter dhetta swaret låtit något anstå att wijdare poussera på 
dhetta wärcket så hastigt, men sedermehra hafwer han kommit i erfarenheet att 
Curio då han separera skulle trycket, låter afföra någre saker ifrån tryckhuset, 
hwilcket inspectores typographiae hafwa besichtigatt, och dher om gufwit föll- 
iande attest.

Magnifice Domine Rector,
Venerandum Consistorium.

Emedan wij wore för kort sedan komne i den erfarenheet, att här tills warande 
book tryckaren mons:r Hendrick Curio, sedan Kongl. Hofrättens domb, emellan 
Academien och honom, war honom communicerat, han och sedermehra emot 
Academiens uthskickade män sig yttrat hafwer till all nöyachtig satisfaction effter 
domens lydelsse, han lijkwäll skulle nederbryta och bortföra ett och annat, Aca
demien till praejudice och trycket till skada, altså funne wij wår plicht åliggia, 
att den 7 huius effter bönestunden stiga tijt up och tillsee huru der medh war 
beskaffat, det wij och giorde och först tilltalte den gamble gesällen Erich Erichs- 
son här om, hwilcken berättade att mons.r Curio oppå winden hade brutit alt- 
sambans neder, såssom contoren der war bygde, kakelugnen, hyllorne, och jem-
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wäl och uptaget hela golfwet, så och afhemptat alla versalerne eller store book- 
stäfwerne och altsammans bortförd t. Wij sporde, medh hwars tillståndh han 
sådant giordt emedan hwarcken Magnificus Rector eller inspectores typographiae 
weta der af. Erich swarade, att han mente h. Prof. Olaus Rudbeck hade giedt 
honom lof der till, sade och, att så snart skriffterna woro åtskilde, wille Curio 
efwen wähl taga dädan de 3 pressar, som han seyer wara sina. Der oppå skickade 
wij budh efter nyckelen på winden. Curios hustru [Disa] kom sielf der medh, 
och sedan hon hade läst op, befunne wij således wara som Erich Ersson oss 
berättat hade. Wij sade icke wara rätt och skiäligt att således handtera ett 
publiqt huuss, det nepligen privat skulle tåla af en legoman. Curio hade i så 
många åhr innehafft be:te huus uthan någon wedergällning till publicum, och 
der någon bewijsslig reparation wore giord, borde annorledes der medh för- 
faradtz, och icke således wederböranderne oåtspordt, huset lemnas och tillpyn
tas. Hustrun sade sig icke stort kunna swara der till, men lijkwähl mente att det 
Curio sielf hade bygdt, dhet kunde han och med skiähl taga tädan, så wore och 
bräder och sådant icke så långt borto, att det jo kunde föras tijt igen. Wij 
swarade som tillförende, och rådde henne att icke föra något bort eller rubba 
ifrån trycket, förr än widare blir giordt till saken. Wij sporde medh hwars till
stånd han Curio sådant giordt, hon hustrun sade sig in tet weeta om han hade 
talt medh h. Prof:r Rudbeckio der om. Ytterst förmante wij tryckaregesällerna, 
att dhe straxt skulle gie Magnifico Rectori eller någon af oss wid handen, om 
något widare skulle röras wijdh trycket. Detta hafwe wij fuller straxt H:s Mag- 
nif[i]cenz berättat, som uthlofwade willia sökia Konungz befallningzman här å 
orten om assistentz att hämma sådant förfarande, som emot publicum och dess 
gagn och bästa således tenteras. Men så hemställe wij Eders Magnificenz och 
Ven:do Consist:o om sådant attentatum må uthan plicht aflöpa, och om det icke 
meriterar att gifwas den Högl. Kongl. HoffRätten tillkenna, sådant rättmäteligen 
at ijfra. 2. Att Acad:n är befogat effter Kongl. May:ttz allernådigste förordning 
af d. 14 Octob. 1684. om execution, att behålla i sin betalning till publici nytta 
af trycketz conservation, pressar och sådant förnembligast, som der till länder 
och icke låta afspisa sig medh något annat, som Acad:n icke är så tarfligt eller 
nyttigt. I Eders Magnif:z och Vene:di Consist:ii wahne ompröfwande hemställer 
detta wij tienstflitel. och förblifwe

Eders Magnificentz och Venerandi Consistorii 
tienstberedwillige tiänare 

Upsala d. 8 Henricus Schütz Nicolaus Wollff
Augusti 1685. Typograph, inspector h. t. Typograph, inspector

P. S. Wij påminne oss 3:0 det, att mons:r Curio ännu låter tryckia der oppå, 
såssom wij sågo någon dhel af Mitternachtz Rhetorica wara satt, hwilcket är teckn 
att han icke så skyndar medh att sättia trycket i skick, som honom effter Kongl. 
Rättens domb åligger, och han sielf har uthlofwat, och lijkwäll nu ofördröye- 
ligen, när Societeten kommer tillsamman, åthskilligt lärer blij att tryckia, ty synes 
Acad:ns nödtorfft kräfwia, att executionen widh trycket oförhinderligen skyndas, 
på det ju förr ju heller een annan beqwäm tryckare kan tillsättias, Acad.n och 
publico till tienst. A:o die et loco, ut supra.

Henricus Schütz Nicolaus Wollff
Typograph, insp. Typogr. h. t. inspector.
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Secret:n berättade och sig warit hoos Curio een gång sedan han der war medh 
bookhållaren, att förfråga hwadh anstallt han giör om dhet trycketz omgiutande, 
som dommen honom obligerar tili, hwar tili han swarade att han uthi dhen punc- 
ten intet kan finna sig, uthan behöfwer dher öfwer söka Högl. Ko»gl. Rättens 
wijdare förklaring. Angående dhet förra i inspect. typograph. skrifft att man 
genom h. befallningzmannen Sam. Stehn skulle begiära förbodh att intet något 
skulle wijdare föras af från huuset, och att iämbwäll skulle införas igen hwadh 
borttagit är, berättade Rector sig beskickat Sam. Stehn här om genom Secret:n, 
som och dhet samma betygade, och sade att slottzbefallningzmannen swarat, 
dhet Curio lofwat intet skola borttföra något, så frampt dhet kan blifwa honom 
beräcknadt och godt giordt wid executionen, hwadh han kan hafwa bygdt och 
omlagat till trycketz behoff.

Hwadh ellies executionen anbelangar, sade Rector sig hafwa rådfrågat andra 
och iämbwähl Kongl. HoffRättens män, huru här medh skulle procederas, om 
Consist:m dhen samma skulle sielf wärckställa, eller söka Cronones män, och 
fått dhet rådet att bättre woro för Consist:o ålijta executoren, än sielf sig dher 
uthinnan inmängia, effter dhet torde gifwa tillfälle till åthskillige criminationer, 
hwar igenom wärcket kunde hindras. Elliest tyckte Rector bättre wara att tillgå 
dhet som snarast kunde wändas i pennin&tr, eller Academiens tryck wara nytti
gare, såssom prässerna och hwadh mehr är, och låta honom Curio sielf anwända 
dhen booklådan, han offereradt, i penningar. H. Qvaestor: Kongl. May:ttz exe- 
cutions stadga förmäler dhet samma, att hwadh credito ren bäst kan falla och sna
rast wara att wända i pe»»/»gar, dhet skall honom anslås i betahlning, och bör 
intet högre wärdering skee, än att mätesmännerne dhet sielfwa kunna behålla, 
som dhe wärdera om ingen annan will. Sedan frågade Rector huru Consist:m 
will med executionen skall skee om icke woro bäst skiuta executions wärkstäl- 
landet uthi hans excell. landzhöfdingens händer.

Doct. Benzelius: Jag tager mig intet något wijdare an här uthi, än hwadh iag 
tillförende warit dehlachtig uthi Curios saak och dhes afdömmande, och tycker 
elliest att Consist:m kan effter sitt embete fortfara medh executionen; men skulle 
han uthi sin lofwen willia wara stadig att förnöya Acad:n så kunde man fuller 
intet förnöya honom någre weckors dilation, doch i anseende till dhe sijd- 
wyrdnader han förr låtit förmärcka weet iag intet huru wijda han är att troo. 
Men skulle och andra inrådt på andra wägar anställa execution, och dhet för 
Acadrn woro hellsosammare samtycker och jag dher till.

H. Doctoren förfrågade om Curio hafwer caution, dher till h. Prof. Norcop. 
sw:de dhet han fuller in tet lärer hafwa någon caution, effter Consist:m så anxie 
honom budit att komma hijt och blifwa tryckare, dher till sw:de een och annan 
att han intet war så anxie kallad till trycket, som acta Consist:ii wäll wijsa.

H. Wolff tyckte man intet har af nöden söka hans cautionist om han någon 
hafwer, så länge han sielf hafwer något in bonis. Doct. Benzelius: huru wijda 
hafwer h. Sam. Stehn tagit dhenne saken an? Rector sade slottzbefallningzman 
dhen antagit; hwadh allenast angår förbodetz wärckställande som ofwanförmält 
är, men sedan Secret:n medh honom talte sig så wijda ändratt, att han först 
wille tahla medh Prof. Rudbeck här om, förr än förbudet giörs.

Rector sade sig låtit concipera ett bref till h:s excell:ce landzhöfdingen, om 
dhetta ärendet, dhet wille h:s excell.ce hielpa Acad:n till prompt effect af dom
men. Hwilcket concept Rector wille upläsa låta så frampt Consistim dhetta för-
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slaget aggreerade. Conceptet oplästes och samtyckte Consist:m att dhet afgår 
reenskrifwit till h:s excell:ce och som Ringen är i Stockholm, kan han dhet 
samma öfwerlefwerera.

Consist:m confererade och om någon skickelig person till trycketz ersättiande 
igen, och föll samptel. på Eberdt, effter han förnimmes wara een nychter godh, 
wählförfaren och behållen karl; förmenes och hafwa ett wackert och zierligit 
tryck. H. Spole gaf förslag på een i Wisingzö widh nampn Kanckel.

Consist:m fan rådeligast först genom h. Prof. Lagerlöf som är i Stockholm 
förnimma om Eberdt skulle willia dhenne offerten emottaga, dhet Prof. Wollff 
lofwade sig willia notificera h. Lagerlöf, och om han recuserar kan man sedan 
betäncka sig om någon annan.

Hans HögGrefl. Excelkces Kongl. Drottzens bref af d. 31. Julii uplästes för- 
ständigandes H:s HögGrefl. Excelkce dhet han fått communication af Curios 
domb, och recommenderar wärckställigheeten dher af uthi Consistrii försorgh.

Doct. Benzelius frågade huru wijda Curio eensam kan tilltroos att separera 
trycket, och huru han medh dhet Jansoniske må sig befatta, effter dhet är Acad:n 
hypothiceradt, eller huru trycket skillias kan effter dhet till een dhel lärer wara 
förnött, och een dhel lärer wara nytt. Rector: Han måste fuller hafwa dhen frij- 
heeten att han separerar Acad:ns tryck, och när executionen skeer, böhr då mätas 
och skiärskådas, om han trycket skildt som wederböhr, och måste han då up- 
fylla hwadh af Acad:ns förfaret är. H. Wollff: Hwadh dhet Jansoniske trycket 
angår, så lärer han willia behålla dhet, när han effter domen betalar dhe 300 rdr, 
som han länt till dhes inlösande.

Rector frågade om icke Consist:m borde söka interesse för dhe 300 rdr Curio 
länt, och nu så lång tijdh bortto hafft. Doct. Benzel.: Jag påminner och dhet, om 
icke Consist:m borde söka expenserna igen, som äro anwända till dhenne sakens 
uthförande om hwilcka och under actionen lärer wara giord påminnelsse. Rector 
sade expenserne större dehlen wara tagne af privat medell, och mindre af publici. 
Doct. Benzelius: Ja dhet är skedt till dhen ända, att dhe skulle refunderas af 
publico. H. Norcop. tyckte att man simpelt borde blifwa wid domen, och dher 
med acquiescera ty som jag förnimmer sade han, att påminnelsse om expen
serne wid actionen skall wara skedd, så förmenar jagh den Kongl. Rätten uthi 
sin domb hafwa expenserna uthlembnat i sådan mening, som skulle dhe wara 
compenserade, och dher Acad:n annorledes skulle wela hafwat, då bordt sådant 
söka in om fatalierna effter domen på sätt som wederböhr.

H. Qvaestor: Jag kan intet annat see, än han böhr bestå expenserne, och att 
publicum för hans förwållande icke böhr lijda; dhes uthan böhr han och betala 
dhen länte summan medh interesse, aldenstundh dhet han kiöpt för bem:te pen
ningar, hafwer han hafft gagn och frucht af, hwarföre och icke Acad:n böhr 
mista dhem fruchtlose. Men hwadh expenserne anbelangar, böhra dhe effter 
wanlige praxin sökas in instantia prima.

Rector: Alldenstund Kongl. Rätten intet har nembdt expenserne, dher lijk- 
wäll wid slutet af dommen något annat uphäfwes bägge parterne angående, kan 
jag inte/ troo Kongl. Rättens mening hafwa warit att Acad:n skulle alldeles wara 
betagit sådanne anseenlige medell igen söka, effter dhe äro kåstade på Acad:ns 
rättz erhållande, uthan förmenar Acad:n fritt stå ordinaria via dhem att söka. 
Doct. Benzelius: Samma är och min mening så wäll som om interesset på pen- 
ningarne.
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Consistorium stannade och elliest eenhällelig. här widh, föruthan dhet att h. 
Prof. Aurivillius, som tillförende intet sedt domen för sitt borttwarande skulld, 
intet sig här uthinnan kunde uthlåta, men finner lijkwähl dhen processen godh 
och practicabel, att expenserne sökas in instantia prima.

III. Kongl. Drottzens bref af d. 6 Aug. 685 oplästes för Candidaten Gabriel 
Siöbergh, dhet önskade Hans HögGrefl. Excellxe uthwägar skulle kunna finnas 
att hielpa honom medh twänne stipendiis simplicibus på någon tijdh under sin 
resa.

Rector sade \\onom in facultate philosxa reda hafwa ett rum, men h. Spole 
sade hans stipendium nu exspireradt.

Doct. Benzel.: att uplåta eenom stipendium 2plex eller twänne simplicia 
uthom landz reesande står imet uthi Consistrrii macht, uthan pläger dhet skie 
effter högre handz förordning, eller och dher H:s HögGrefl. Excellxe sielf 
behagar så befalla, ty elliest lärer dhet komma på Consistorii answar. Resol. 
Dhetta öfwerlägges wijdare af faculteten när dhen tijden kommer, att omwäx- 
ling skeer medh stipendiaterne.

IV. Rector sade sig wara lefwereradt een upsatz och extract uhr jordbooken 
af h. Qvaestore på dhe perdtzedlar som åhrl. uthgå böra af dhe hemmanen som 
Kongl. May:tt allernådigast doneradt till exercitie staten, begiärandes dhet Con
sistorium wille wärdera perdzedlarna, huru högdt dhe åhrl. skola betahlas. Cam- 
mareraren Träbom som effter jordbooken dhenne upsattsen giordt bewilliades 
för sitt omaak 4 rdr, hwilcka på exercitiehemmanens rä»tta opföres.

Bookhållaren Rommell opkallades att giöra beskedh huru högdt hwar sort 
borde wärderas som medh detta bäst bekantt är, och sade fuller att man intet 
kan blifwa widh dhen wanliga taxan och cronowerderingen aldenstundh dhesse 
hemman äro större dehlen skatte, och stå skattebönderne uthi annan considera- 
tion än cronohemmanen. Wärderades altså ett

sommarlass höö för 3 dr 16
lass wedh 1 16
een kiärfwa halm 4
ett åhrl. drängedagzwärcke 24
ett åhrl. åkedagzwärcke 1 16
ett 8  smöhr 7
ett 8  fläsk 5
ett fahr 4
een gås 2
ett höns 16.
ett tiogh ägg 1 5 -
en ståck 1 4-
een koo 15
ett 8  humbla 9 -
een läst kåhl 3

Dhenne taxan är provisionaliter giordh, till dhess Consist:m kan see i fram- 
tijden bättre hwadh hemmanen kunna draga, och är hon förståendes både om 
crono och skatteböndren på exercitiehemmanen. Pertzedlarna af dhe rwå hem
manen, som äro anslagne till trycket komma under samma werdering.

V. Bakungzlängden iusterades, då Rector påminte, att Anders Jahansson be-
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giär förlof från sin humblegårdz tiänst, och hafwer een annan sig anmählt i hans 
Ställe wid nampn Anders Jahansson hwilcken antogs, effter ingen något förhin- 
derligit weet.

VI. Jochim [Alstedts] bryggares änckas [o: Anna Alstedt, f. Blix] bref af 
d. 6 Aug. 1685 oplästes, förständigades hon sig fått Consistorii bref om dhen 
restens betahlande, som Consist:m af henne praetenderar på 1683 åhrs spanne- 
mihls handeil, hwar tili hon sig intet will förstå, uthan öfwerskickar een räck- 
ning, hwar uthinnan hon Acad:n debiterar tili een anseenlig post. Dhenne prae- 
tension giör hon dher af, att hon skrifwer Ränttemästaren med sigh contraheradt 
för A:o 1683 om 800. tunnor korn och 30 t:r rågh, hwarföre hafwer hon hållit 
sig wid contractet, och alltså icke welat opkiöpa af någon annan, men effter 
samma contract skrifwer hon sig fått allenast 398 tunnor, och wäntat dhet öf- 
rige, men förgiäfwes. Under dhetta wäntandet hafwer tijdhen henne lupit uhr 
händerne, dher hon lijkwähl af andra kunnat kiöpa een tunna korn å 7. dr, men 
sedan som hon såg sig intet hafwa att wänta af Ränttemäst:n, måste hon annor
städes kiöpa, och då kornet emedlertijdh opstijgit till 14 å 15 dr t:nan, dherföre 
söker hon att Acad:n henne betahlar hwadh hon på hwar tunna uthaf dhen 
spannemäYAs hon praetenderar, öfwer 7 dr gifwit, modererandes lijkwähl om- 
sijder difference på hwar tunna till 4 £ dr. Och förmäler hon iämbwähl uthi sitt 
bref att hon Renttemästin tillskrifwit att få hela quantumet, men intet kunnat fått 
något swar af honom tillbakars, hwarföre hafwer hon A:o 1684 genom sin 
notarium Falck låtit beskicka h. Renttemäst:n, då han een gångh i Stockholm 
war, dhet wille han komma till henne och liquidera medh henne, öfwerlefwerera- 
des och honom då een praetensions räkning på sp*»wm<2hlen, som Falckens 
attest, dhen nu uplästes, wittnade.

H. Qvaestor sade, att alla åhr hafwer man contraheradt med henne på een 
påst mehr eller mindre, och dher effter hafwer hon fått stundom öfwer, stundom 
under, som åhrswäxten warit, som hon och åhret näst tillförende nembl. af 1682 
åhrs spannemdhL fick 100. t:r öfwer. Äfwen är och dhetta contract hon sig på- 
beropar stält och formeradt på samma manier nembl. på mehr eller mindre, och 
intet på något wist quantum, som sielfwa contractet, dhet nu oplästes, betygar, 
dhet iag dock alldrig underskrifwit sade Qvaestor. Sedan berättade och h. Qvae
stor sig henne tillskrifwit att hon skulle få så mycken spannemdbl som man 
kunde komma till rätta medh, och lätt henne altså få ohngefåhr 400 tunnor, 
och sedan genom bref fick hon weta, att här woro intet mehr att låta henne 
bekomma, effter åhrswäxten intet afkastade sig mehr godh sädh, uthan tillbödh 
så henne 200 t:nor slöö sädh, dhen hon intet wille emottaga. Och beklagade hon 
fuller då, att Acad:n sålldt sin spannemähl på andra orther, dhet dock aldrig 
skedt, uthan är dhet henne osantt berättatt. I höstas begiärte hon få något span- 
nemJhl öfwer på båth af A:o 1684 åhrs afrad, då hon intet fick något, effter 
dhet reda war för seent att komma någon spannemJhl åstadh på båth, hwar
före hon seedan giordt sådane intriger som hon nu giör. Men dhet hon skrifwer 
att jag henne incet tillskrifwit, så skall jag contrarium bewijsa, och hwadh inne- 
hålles uthi attesten Lit. D. om dhet att jag swaratt mig willia upsättia een contra 
räkning innan min afresa från Stockholm, så är ey häller dhet sant, och seedan 
jag sågh henne giöra så obefogad praetension uthi sin räkningh, gick iag ey heller
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till henne, som jag och elliest ey hade tijdh dher till. Qvaestor sade och att 
alla åhr hon handlatt, hafwer hon mycket fördt op uthi blandsädh, och när förre 
åhrsbooken reviderades, giordes observation att på hennes sädh, ehuru hon far 
mehr än andra föllier och flyter mindre gewinst, hwilcket då Consist:m såg, 
slött Consist:m att intet hon skulle fa mehr någon spannemJhl. Påsten som Aca- 
demien hafwer att fordra af henne är ohngefähr half fembte hundrade daler. 
Consistorium tog dhenne saak i betänckande, och discurrerades af och an, om 
man skulle henne ställa uthi executorens händer, eller om summan icke skulle 
synas klar nog och liq#/d, uthi rättens, och slöt omsijder att bref afgår till henne 
änckan, dhet hon uthan att giöra någon wijdare difficulte godwilligt wille betahla 
dhen rest innes tår hoos henne, effter hon medh intet skiähl kan förwägra sig 
betahla hwadh hon fått, och dhes uthan Consist:m intet kan wara bundet till 
dhen praetension hon giör, genom dhet contract hon sig påberopar aldenstund 
dhet hwarcken af h. Ränttemäst:n eller någon af Consistrii wägnar underskrifwit, 
och dhes uthan dher intet något wist quantum förmäles.

VII. Rector gaf tillkenna Wintren ännu påmint om Räknö äng, att ehuru- 
wähl Consist:m reedo ingått förlijkning om dhen samma medh ryttmest:n 
Gaesen [Goés], och Consist:m ärnadt begiära ratification af h. landzhöfdingen, 
så tycker han lijkwähl dhet intet wara säkert nogh, effter kan ske een annan, 
som ängen kunde få efter Gåsen [Goés], torde willia ophäfwa d hetta contractet 
och altså alt wara owarachtigt, hwadh här om slutes, gifwer så han förslag, att 
man kunde uthi underdånigheet begiära confirmation på be:de förlijkning af 
Hans Kongl. May:tt. Men Rector sade och detta wara owist huru Hans Kongl. 
May:tt här öfwer kunde sig förklara, Hans Ko»gl. May:tt torde kan skee re
mittera dhetta till forum och altså Acadrn blifwa fördh i process, dhet man på 
dhet högsta här tills sökt declinera. Rector opläste een häradzrättens ransakning 
af Ulfwesundz lähn af A:o 1636 d. 6 Julii, hwar uthinnan förmäles att nämbden 
wittnat dhet dhenne ängen tillförende warit disputerad, och een tijdh legat under 
Ullfsundh, men sedan blifwit genom lagmans syn wunnin tillbakars till Åstaby, 
dijt hon och förr skulle legat, men brefwen här om äro alle förkombne. Wij
dare sade Rector hafwer Consist:m intet att föra emoth dhe skiähl, som Gåesen 
hafwer.

H. Norcop.: Jag kan intet see att Hans Kongl. May:tt tager sig dhenne saken 
an till confirmation. Dhet samma sade och dhe andre Consistoriales, uthan lärer 
Acadrn snarast här igenom råka uthi process, hwarföre stannade Consistrm dher 
wid, att man acquiescerar wid contractet. Skulle någon i framtijden effter Gåsen 
icke willia stå wid dhetta contractet, så har då Acadrn sin rätt sig förbehållen 
att lagl. här medh fortfara, men wijdare begiäres nu ingens ratification, allden- 
stund h. ryttmestrn Gåsen är förnögd och redan underskrifwit contractet, så att 
han förmodel. lärer blifwa dher wedh, kan ey häller dhen som i framtijden succe- 
derar Gåesen något bindas genom slijk ratification, dher och icke han medh 
goda skulle willia undergå dhetta contractet.

VIII. Rector påminte att man nu borde wara betänckt om, hwilcken man 
skulle uthsee till fullmächtig uthi Bringii saak emoot dhes erfwingar effter cita- 
tions terminen som är d. 9 Septembm snart är inne, och sade sig fuller till- 
skrifwit bancofiscalen Söderman och honom här om holderadt [?], men om han
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sig dhetta icke åtaga wille, förfrågade Rector hwilcken man skulle kunna hafwa
1 förslagh. Scheffer och Svederus nämbdes här till, men i förstone skall man in- 
hempta informa//on huru Söderman sig uthlåter.

IX. J. Lisken Franck sade Rector hafwa åthskillige gånger suppliceradt att fa 
dhen åcker som henne af Consistio är tillförende bewilliat, hwarföre Rector 
begär weta huru Consistrm sig will här öfwer yttra. Consistrm förmente här medh 
kunde dröyas, till dhes som een general division skeer, men omsijder i anseende 
till hennes store fattigdomb och armodh förunte Consistrm henne föruth twå 
tunneland af dhen åcker som h. Spole sigh afsagdt widh Gnijsta, och iämbwäll
2 t:r han sig afsagdt widh Smedzbylet. Och som Acadrn hafwer ännu någon 
praetension af staden på åcker, altså deputerades h. Prof. Wollff, h. Bilbergh och 
h. Qvaestor att träda tillsammans medh borgmestarne och conferera medh hwar 
annan å begge sijdor, att Acad:n kunde uthan wijdare difflcultet komma till att 
fa, hwad staden än skyldig är cedera till Acadrn. Dhe som och mehr hafwa af 
Professorerne än wederböhr, skola och dem cedera, och sedan sker partitionen.

X. Rector framtedde een supplique, medh Högl. Kongl. HoffRättens remisse 
uppå, insinueradt af Hedbergh, angående dhet att Consistrm skulle sig förklara 
öfwer dhet, att Consistrm honom dömbdt skylldig till stölld Aro 1682. Men som 
Consistrm icke nu war så frequens tillsammans, och i synnerheet h. Örnhielm 
som dhen tijden war Rector är i Stockholm så differerades dhenne saak till een 
annan gång.

XI. Nicolao Liungby [Lyngby] Gottlando sade Rector sig gifwit testimonium, 
och fuller ärnadt dhet först i Consistro proponera, men kunde intet så hastigt 
kalla Consistrm tillsamman som han wille afreesa, men sade sig lijkwäll hans peti
tum notificeradt i faculteten, då något hwar gaf honom godt beröm.

XII. Erich Johansson som tillförende blifwit försäkrad om att blifwa antagen 
till Acadrae glasmestare dher han skulle upwijsa testimonium om sig och sitt 
förda lefwerne, framtedde nu dhet samma, begiärandes få fullmacht. Wittnes- 
bördz skrifften uplästes, dhen han tagit från sin huusbondes äncka, som gifwer 
honom godt beröm så till sin konst som lefwerne, hwarföre och Consistrm be- 
williade honom få fullmacht. H. Spole gaf tillkänna att han för Jordan [Nilsson], 
som nu afsatter är, under sitt rectorat befahlt någre böter till Consistrm hwarföre 
begiär han få sine pennin&tr igen, dher Jordan kunde hafra af Consistro något 
att fordra. Secretarius sade Jordan effter sluten räkning medh h. Renttemästrn 
fått een zedell till sig på 2 dr kopp^rrmtt som han hade att fordra af Consistro 
men dher emoot är han skyldig blefwen igen till Consistrm under h. Wollffz 
rectorat ohngefåhr 40 dr, så att altså h. Spole inge penningar på hans wägnar 
kan hafwa att wänta aff Consistorio.

XIII. Såssom Gudh dhen högste hafwer behagatt hedankalla hrs högwrtt Doct. 
Skunk, så slöt Consistrm att tillbörl. notifica//'on afgår till Hans HögGrefl. Ex- 
cell. Kongl. Drotzen här om.

XIV. Sedan påminte Rector att Professorerna effter sitt embetes plicht wille 
nu effter förflutne ferias komma ihog lectiones publicas, och så mycket mehr 
till dhem skynda, som Hans Kongl. Mrtt nu snart lärer komma hijt.

Consistorium maius d. 20 Augusti
närwarande Rectore Magnif. Micrandro, M. Holm, h. Lundio, h. Aurivillio, 

h. Spole, h. Wolff, h. Norman qui acta notavit.
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I. Rector proponerade swar wara ankommit ifrån bancofiscalen And. Söder
man, som blifwit ansökt uthi Bringii saak att agera för Acad:n, och ther han 
tidigt far communication af documentis necessariis lofwar han sig willia actionen 
företaga, fast han medh månge andre saker är occuperad. Gifwer elliest förslag
1 sitt bref på någre andre. Consist:m hölt bäst blifwa wid Söderman, och att 
documenta in originali gå öfwer till bem:te Söderman, doch medh een wiss man 
som dhem richtigt återhämptar.

Prof:r Wollff påminte att s. Bringii handskrifft på 100 rdr är nys igenfunnen 
in cassa studiosorum, fast penningar äro länte af aerario publico tillijka med 27 
andre obligationer. Rector och Consist:m fant och godt att documenterna af
2 notariis publicis vidimeras, som leggas till acta. Dicasterii regii och h. Söder
man gifwer revers på dhe samma.

II. Bref proiecteradt till Kongl. Rätten om Curios saak och interesse på dhe 
300 rdr oplästes. Men detta ställes något warsammare, och upwijses een annan 
gång in Consist. pleniori.

III. Hedbergz deduction och supplique till HoffRätten om citation på Con- 
sist.m oplästes.

Resol. Consist:m till sin exculpation giör iu förr iu heller een omständelig 
förklaring öfwer alt till sakens uplyssning tiänligt.

IV. Oplästes postmest:rens Bergwal[l]s skriftel. begiäran att Consist:m re- 
laxerar arresten på Ausii arende åker, effter h. Wadensteen och sin arrest cede- 
radt, som sees af dhes cessions skrifft dhen och uplästes.

Resol. Consist:m bliir widh dhet som förr resolveradt är, hwarpå och h. 
Wadensteen synes peeka att Ausius competenter bewijsar hwadh honom pro
prie tillkommer pro rata uthi arfskapet.

V. Petrus Hielman Wexionensis far depositions testimonium. Johannes [0: 
Haquinus] Arnström Wermel. och Sveno Wallin Ostrogothus fa effter sitt wäll- 
förhållande hederligit testimonium.

VI. Rector påmind te att ännu ingen Visitation skiedt uthi Jacob Anderssons 
[Hambraei] fögderij, som dock är högnödig. Resol. Skall sees effter hwilcka ther 
till äre deputerade, och skyndas på visita//ons wärckställande.

VII. Decanus facult. philos. angaf att stud. Petrus Kiörning begerar disputera 
de imutabilitate legis naturalis, som bewilliades.

Consistorium minus d. 26. Aug.
närwarande Rectore M. Micrandro, h. Norcop. i h. Ol. Rudb. ställe, D.D. 

Drossandro, h. Wollff, h. Bilberg, h. Norman.
I. Nathanael Laurenio O-Gotho bewilliades testimonium effter Secretarii och 

curatorum goda wittnesbördh om honom, som och Joseph Petter Wallin willian- 
des han resa uth, men så skall han först disputera dhen materia han angifwit.

II. Johan Wallois [d: Jean de Valois d. y.] inkom berätta[n]des sig af h. 
rådmannen Erich Jöranson wara ombudin, och iämbwähl dhes hustru [Katarina 
Staffansdotter] och swägerska Kerstin Klang att föredraga rätten ett ährende, 
angående ett ächtenskap, som Candidaten Sveno Lyrell skulle henne Kerstin 
Klang lofwat, warandes hon här till förorsakad, efter Lyrell intet will nu hålla 
fort dher medh. Ächtenskapet will Wallois bewijsa der af 1. att Lyrell henne 
besofwit. 2. att han Lyrell tilltahlt systern rådmans Erich Göranssons hustru, och 
3. begierdt dherföre henne Erich Göranssons hustru föllia sigh till Stockholm
i j —724277 Sallandtr
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till troolofningz acten. 4. När dhe och kommit till Stockholm hafwer han och 
tilltahlt hennes morbroder [Abraham Ekebohm], syster och annan slächt, men 
omsijder drager han tijden uth sade Wallois, så att Erich Göransons hustru, 
intet kunde dröya längre uthi Stockholm, uthan anbefalte då hon dhetta wärcket 
uthi slächtens försorg i Stockholm, och reste dher ifrån, men sedan hafwer 
han ändrat sine tanckar, att han intet will sin lofwen fullgiöra.

Sveno Lyrel sw:de dhet intet ordh skall wara santt af dhet Wallois säyer, 
uthan är jag i mitt samwete säker sade han, will dherföre Wallois giöra mig 
skylldig, skall han mig medh wittnen tillbinda. Och neekar jag både till lägers- 
måhlet som och ächtenskapet, att iag alldrig har hafft att beställa medh henne, 
begärte dherföre fa uptäcka huru hon sig förhållit moth andra, och hwadh loford 
hon hafwer, dhet tillstår iag sade han att Kerstin Klang har åthskillige gånger 
sökt mig icke allenast på min kammar uthan och annorstädes, hwarföre och min 
matmoder warnat mig för henne, och sagdt att hon är een lättferdig menniska, 
hwar på jag och wittne hafwer. Till att bewijsa dhetta producerade Lyrell ett 
wittnesbördh gifwit af mons:r Gudmund Skragge, af innehåld att mons:r Skragge 
hafwer, då han till måldjdz hoos Ekboumen war, hört sahl. Ekebohm sielf, som 
war Kerstin Klangz kiötzlige moderbroder, som och dhes encka [Katarina Pers- 
dotter], klaga dhet Kerstin Klang deras wijn och mumma stulit uthur deras 
kiällare, och burit i Nycklebogården till een student dhersammastädes då gäs
tande. Såssom och tala om dhe många ellskougz- eller, medh enckians ordh, 
hore-brefwer och wijser samma studiosus till förb:de huuspijga skrifwit. För- 
uthan dhetta sade och Lyrell att Prytzarna och språkmest:n, som dhen tijden 
ginge till disk hoos Ekeboms äncka, skola bewittna dhet samma. Sedan berättade 
Lyrell sig effter matmodrens åthwarning i högsta måtto flytt hennes umgenge. 
Här jempte sade han att man lärer see och finna uthi hwadh sinne hon warit, 
när hon förleden juhlhelgh fierdedagen uthi Kleff i Alunda s:n lätt läsa sig inne 
med een häradzfogdens skrifware, men hwadh dhe dher hafft för händer giör 
mig lijka mycket, och tahlar iag dher intet på sade Lyrell. Kerstin: I böra och 
seya hwem mehr warit inne nembl. een under artolleriet och kiörckeherdens son 
i Alunda Samuel Nortenius som sutto och drucko, men hoos mig lågo 2. andra 
qwinfolck uthi sängen, nembl. länsmansdottren Lisken Michelsdotter och Sara 
Olofzdotter. Sedan sade Lyrell: När hon Kerstin Klang flytte från Ekebomens 
till sin syster Erich Göransons hustru wid juletijden, blef och iag dijtkalladh 
till bröllopz i juhles till att blifwa bekant i huset, effter emellan Ekeboms huus 
och Erich Jöransons huus är frändskap, men alldrig tahlte iag ett ord medh 
henne Kerstin om ächtenskap, ey eller för gubben sielf eller någon annan, hwilc- 
ket, om mig till ett ord skulle bewijsas, will iag wara skyldig.

Wallois replicerade. Till hwadh ända har i då söckt att kräncka henne, och 
effter mons:r Lyrell wiste, att hon skulle wara så lättfärdig som han säyer, hwij 
hafwe I sökt hennes omgänge? Lyrell han nekade aldeles sig hafwa någonsin 
hennes umgenge sökt, hwilcket Wallois begiärte wäll observeras, opwijste altså 
tränne stycken zedlar, hwar igenom han intyga wille, dhet Lyrell sig sielf beslår 
uthi dhet att han nekat sig sökt henne. Zedlarne oplästes, och woro uthan dato. 
Dhen förste zedlen som oplästes lyder så att Kerstin Klang skulle wara förgifftig 
elack, som aldrig ingen kunde fa tala ett ord medh, ehuru stoor upwachtning 
man giör! I söndagz fick iag (skrifwer Lyrell i förbem:te zedell) ingen menniska
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att sända till Eder, emedan som gumman sielf war hemma hela dagen. Sidst 
skrifwer han, låter mig nu äntelig weeta när och på hwadh rum iag kan få tala 
medh Eder om något som är angelägit, elliest skall iag alldrig blij goder på 
Edher. Farer mycket wäll.

Dhen andre zedlens innehåld är att Lyrell hade någott roligt och nytt att seya 
Kerstin Klang som hon intet skulle misshaga, allenast Lyrell wiste när eller hwar 
han skulle få tala medh henne Klang een lijten stundh; förmäler och Lyrell i 
förb:de zedell att han i förleden tijssdag hade gierna snackat medh Klang, om 
han elliest möyelig kunnat slijta sig ifrån sine compagnioner.

Dhen tredie zedlen som oplästes lyder att Lyrell tackar Klang högel, som haf:r 
warit så godh och låtit Lyrell wunnit dhen ähran att få tala medh henne ett 
ordh då han heela otto dagar giordt upwachtning; besynnerlig och effter twenne 
heligedagar warit då han 2 eller 3 gånger gådt hennes port förbij och hafft åth- 
skilligt medh henne att tala men aldrig fått någon siehl för än i gåhr, då bad 
jag (skrifwer Lyrell) dhe små gåssarna beda Eder gå uth, dhe swarade: Hon sitter 
i cammaren gack sielf effter henne, ingen har iag som iag kan sända adieu.

Lyrell sade sig dhem skrifwit wid påsketijden, och för dhen orsaak skull, att 
hon twettat kläder åth honom, som han wille hafwa igen. Kerstin nekade dhem 
dherföre wara skrifne, och sade att han henne dhem tillskickat förr än han seyer.

Lyrell opwijste åther een attest af Arvido Ferelio gifwin, williandes han dher 
medh bewijsa att hon sökt honom warandes zedlen af innehåld att Kerstin Klang 
medh sine månge budh har Lyrell öfwerfallet, den tijdhen sedan be:te Ferelius 
i sahl. Ekbommens gårdh flytte, och wedh påsketijden nästan hwar dag i några 
wekors tijdh sine uthskickade till Lyrell hafft, hwilcket Ferelius betygar sig 
hafwa sedt. Dhet han medh eedh bekräffta will.

Wallois sw:de intet under wara kunna om hon sökt honom wid påsketijden 
som attesten lyder, alldenstund hon då war rådd med barn af honom, och wille 
då söka honom om ächtenskapet han henne lofwat.

Rector: Hwilcken hafwer burit zedlarna till Eder Kerstin Klang? Kerstin: dhet 
hafwer een flicka Maria giordt. Rector frågade och ännu när zedlarna woro 
skrifne. Lyrell sade i dymblewekan och påskewekan, men Kerstin i wintras och 
distingztijden.

Wallois opwijste och ännu een zedell, att Lyrell sökt henne, hwar af så wäll 
som dhe förrige han förmenar wara klart att dhe intet för någon klädetwätt 
skulle wara skrifne, effter dher uthinnan åthskillige blanditiae woro införde, zed
len lyder så: Madamoiselle. Såssom iag i går eendast för den orsaak skull blef 
hemma att skulle iag någre ord fa tala med min lilla jungfru, dy är nu min tienst- 
wänliga begieran hon kommer till mig när dhe gå i afftonsången, då iag ingen 
annan skall släppa in till mig, gå in igenom den lilla porten, iag wäntar änteliga. 
Farwäll.

Rector: Tillägge då I Lyrell att han är barnefader? Dher till sade Kerstin ja.
Rector: När hafwer han då hafft att beställa med Eder. Kerstin sade sig willia 

dhet bekenna. Wallois frågade först Lyrell. Neken I ännu Eder hafft beställa 
medh henne. Lyrell sade sig dhet giöra. Wallois: Dhet skall een piga betyga 
kunna att han är skylldig som funnit dhem bägge tillsammans.

Kerstin sade dhenne giärningen skedt ohngefär widh hösttijden, uppe uthi 
Lyrells kammar, då han stängde henne inne i cammaren. Lyrell swarade att hon
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intet weet hwem hon hafft, ty hon har så många, och i synnerheet har hon 
warit insmält uthi een kammar sade han hoos Ekebommen med een man, hwar- 
före Ekebommen, som kom och sparckade upp dören, dher dhe wore inne, 
hafwer slagit henne een örefijhl.

Kerstin: Nu hörer jag han beskyller mig för Sparren. Lyrell: See nu hon kiän- 
des här widh och weet hwem iag menar. Kerstin: Jag war inne och budade åth 
honom, men aldrig skall I bewijsa mig att iag medh honom något hade att 
beställa. Men att Ekebom mig slogh örefijhl war för annan orsaak skull, och när 
iag war inne hoos Sparren, war mycket folck, uthan före i sahlen, och sparckade 
ey heller Ekebom up dören, ty hon war in tet läst.

Rector: När hade I då först beställa medh Lyrell.
Kerstin: förste gången war dhet om sommaren, när Ekeboms hustru war i 

Stockholm, och hafwer iag elliest intet så wähl tijden tagit i acht, effter iag 
tänckte att han skulle ächta mig som han lofwat. Yttermera sade Kerstin att 
sedan detta dhenne gången skedt kom han till mig i nye cammaren, då som han 
sågh mig wara ond sade han, hwij ästu så ondh? Kerstin sade sig swaradt: Jag 
är ondh, för dhet I giordt, effter dhet är een stoor syndh, han sade: dhet är 
ingen syndh, effter iag ärnat taga tig.

Lyrell nekade, men Kerstin sade een pijga och sedt dhem dher i cammaren. 
Men Lyrell sade een annan gång warit som pijgan dhem dher sedt.

Kerstin: Jag erindrar mig att han förr een gång tahlt med mig i sahlen, då 
han sade sig snart blifwa präst och willia hafwa mig om jag will ällska honom. 
Jag sw:de: Jag är af ringa medell och derföre må I heller söka een annan; 
och kan skee willia I bedraga mig. Han swarade: Om jag will swijka Eder så 
will jag blifwa een helfwetes elldbrandh, och önskar öfwer mig hwarjehanda för- 
bannelsse. Någon tijdh effter om hösten sade Kerstin kom Lyrell om een affton 
till mig i stufwan, då iag war fuller oppe, men sedan lade wij oss, twiwgades 
han mig medh gnalt dher till, och såg een pijga nembl. Malin Michelssdotter 
honom om morgonen förr än han gick opp, medan han låg i stugun. Wallois 
tilläde, att pijgan och om afftonen kom in, och då sade Lyrell dhet hafwer du 
Stina bestält. Sedan sade och Wallois att pigan lärer kunna beskrifwa kläderna, 
och hade I då een brun råk på Eder, men Kerstin, sade hon, hade een nattråck. 
Elliest sade och Kerstin att han förhindrade pijgan om afftonen att hon intet 
skulle komma mehr in, effter hon elliest skulle ligga i stugun medh, mädan mat
modren war bortta.

Lyrell nekade alt fortt. Wijdare sade Kerstin, att han weet fuller sielf dhet 
elliest offta skedde på hans kammar, och war iämbwäll hans discipel ibland 
inne, dhet han och sagdt för sin moder Ekebommens encka. Sedan sade hon, 
jag föllgde honom een gång i höstas till Stockholm, då iag kiöpte mig kläder 
dher, och badh han iag skulle föllia honom, men min matmoder wille intet jag 
skulle reesa dijt, effter hon intet wille då att iag skulle giöra mig kläder. Men 
omsijder sedan iag fick loff, så sade Ekboms hustru till Lyrell, wille I hafwa een 
jungfru medh Edher, då han i förstone medh löye dhet afslog, men sedan Ek
boms hustru gick uth, sade han till mig, du skall fuller fa föllia mig Stina, men 
huru skall du då passera på wägen anten för min kiäraste eller såssom min hustru 
eller min hora? Då blef iag ond, effter han nembde dhet ordet, och leyde mig så 
häst ifrån Upsala, men när jag kom till Skällsta kom han effter och leygde han
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sedan häst åth oss båda och togh mig hoos sig i skrindan, williandes intet jag 
skulle mehr kåsta på mig. Och om natten tog Lyrell der wij giäste och lyffte 
mig i sängen, dhet och novitius då närwarande Bengdt Lithenius stodh och logh 
åth för sig sielf, då han och hade att beställa medh mig. Lyrell tillstodh att 
han låg i sängen hoos henne, men medh fulla kläderne, och wore andra nembl. 
Lithenius och een herretienare som låge i een annan sängh, sade sig och der- 
före tagit novitium Lithenium med sig på wägen, att icke hoos någon någre 
misstanckar skulle upwäxa. I Stockholm sade Kerstin lågo wij serskildt, effter 
wij giäste från hwar annan; åther i hemresan föllgdes wij iämbwähl åth, men då 
hade han intet att beställa medh mig, uthan allenast låg han och novitius i sängen 
hoos mig.

När wij då komme hem från Stockholm, något efter reste iag till Klef, dher 
Lyrell förr war, då han swor mycket öfwer dhet, iag warit inne hoos dhem i 
cammaren han förr nembde, hwilcket ey kunnat honom angå dher han ey förr 
hafft beställa medh mig, och sade hon dhet åthskillige hördt, huru han swor på 
mig och bannade mig, och bland andra sade Ekeboms hustru åth mig när wij 
kom hem: dhet skulle du aldrig lijda om du äst frij för honom, ästu och icke 
frij för honom, så skall du icke länger blifwa hoos mig. Dhetta sade iag för 
Lyrell, då han badz för dhet han bannat mig, och sade då till mig: Om du skall 
bortt för min skuld, så skall iag skaffa tig till Stockholm, om icke din syster 
will taga emoot tig, dhet och min syster hörde, hwarföre och jag kom från Eke
boms till min syster. Sedan sade Kerstin, när jag då kom till Erich Göranssons 
hustru min syster, så hade han offta gånger lägersmåhl medh mig dher, och aldra- 
sidst war näst för jachten afgick till Stockholm i wåras, då iag reste medh dhen 
eena, och han medh den andra till att låta troolofwa oss, till hwilcken ända min 
syster Erich Jöransons hustru föllgde och medh, på dhet iag skulle wara säker om 
hans ächtenskapz lofwen, hwilcken ächtenskapz lofwen han och i Stockholm om- 
tahlte för min slächt. Lyrell tillstodh fuller reesan, men nekade både till troolof- 
ningen som och lägersmåhlet. Kerstin och Wallois togo afträde, och tillhöllt 
Rector och Consist:m Lyrell, dhet han wille sig wäll betäncka effter här äro reda 
åthskillige circumstantier som gravera honom, och parten påstår willia medh 
wittne verificera dhet han säyer.

Lyrell: Jag är reen i mitt samwete, och achtar 'mtet hennes uthsagu, och will 
iag fuller bekänna alt hwadh iag hafwer medh henne att beställa, fast dhet är 
något ohöfligt, men Rector sade dhen bekännelsen skola skee i hennes närwaro. 
Consist:m tillhölt honom än wijdare huru swår relationen hon giordt, reda syns, 
och iämbwäll att uthan dhe afhörde wittnen hon sig påberopat sade h. Wollff, 
äro semiplenae proba//ones redo framförde. Lyrell: Jag är säker, att ingen skall 
funnit mig tillsamman medh henne, och som iag in tet är skyldig, så kan iag mtet 
dhetta mig påtaga.

Consist:m: Dhet will och ingen af oss Eder påtwinga, uthan willia hemställa 
dhetta till Edert goda betänckande att om I ären skyldige, I då wille godwilligt 
bekiänna. Lyrell tog affträde, och effter han eenständigt nekade, fans god t att 
wittnen afhördes. Då parterne inkallades och iämbwähl Kerstins halfsyster hustru 
Katrina Staffansdotter, Erich Göransons hustru, dhen hon sig till wittnes till- 
förende påberopat.

Lyrell, när hon inkom för rätten, exciperade emoot henne, att hon war Ker-
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stins hallfsyster, hwarföre giorde hon allenast berättelsse uthan aflagd eedh. Och 
i förstone betygade hon, att såssom hon will att hennes barnsbyrdh henne wäll 
skall aflöpa, warandes hon fast tiock, så will hon och sant referera. Begynte 
såssom föllier: Lyrell war strax effter påsk hoos mig, och begiärte af mig dhet 
skulle iag föllia medh till Stockholm, till troolofningen, då han räckte mig hand 
strax, och iämbwähl sedan i Stockholm att han wille taga Kerstin till hustru. Jag 
tillbödh honom troolofningen skulle skie här hoos mig, men han wille intet dhet 
han här skulle skie, föregifwandes dhet, att folck här i staden far då så mycket 
att seya. Wijdare berättade Erich Göransons hustru om dhenne handlen så: I 
julas kom 1 bägge till mig och badh I m:r Lyrell att hon skulle komma in hoos 
mig och der blifwa, effter hon då skulle från Ekebomens, och sade I då, att I 
fattat behag till flickan, och woro Gudz willie, skulle I ächte henne. Då sw:de 
jag: Hlieboms hustru och iag wilia bägge talas wid här om, men I wille ‘mtet 
att iag skulle tahla medh Ekeboms hustru, effter hon in tet skulle willia att I 
skulle taga henne, och derföre att I förbödh mig tala medh Ekeboms hustru, 
afstodh och jag dher medh.

Lyrell sw:de: Kerstin badh iag skulle komma till henne, och iag gick fuller 
dijt men inxet föllgdes wij åth till Edher, dhet lijkwähl Kerstin och systren på- 
stodo. Då sade h. Katrina sig sagdt Ekeboms hustru will ändtel. weeta, om 1 
will hafwa Kerstin, och undrar huru dhet hänger ihoop att I förr kallat henne 
hora uthi Kleff, då I swarade till dhet förra, att Ekebomens hustru will intet unna 
henne så godt hon skall fa Edher, dherföre är intet åth att giöra henne beskedh. 
Men till dhet andra, att I kallat Kerstin hora nekade I alldeles, och sade, att I 
henne aldrig så kallat. Nu när wij war i Stockholm sade h. Catharina, så war och 
Lyrell åthskillige gånger hoos oss (dhet och Lyrell tillstodh) och talte om troo
lofningen, men begiärte dilation på någre dagar. Sedan tilläde Kerstin att hon 
ärnatt detta gifwa sin morbroder tillkenna som och war i Stockholm, men dhet 
förbödh han mig, sade hon, försäkrandes mig alt fort han skulle stå widh sin 
lofwen, sade sig och då skola beställa ringh till redz, tagandes offta sin signetz 
ring af, sin hand och satte på min. Lyrell nekade både till dhet som sades om 
ringen, så och troolofningen. Wallois sadhe, i Stockholm wara wittnen, som 
skulle kunna betyga både om giärningen så wäll som och om troolofningen, och 
som han intet will sielf medh godo giöra bekännelsse, så förorsakas han att 
förskaffa sigh dheras wittnesbördh, då och kan skie några andra grofwa saaker, 
dhem iag nu mtet törs nämpna, sade han, torde upkomma. Lyrell: Jag achtar 
intet Edre kiöpte wittne, dhet Wallois begiärte annoteras. Rådmanens hustru 
Erich Jöransons sade ytterligare, att hon sedan hon blef gifft på 10 åhrs tijdh 
intet warit i Stockholm, uthan allenast för dhenwe orsaken är dijt reest, då Lyrell 
både lofwade och räckte mig hand för min afresa att han skulle ächta henne. 
Jag fick intet wara längre qwar effter dhet drogz så långt uth uthan giorde mig 
försäkrad effter hans lofwen. Här wid tog rådmans hustru affträde.

Lyrell tillfrågades, hwadh dhet war han tillbödh att seya när Kerstin war uthe, 
som skulle wara ohöfligit, och dllhölltz dhet samma nu uthföra. Lyrell: Dhet war 
dhetta som föllier, jag seyer att iag aldrig hade att beställa medh henne, uthan 
på Stockholms reesan lade hon sig uthi sängen wid wäggen, och iag wid brädet 
men medh fulla kläderna bägge och när ottan kom, körde wij bort för dager. 
Sedan war dhet sant att iag war hoos Erich Jöransons, dher om förr är berättat.
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dhet tillstår iag och, men icke att iag tilltalte henne om ächtenskap. Sedan i dis- 
dngzmarcknad, mötte jag henne på gatan, och så sade hon: Min syster är så ond 
för du intet går till oss, och badh hon mig samma gång, jag skulle gå på marje- 
netterne, och släppa henne in, dhet iag och giorde. När spelet war ändat gick 
hon till nya Ekebomens portt, och när iag dijt kom effter, badh hon iag skulle 
föllia henne hem, dhet iag och giorde, när iag kom till henne hem war kl. 
7 slagen och då lius war uptändt lätt hon mig see några spetzar uppe uthi een 
kammar hwarest hwarcken kläder war ey häller säng, och då badh hon mig: 
Kära Lyrell war braff moth mig, fattandes om mig in under kläderne, och tog 
mig i byxelinien, men min hettzigheet förtog att iag intet kom till sielfwa wärcket, 
kastandes hon sig neder på gollfwet. Kerstin sade dher låge oreena kläder på 
gollfwet, och dher lågo wij tillsammans och war intet lius i kammaren förr än 
dhetta sked t, då d het uptändes att söka up Eder hanskar medh. Elliest nekade 
Lyrell till hwadh skedt både förr och sedan.

Kerstin replicerade och att hon alldrig budit honom taga sig opp på marje- 
netterne, uthan han offta skickat bodh och begärdt jag skulle föllia honom sade 
hon, och sidsta gången skickade han Öman till mig i kiällaren och badh mig 
komma till sig, och när jagh kom i portten badh han både mig, och iämbwähl 
sedan min syster komma medh. Och effter han såg något drögdes sade han: 
du är alltijdh så mootwillig att willia gå medh mig, om iag budo Gartmans woro 
dhe intet så mootwillige, och behöfde jag intet giöra dhem så stoor ähra. Lyrell: 
Jag tahlte intet medh Eder, uthan novitius gick till Eder. Kerstin: I tahlte först 
wid mig, och sedan iag lofwade mig komma, gick I opp i kryddeboderne, och 
kiöpte såcker och russin, som i mig gaf på marjenetterne, och emedlertijdh 
innan iag kom skickade I novitium till mig, och badh mig komma fort, som 
iag och sedan kom.

Sedan när wij gick neder af marjenetterna badh I mig gå up i Eder natt- 
stugu, men dhet nekade iag, och badh så I att I skulle fa föllia mig hem, då 
jag tillbodh Eder gå i sahlen. Men dhet wille I in tet, uthan gick så wij opp i 
klädes cammaren, och war dher intet lius uppe, för än sedan wij hafft wår sam- 
mangångh.

Malin Michelsdotter, som Kerstin sig påberopat, inkallades, att wittna; först 
frågade Consistorium om Kerstin eller Wallois lofwat henne något för dhet hon 
skulle wittna, eller gifwit något, hwilcket Consist:m giorde derföre att Lyrell 
dheras wittnen beskylt som skulle dhe wara kiöpte. Pijgan neekade och kunde 
icke Lyrell dhet bewijsa, hade ey heller något moth henne att excipera, uthan 
allenast påminte att hon icke kände sine christendombs stycken eller Fader Wår. 
Pijgan betygade sig wara af predijkanten förhörd i sine christendombs stycken 
och således haffwa war it till H. nattward hwarföre hon aflade sin eedh. Con
sistorium frågade henne sedan hwadh hon hade att seya och wittna. Hon sw:de 
sigh hörd t Lyrell och Kerstin kl. 3 om een morgon tillsamman ligga uthi matt
modrens stugu, då hon kom der in.

Rector: Såg i honom i stugun. Malin: Ney dher war mörckt, uthan allenast 
hörde iag honom tala i fållebäncken. Rector: wille I ligga neder i stugun? 
Malin: Kerstin badh mig om afftonen ligga dher nedre, men iag wille intet ligga 
der, effter iag 'mtet war wahn ligga dher.

Rector: mins I hwadh han sade, när han tahlte? Malin: Jag hörde intet hwad
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dhe sade, effter dhe tahlte sakta, doch kiände jag mahlet. Rector: war någon 
Student, dreng eller maatmoder hemma? Malin: Matmodren war intet hemma, 
ey heller någon student, om drengarna weet iag intet. Men när han gick opp om 
morgonen, såg iag honom och tyckte mig han hade een nattkiortel på sig, men 
färgan på kiortelen kunde iag icke så noga see, när han gick opp, sade hon 
sig blifwa förorsakat see uth, effter hon hörde honom gå op för nattstugutrappan. 
Hon frågades om hon märckt någon lättfårdigheet af Kerstin. Hon sade sig aldrig 
sedt någon ung karl med Kerstin tillsammans, ey eller någonsin någon oährlig- 
heet eller lättfårdigheet.

Lyrell nekade emoot wittnesbördet, och sedan frågade Rector: hwij reste I 
så offta till Stockholm Kerstin, och hwadh hade i dher att giöra? Kerstin sw:de: 
Jag hade dhet ärende att kiöpa dhe kläderna jag nu hafwer, och när iagh dhet 
omtahlte, badh Lyrell att han skulle fa föllia mig och war han iämbwäll medh 
mig i bodarne, och sade hurudana kläder han wille iag skulle kiöpa. Lyrell nekade 
att han budet, dhet han skulle få föllia henne. Rector: Hwadh giorde 1 i Kleff? 
Kerstin: Jag war med min matmoder buden der uth, effter dher är wår slächt. 
Lyrell sade sig reest dijt för uth, men hon kommit eensam effter, då hon i dhet 
stället bordt warit hemma.

Sedan gaff Wallois tillkenna, att såssom Lyrell inte/ will godhwilligt tillstå, 
förorsakas Kerstin Klang att förskaffa sig attester och wittnen från sin slächt 
och andra i Stockholm, som om dhenne saken kunde hafwa någon kunskap, 
begiärte derföre dilation på någon tijdh. Lyrell sade och sig icke hafwa sine 
wittne nu tillstädes, hwarföre effterlätz dhem bägge tijdh till att införskaffa 
dhem, doch skole dhe här medh skynda som möyeligast skee kan.

D. 27 Augusti A:o 685
opkom Hans HögGrefl. Excellxe Kongl. Drottzen och Acad:ae Cancellarius 

Magnus Gabriel De La Gardie grefwe till Läcköö etc. som och Hans Högw:tt 
ArchiepiscopÄJ och ProCancellarius DD. Olaus Swebilius tillijka medh Rectore 
Magnifico Magist:o Micrandro, DD. Petro Rudbeckio, D.D. Benzelio, M. Holm, 
h. Schütz, h. Aurivillio, h. Ol. Rudbeck, D.D. Drossandro, h. Norcopense, h. 
Spole, h. Wollff, h. Bilbergh, h. Peringero, h. Lagerlööf, h. Norman, h. Qvaestore 
och Secret.

H. Lundius lätt excusera sig.
I. Effter föregången hellsning till H:ss Hög:wtt ProCancellarium, Rectorem 

och samptel. Consistoriales, sade Hans HögGrefl. Excelkce: Om jag in tet så offta 
kunnat wara tillstädes, som jag welat, under dhetta warande Cancellarii embete, 
som Hans May:tt mig anbefallat, och jag i 30 åhr förestått, så skole i gode herrar 
doch in tet klaga, att jag icke warit redebogen att hielpa uthi dhe ährender 
och cooperera mz Eder, som i mitt betenekande requirerat öf:r, men I weta 
fuller huru mina embetes syslor mig förhindrat, dhels och min stora ålder. Och 
som H:s Kongl. May:tt nu hijtkommit och han åstundat jag wore här tillstädes, 
så will jag och tillbiuda Acad:n min cooperation, uthi dhet Acad:n mig ännu hade 
åli j ta.

Och dhetta är orsaken hwarföre jag opkommit, fågnandes mig dher öfwer att 
jag finner Eders g. herrars wällstånd, dhet jag önsker alltijd continuera. Och som



i68ß: 27 augusti 201

jag weet wara min plicht att giöra mig informerad om dhe ärender, som kan 
fordras mitt rådh uthi och närwarelsse, dherföre kunna I dhem föredraga; men 
som tijden intet lärer tili alt tillräcka, önskade jag giärna företaga dhe principa- 
liske; men som jag sielf inxet weet så wäll angelägenheeterne, wille I hög.de 
herrar giöra påminnelsse om dhem. Jag kan eiliest först sielf påminna, huru medh 
Acad:ns tillstånd förewetter. Någott kan jag weta, hwad mig är communiceradt, 
och iämbwähl sidst af åhrsbooken som mig är tillskickad, hwarest jag finner bal- 
lance af medlen och hwadh gravationer dher emoth äro. Och tycker mig fuller 
att dher är ine?/ insoleti eller insveti uthi, allenast wille I uthi ett öfwerlägga, 
icke tili giöra determinationen, uthan om icke skulle wara rådel. tili att giöra 
Hans Kongl. May:tt underrättad dher om, dhet är dhetta. Dhen som får åhrs
booken i händer, skall han täncka att wij äre rijke män, och att wij hafwa mehr 
af ballancerne att fodra än gravationerne äro; men pro informatione aliorum 
wo ro bättre wijsa, att så mycket har Acad:n till inkomst, och så store äre uth- 
giffterne, och ibland dhet nu räknas för capital och inkomst, troor iag lärer finnas 
någre tusende dr som Acad.n alldrig har att wäntta. Uthi Cammaren finner man 
sådan ballance till någre millioner opfördh som capital, men på andra sijdan är 
dhen affördh. Och tycker mig derföre skulle wijsas huru och här med förwetter 
äfwen så; nembl. att een dhel af ballancen, som elliest opföres såsom ett frucht- 
sampt capital, på dhen eene sijdan är inevitabel och såsom dödh, hwileken kunde 
afskrifwas på andre sijdan, ubi nulla spes est att fa den samma, dher igenom att 
wijsa Majest:ten huru staten är beskaffat. Jag weet att Hans Kongl. May:tt lärer 
och dhet wänta af Commissionen, dhen man intet täncker giöra något förfång, 
uthan giör han som han är skyldig. Men som man snart stöter sig här på, tycker 
mig, att och Consist:m bör här wid lägga handen, sålunda nembl. att man een 
gång seer igenom, hwar uthinnan dhet fruchtsamme som och ofruchtsamma 
capitalet, och iämbwähl hwar uthinnan gravationerne består, afförandes dhet 
ofruchtsamma som alldrig står att fa, på dhet att wij icke förtiena dhen förwijtel- 
sen, som wij icke tagit Acadms tillstånd i acht, och när dhetta är een gång giordt 
och klarl. wijsat, kan hwar och een see huru med staten är beskaffat. Dhetta är 
primum membrum.

Secundum består dher uthi, huru Docentes och discentes ställa sig. Och hop
pas jag först och främst att testimonium conscientiae hwar och een obligerar, 
och sedan hans embetes plicht, att hwar och een giör hwadh förswarkt är för 
Gudh. Och gläder jag mig, att jag seer huru exercitia publica tilltaga, så att 
både wåre egna som och främmande måste seya här om hwadh som är lauda- 
belt, så att jag 'mtet weet någon beskylla, eller seya annars, än att hwar och een 
giör redel. sitt embete. Hac occasione beklagar iag af alt hierta dhet huru een 
stoor dehl af dhe wackre män theologis äro genom döden afgångne, och een 
dehl af siukdomb betagne. Och som Kongl. May.tt fatt communication af Doct. 
Skuncks frånfälle, så har Hans May:tt i nåder behagat mig tillskrifwa, jag skulle 
communicera medh Hans Högw:tt Archiepiscopen och faeulteten, och taga i be- 
tänekande att beställa någon till dhenne professionen igen. Torde fuller kan skee 
anstått man någott drögdt här medh, woro och h. Schütz närmest träda till dhen 
successionen, men som Hans Kongl. Mayrtt dispenserat honom här ifrån för 
andra syslor skull, och altså dhet in tet står af honom att fordra, war Hans May:ttz 
förslag man dehlar löhnen på een tijdh, emellan någre som dhen professionen
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förwalta kunde, som Hans Kongl. Mayrtt i sitt bref förmält, dhem dher igenom 
att animera; men dhet är af stort importance, göra dhen faculteten godh styreko; 
aldenstund dhesse theologi äro considererade som praeceptores publici totius 
regni, ty alle scholerne ansee dhem sådanne, som skola dhem räcka handen 
och assistera när så påfodras. Derföre, så mycket jag mins tillbakars, hafwa dhesse 
theologi warit ansedde för mycket wyrdige män. Och som jag finner att man icke 
giärna gått uthom Profess. ordi»em när någon wällias skulle, derföre tycker mig 
man borde nu här innom blifwa, både derföre man hafwer capable subieeta dher 
till, som och att icke någon innovation må skee, och iämbwähl att andre må 
animeras till spem melioris fortunae af dhetta exempel, och sig så winlägga, att 
kunde och dhe avancera till någon profession uthi facul t. theolxa. Dhesse äre 
dhe skälen som hoos oss kommit i consideration, dhet jag och communicerat 
Hans Kongl. May:tt, som funnit omsijder godt här till uthsee Prof:r Mag. 
Micrandrum, och dhet i anledning af dhet han een lång tijdh wijst här sin beröm- 
lige flijt och industrie, så medh seeretariatet som professionen, besynnerl. och 
som han hafft dhe tanekarna tiena uthi ett slijkt embete fäderneslandet, hwar- 
före han och lärer blifwa een Profess, theokae här effter. Jag twiflar in tet dher 
om, att h. Prof. Micrander behiertatt, dhet dhetta är een sådan vocation, som han 
inter lupit effter eller sökt, hwarföre kan han wara säker att dhen är legitima 
och interna, och altså han mz sig Gudz wällsignelsse, och förmodar altså jag 
dhetta lända till Hans Kongl. M:ttz tienst, Gudz ähra och beröm, och des för- 
samblingz wällfård, hoppas och att Professrn pio et probo proposito dhet studium 
ijfrar så att han med sitt lef:erne beflijtar sig om att pryda dhenne professionen, 
besparandes jag att önska lycka här till, till dhes Kongl. May:ttz confirmation 
kommer. Dhetta ärendet hafwer jagh och hoos Hans Kongl. May:tt anmählt, 
och h. cantzlierådet Bergenhielm fått befallning att förfärdiga samma fullmacht 
och confirmation. Här igenom hoppas jag att och een och annan så animeras, 
och sig så ställer, att han kan något slijkt i framtijden wänta, och gläder mig 
dher öfwer att sådan justitia distributiva får observeras att dhen mehr förtient, 
far större honores och praemia. Och see 1 af dhetta exempell huru Hans Kongl. 
May:tt inte/ will skrijda uthom Edert taal, uthan förblifwer dher innom, när så
danne ämbne äro. Hwadh dhe andra faculteterna widkommer, och des Professo
res, hoppas jag dhe söka att gagna publico, och att dhe sitta Professores, icke 
derföre att dhe fa löhn, uthan att dhe äro publici praeceptores. Som jag och har 
orsaak att gratulera dhenne Acad:n dher öfwer, att hon medh skiähl kommer i 
den consideration, som icke så giärna någon annan för dhe wackre prof och exer- 
citier, man nu een tijd sedt här ifrån, så önskar jag sådan flijt och dher på 
dhes beröm mehr och mehr wäxa må.

Hwadh discentes anbelangar, weet jag in tet annat, än här är een stoor ymnig- 
heet af så wackre karlar, som någon tijdh warit. Weet fuller een stoor ungdom 
hijtkomma, som icke så wäll af dhesse exercitiis kan strax sig betiena, som här 
brukas, hwarföre och på rijkzdagarna är dhet samma, omtahlt, att icke så omogna 
böra komma hijt som icke kunna bruka dhesse exercitier. Kunde man ännu finna 
något expedient att förekomma dhet samma, woro wäll.

Elliest talte mz mig Hans Kongl. May:tt att här äre så fa af adell, och sade, 
att dhe löpa så mycket eller gå i Stockholm, dhe dher een dehl intet godt giöra, 
woro bättre dhe woro här. Och önskade Hans May:tt wederböranderne häller 
wille låta dhem här een tijd förblifwa. Jag förmenar hår icke skola wara öfwer
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30 adelsmän. Elliest att ibland discenterna någre onyttige finnes kan intet annars 
wara, doch förnimmer man icke här så store morbos som annorstädes, hwar 
öfwer man sig gläder. Weet altså jag in tet mehr om detta, uthan påminner mig 
nu att Hans Kongl. M:tt hijt doneradt wackre ränttor till exercitiemästarna, och 
önskar derföre af Eder, att I som wid handen alltijd äro noga och grannel. till- 
see huru dhesse sine tienster förestå, och huru dhe tiena Acad:n till godo, och 
att dhe icke fritt fa resa bortt öfwer sommaren, effter fuller någre qwar blifwa, 
som dheras tienst requirera. Dhet ställer jag i Edert försorg.

Hwadh elliest wåre partes reip. liter, anbelangar, så kunde något wara effter 
constitut. att efftersee och förfråga, huru medh inspectione stip. aerarii och mehr 
slijkt förwetter, men dhetta att taga för händer tillräcker hwarcken min tijdh 
eller mine kraffter dhenne gången.

Någre particularie ärender kunna och wara, såsom om Buscagrio, dhen man 
giärna sökte att hielpa. Doch will jag giärna söka Edert consilium, hwad i uthi 
dhetta måhl finna giörl. och huru han står att hielpa, effter jag till dhenne dag 
intet fatt Edert uthförlige betänckande här om.

Och har jag orsaak att mz beröm ihugkomma h. Peringer som har warit tantse 
modestiae att så länge patientera. Jag har stort betänckande wid att hielpa den 
stackars mannen Buscag. i betrachtande der af, att han warit een wacker man, 
och des uthan kunde dhet exemplet lända Eder gode herrar till godo, dher Gud 
skall behaga lägga någon swårheet på. Men jag desidererar först weeta huru wijda 
Acadins privilegier är för honom, och will jag så i dhetta som i andre måhl 
mig förhålla, att jag dhet will förswara. Skulle Acad. constitrner och privilegier 
tillägga någon Professor något i sådant fall, är wähl, hwar och icke kunde man 
genom underdånig bön erhålla något. Jag säger derföre att dixi et salvavi ani
mam meam. Skulle man och sig försumma, och icke söka niuta privilegierna, så 
är dhet pernities tua in te Israel. Jag talar nu intet om Buscagrio, uthan om någon 
Professor som giordt tienst i sin profession, och blifwer siuk, skall strax mista 
sitt brödh? Men nu blifwer applica//o och frågar jag om han warit ordinarius, 
och will jag wänta nöyachtigare och uthförligare betänckande af Eder, än här tills 
skedt. Och will jag intet, att I deferera mig alt, uthan seya I först, quid aeqvum, 
quid justum, quid salutare och quid consilii. Skulle jag elliest mig något påtaga, 
giör jag dhet, mig intet competerar. Och kan jag intet taga mig af, hwad I in
te/ röra widh. Dhetta är een saak in particulari.

Dhen andre saaken är om stipendiaterne uthi Behmers saak, hwar om I mig 
tillskrifwit, och troor jag att man deruthinnan snart wäntar Kongl. May:ttz septi- 
ment, sedan Hans M:tt alle documenter fatt. Och seyer jag nu som förr för 
deputaterne, att jag intet såg hwar af betallningen skulle skee, uthan af indivisa 
massa, ty antingen wore alle eller någre wållande till dhet fehl som är begånget. 
Hwilcket dera dhet war, behöfde dhet först inqvisition. Dhen kunde intet jag 
giöra, och mindre dömma någon som brotzlig för än han wore hörd, ty qvicun- 
que statuit quid altera parte inaudita etc. Jag frijkallar intet een eller annan, 
uthan seyer dhet, att då war intet tijd giöra någon inquisition, när penningarna så 
snart betalas skulle.

2. Gifwa I mig wid handen, att större dehlen äro nu döde af dhe Professorer 
som suto då domen föll, och äro nu qwar dheras änckor, hwars tåhrar jag mig 
intet will påsamka igenom dhet att dhe penningarna betala skulle.

Tertium är dhet jag will ännu kommer till protocolls, och förklarar dhet jag
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sade för deputatis hoos mig: dhet war intet tijdh att flätta hattar. Hwar medh 
jag förstodh att dher någon något hade att beskylla i Behmers saak skulle 1 sagdt 
rent uth, tänckandes jag I skulle förstå dhetta flätta hattar, effter dhet war 
swenska, så wähl som dhet jag talar nu, och seyer jag ännu, att jag tyckte dhet 
I peckte på Verelium. Men hade I welat då uthnämbdt honom eller någon 
annan, skulle jag sagdt: är han skyldig, så söke honom judicialiter.

H. Wollff: Så är dhet status controversiae ännu, att den som war orsaken till 
contumaciae domen, synes böra häffta. Illust. Cancell.: Dhet är rätt, men dhet 
är twänne distincta, hwem skulle betala, och huru betallningen då skulle skee. 
Ty effter man inge andra pennings då hade, tyckte man då kunde tagas dhe 
pennings som wo ro i förrådh i aerario, och sedan sökas reconvention på dhen som 
war brottzlig. Uthi dhetta gäller intet att arbitrera, uthan skall man här till see 
hwadh som är aequum och justum, ty man skall tencka att dhet är intet sine 
judice judex. Jag hafwer suttit judex uthi 30 åhr, både uthi Senaten eller Kongl. 
Rådet, uthi Högl. Kongl. HoffRätten, uthi militair affairerna, och jembwähl 
lagman, men hafft mitt enda måhl till att giöra rätt och förswarl. och som dhetta 
warit swårt embete, hafwer jag budit derföre Gud han wille mig hielpa uthi 
dhetta mitt embete, ty man skall altijd giöra så, att man will dhet förswara 
och fast dhet här icke skeer, skeer dhet in för tribunali supremi judicis.

Hwad wijdare Behmers betalning anbelangar, är dhet sådan resolution, att in- 
xet allenast studenterne blefwo ballancerade, uthan och iämbwähl Professorerne.

Och seyer jag än som förr, att woro wähl studenterne intet lijda större brist än 
dhetta. Kiällarna i staden wijsa, kan skee, stora inkomster af dhem. Och kan jag 
fuller see Kongl. May:tt sielf detta intet optagit till wijdare betänckande, uthan 
någon annan dhet angifwit. Men jag kan ännu intet annat seya för Hans Kongl. 
May:tt, än jag sagdt förr, ey heller komma i andra tanckar, än jag förr hafft; 
kan någon annan dhet giöra, som hafwer bättre information om saken, må han 
dhet giöra. Dhetta jag will låta stå i protocollet.

Jag nembne protocollet, beder derföre Rector:m Magnif:m och Secret:n att 
dhet handlas så med protocollen, att dhe intet kunna disputeras, hwilcket torde 
skee dher igenom, om något dher tages uth, sättes in, eller elliest förandras, 
hwar igenom fides protocolli blifwer disputabel. Jag skulle giärna see, att jag hade 
tijdh see igenom protocollen, men jag har nu intet tijdh, will och ey häller till 
een dehl hafwa tijdh, ty dher torde gifwas tillfälle till ett och annat. Och will jag 
heller intet weeta af något eller af protocollen see, hwad mig kunde wara för när 
sked t, uthan förlåter jag giärna d hem som mig giordt för när uthaf alt mitt hierta, 
och tienar jag gierna mina owänner. Kan skee justus Jehova judex, att han 
töhr aftwinga dhem dhen confession som Josephi broder giorde, dhet finge 
wij för wår broder skulld; kan och skee dhen som har uthan saak bedröfwat 
mig, töhr blifwa bedröfwat igen. Men öf:r dhet jag tient Acad:n och dhen con- 
testation jag giordt, tager jag Eder gode herrar till wittne, och hoppas att uthi 
dhe 30 åhr jag suttit Cancellarius, will jag näst Gudz hielp swara för Gudh der
före, förmodar och han bäst mig löner. Kan skee jag får intet offta tala med Eder 
gode herrar, effter jag är gammall och intet mehr hinner så med, så önsker jag 
i sådant fall I få dhen man som lyckel. hand terar Acad:n. Jag contesterar in för 
Gudh, att jag medh trooheet har handteradt, och troor att posteriteten gifwer 
mig meritabelt beröm, fast desse tijderne mig dhet misunna. Och kommer jag
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ihog att jag sedt ett emblema för någon tijdh sedan, dher een elephant står, 
som hafwer ryggen fuller mz brömsar, som stinga honom, men achtar dhet in
te/; äfwen och, den mig något orätt giör, håller jag infra me, men drager commi- 
seration öfwer sådanna, och weet för dhet öfrige i mitt samwete huru jag mig 
förhållit, och seyer jag som sahl. Stigzelius sade åth sahl. Skytte: Ego multum 
tribuo aliorum judicio, et aliquid meo. Och giör een mig orätt om han troor mig 
wara een röö som drifwes af wädret.

Sedan jag giordt dhenne contestation, på dhet jag icke skall twingas till något 
som jag icke will, så will jag inte/ see i protocollen, uthan achtar Edert proto- 
coll, så att dhet kan mereri fidem publicam, tela previsa minus nocent. Och 
hwadh jag nu sagdt så will jag att intet ord ändras, uthan will att dhet står.

Nu haar jag sagdt hwadh jag generaliter wist, något mehr wäntar jag af Rec
tore, om han något angeläget hafwer att påminna, upwijsandes först Hans Hög- 
Grefl. Excelkce Kongl. May:ttz allernådigste bref af d. 13 Aug. 685, hwilcket 
H:ss HögGrefl. Excell. sade wara mycket honorabelt bref för h. Prof. Schütz. 
Samma bref war af dhet innehåld, att ehuruwähl Hans Kongl. M:tt pröfwar ingen 
wara närmare till dhen vacante professionen effter sahl. D.D. Skunk än Licentia
ten Prof. Schütz, lijkwähl som honom i anledning af bibliothecarii tiensten någre 
saker anbefallade äro att förrätta som till Hans Kongl. M:ttz tienst och Acad:ns 
nytta lända, så wihl Hans Kongl. M:tt att han wid bem:te bibliothecarii tiensten 
förblifwer, till des till sluut bracht blifwer hwadh honom anbefallat är. Och som 
han ibland theologos till rummet och ordningen är dhen fierde, så skall han 
uthan förfång samma rum behålla, ehwem då till dhet öpnade Doct. Skuncks 
ställe kommandes warder. För dhet öfrige le/wnar Hans Kongl. M:tt till Hans 
HögG. Excell. försorg, huru dhet vacante rummet med ett dugel. subiecto blif
wer ärsatt, låtandes Hans Kongl. M:tt förstå Magistrum Linnerium wara på för
slag kommen, men om icke han kunde komma i consideration till profess. ordi
nariam, så kunde dhet skee till extraord. in theoka. Dhen ordinarie löhnen af 
DD. Skuncks profession kunde imedlertijd dehls till hans, dehls till någons 
annans, som uthan löhn tienar, underhåll anwändas. Effter brefwetz upläsande 
gaf Hans HögG. Excelkce Drottzen och Cancell. att förstå, att som Hans Kongl. 
M:tt sedermera förordnat Prof. Micrandrum till successionen effter D.D. 
Skunck, så torde sådan dehlning mz löhnen icke skee.

Sedan tilläde Illust. Cancellarius: Hwad Linnerius anbelangar, tycker jag han är 
een wacker karl, men jag will seya min mening, att man intet här effter borde 
gifwa anledning till dhet att här blifwa extraord. Professores, ty dher af kom- 
mz icke ringa turbae. Elliest seyer jag dhet karlen är af wackre gåfwor och ange
näma studier, dhen och anlagdt så wähl sin resa som någon man, och får man see 
hwem man kan komma ihog till M. Micrandri profession, som honom succede- 
rar med tijden, kommer kan skee dher till h. Norman, Elingius eller någon an
nan. Men hwilcka som hädan effter till professionerne avancera, så är angelägit 
att dhe och dhe nu warande Professores beflijta sig om eenigheet. Gudh weet 
hwij wij hafwa dhet roopet om oss att wij äre så trättedryge. Sit pax et con
cordia inter fratres, och wille wij öfwerwinna hwar andra medh inbördes sacht- 
modigheet och stillheet.

Rector: Consistorium Acad:cum erkenner med största ödmiukheet att Eders 
HögGrefl. Excelkce welat på sin höga ålder och bland sine store embetes syslor
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bijspringa Consistorio, och betackar Consist:m ödmiukeligast Eders HögGrefl. 
Excelkce för den nådh, att Eders HögGrefl. Excell. sig så högdt om Acad:ns 
angelägenheeter wårda låter. Och kunde nu fuller wara af nöden att öfwerlägga 
dhet ärendet om Buscagrio som Eders HögG. Excell :ce påmint, men som dhet 
fordrar Consist:rii något wijdare betänckande, så kan man bespara dhet till annan 
gång.

Elliest hwad mig sielf anbelangar, erkenner jag medh skyldigste ödmiuk wörd- 
nat, dhet Eders HögGrefl. Excell. hafft mig i betänckande till successionen uthi 
D.D. Skuncks ställe, dhet och Kongl. M:tt allernådigst har behagat aggreera, 
som jag förnimmer, önskandes att jag mig dher wid kunde förhålla att Gudz 
nampn blifwer ährat, och des försambling upbygd.

Kan och incet annars för dhet öfrige än begiära ursächta mig om skulle Eders 
HögG. Excell. med den giorde påminnelsen om protocollen mena något wara 
insatt eller uthslutit, som icke borde, under mitt rectorat, dhet Secretarius skall 
weta jag aldrig begiärdt, lärer ey häller wara skedt, alldenstund protocollerne 
alltijd upläsas i Consist:o näste Consistorii dag effter dhe äro hålld ne, då fuller 
Consistoriales kunde merka om något wore ändratt, men wid des upläsande kan 
fuller kan skee något ord här i Consist:o undertijden ändras, som icke Secre
tarius förr så alt hint fatta, doch införes då inte/ annat än hwad förr är talat.

Illust. Cancell.: Jag seer dhenne påminnelsen optages som beskyldning, men 
dhet är icke så, äfwen som jag förnimwer h. Schütz giordt, då jag Consist. till- 
skref att tillsee om mitt till Acad:n donerade bibliotheque skulle wara tillstädes, 
dhet jag hac occasione kommer ihog nembl. att een man sade för mig som kom
mit i Bibliothequet och sedt booken Ulphilae, och tyckt att dhet woro nödigt, 
att låta afstryka bladen något, men dhenne beskylte inte/ h. Schütz, ey häller 
beskyller jag någon. Och skole I inte/ taga mine påminnelser opp för beskyll
ningar, kan ey heller suspicera att Schütz skulle låta något förkomma af Biblio
thequet, effter som een och annan sagdt, att han inte/ fått läna böcker uhr Bib
liothequet af h. Schütz, när han dhem begiärt, hwarföre dhe ey häller kunna för
komma.

H. Schütz: Jag uptager Eders HögG. Excell. tahl med ödmiuk wyrdnat, och är 
glad öfwer dhet Eders HögG. Excelkce om mitt förhållande på Bibliothequet 
welat låta inquirera, hwar igenom jag och förmodar E:s HögGrefl. Excell. see min 
oskylldigheet, sedan befunnit är, att Eders HögG. Excelkces donation är till
städes.

Illust. Cancellarius: Men är dhet så att böckren förnekas till läns uhr Biblio- 
tequet? H. Schütz: Jag nekar aldrig böcker uhr Bibliothequet, när dhe begäres 
conformt med constitut:b»r.

Kongl. Drottzen: När een Professor begärer een book skrifftel. menar jagh 
han bör fa henne. Schütz: han bör convenire Biblioth. och sielf inskrifwa ter
minum restitutionis och sitt nampn uthi een dher till förordnad book, hwilcket 
är Kongl. May:ttz allernådigste befallning i constitutionerne.

Kongl. Drottzen: Jag menar I icke lärer kunna begiära Professor, att een skall 
endtel. komma till Eder.

H. Skütz: Constitutionerne förmäla att han böhr convenire Biblioth. in loco, 
dherföre töhr jag intet annat än föllia constitutionerne, och täcks Hans M:tt
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annorledes dispensera dher uthi, så skall jag och der medh wara tillfredz.
Illust. Cancellarius: Sådan dispensation kan jag uthwärcka innan 24 timmar, h. 

Schütz har och läst Bibelen och weet wähl att man inte/ bör wränga lagen i 
malört. H. Schütz: Jag begiärer intet dhet, då jag håller mig wijd constitutio- 
nerne.

Kongl. Drottzen: Jag menar dhet är effter constitutme convenire, när man be- 
giär läna genom zedell, och tycker man må få dhem, när man gifwer sitt revers. 
Jag kan intet annat see eller förstå, uthan menar dhet ordet convenire i consti
tutme skall och kunna förstås om dhet, när man skrifwer een till, men så böhr 
han böckerna restituera till wiss tijdh. H. Schütz: dhet giöra dhe inte/ somblige.

Kongl. Drottzen: då skolen I klaga.
Archiepiscop.: När man will uthom tijden behålla någon book, böhr man be- 

giära längre termin, och sådant wederbörl.
D.D. Benzelius sade att dhet är ett missbruuk moth constitut., att några hafwa 

böckerna bortta uthi 8 eller 10 åhr, då een annan dhem inte/ kan fa, om han 
dhem will hafwa.

Illust. Cancellarius: Tollat»r abusus.
H. Ol. Rudbeck: dhe böcker jag har hafft, så har jag skrifwit Eders HögGrefl. 

Excelkce till, att dher iag skall dhem igenlefwerera, så måste jag och afstå med 
arbetet.

Kongl. Drottzen och Archiepiscop. fan då godt att Consist:m i underdånigheet 
kunde hoos Hans Kongl. M:tt anhålla, att få läna böcker på zedlar.

H. Schütz: då begiär Consist:m moth sig sielf, effter förr Professorerna i h. 
Verelii tijdh slutet, att dhe inte/ skulle skrifwa någre zedlar, och begiära böcker 
på.

Illust. Cancell.: är dhet så? Rector swarade der till ja, tilläggandes och h. 
Schütz, att dhet är uthi hans tijdh ratificeradt, kunnandes zedlarne snart för
komma.

Illust. Cancell.: dhet är annat, sådant slut hafwer jag inte/ wist af. Hafwa i 
sådant slutit, så måge I tacka Eder sielfwa gode herrar.

H. Ol. Rudbeck: Jag har upsatt och specificeradt så månge jag länt.
H. Schütz: Coyetz donation står inte/ opfördt.
H. Rudbeck: dhen står uthi protocollet.
H. Schütz: Hon böhr och stå uthi indice libro rum Bibliothecae, men aldrig 

har hon warit i Bibliothequet.
H. Rudbeck: Jag kan inte/ annat minnas än hon lefwererades in, och togz 

åther strax uth.
Kongl. Drottzen: hwem war Bibliothecarius?
H. Rudbeck: Carolus Petri [Wallin]. H. Schütz: han war allenast Amanuensis.
Sedan giorde Rector berättelsse om M:r Boos saak, huru som hon fuller 

är uthageradt, men lijkwähl hafwer enckans barn och erfwingar intenterat Acadrn 
ny action, sedan Consist:m tänckt sig nu moth dhem inte/ mehr böra swara, 
begiärandes Rector Hans HögGrefl. Excell. rådh och betänckande här uthi.

Kongl. Drottzen: Jag seer inte/ annat än när I blifwa anfåchtade, I då må giöra 
remonstration af hela sammanhanget. D.D. Benzelius sade dhet Hans Kongl. 
M:tt wijd pingestijden talte om saken för honom, och att erfwingarna willia
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blifwa vid kammardomen eller söka dhe restitutionem in integrum. Rector: 
Hans Kongl. May:tt har nu committeradt saken uthi Södermans händer att giöra 
rela//'on om henne.

Kongl. Drottzen sade honom wara een wacker karl. Och lärer May:tt inte/ 
gifwa 2 domar i een saak, när Hans May:tt först blifwer underättad, att saken 
är till ända bracht.

Rector föredrog och att någre bönder beswäras medh dagzwärcke till kongz- 
gårdarne, hwar emot lijkwähl Acad:ns privilegier dhem beskydda, och begiära 
bönderne blifwa här ifrån frije, effter dhe för dhen stora skatten skuld inte/ 
mächta med dagzwärcken.

Kongl. Drottzen: Jag wet inte/ wähl hwad man skall giöra, effter Hans May:tt 
doneradt bönderne, och äro till hans gårdar som dagzwärcken giöras, men så kan 
man per supplicam anhålla i underdånigheet hoos Hans Kongl. May:tt här om, 
att dhe blifwe frija, och gifwa tillkenna, att Acad:ns bönder äro skattlagde högre 
än andra bönder, i anseende der till att dhe skola wara frij för dagzwärcken. 
Rector: Ja hemmanen blifwa elliest öde, om dhe måste städsse undergå dhetta 
dagzwärckzgiörandet. D.D. Benzelius: Skulle man inte/ kunna och förslå dhet att 
desse bönder kunde ansees som frelsse.

Kongl. Drottzen: Jag kan inte/ wähl dhet weta, uthan tycker bäst wara, blifwa 
wid förra förslaget, att dhe för dhen stora skatten skuld inte/ förmå iämbwähl 
prestera dagzwärcke.

Qvaestor: dhe äro som Eders HögGrefl. Excellxe sagdt för högdt skatdagde. 
Elliest hwad angår dhet att dhe kunna ansees som frälsse, så hafwa dhe een tijd 
warit så ansedde, men sedan som crono, åther igen nu sedermehra som frälsse. 
Dhetta sidsta förninuwes dher af, att ett hemman blifwit af Acad:n inlagdt, och 
fougden begärt af landzhöfdingen, han wille confirmera förmedlingzbrefwet, då 
h. landzhöfdingen swarat att till föllie af Kongl. May:ttz reglement och resolution 
så böhr inte/ för Cronan förkornas dhe inkomster som hon böhr hafwa, när 
någon frällseman inlägger något hemman.

Elliest är och sant som Eders Högg. Excellxe förr tahlt om, dhen stora bal- 
lance som fins i Acad:ns böcker, att dhen syns föröka Acad:ns capital. Han 
kommer dher af, att dhe äro så högdt skattlagde bönderne, att dhe inte/ kunna 
uthgiöra ränttan, hwarföre i räkningarne kommer så store skulder, dhe man 
aldrig far. Tyckes derföre icke wara orådeel. begära att dhe kunde blifwa för
medlade och å nyo skattlagde, ty elliest lära dhe blifwa öde een god dehl.

Kongl. Drottzen: Men kan skee då torde inkomsterne förminskas till någre 
1 000 dr. Consist:m tyckte bättre wara, att wara säker om någon mindre summa, 
än osäker om större.

Rector förestälte och, att Acad:n effter H:s HögGrefl. Excellxes rådh betänckt 
sig att comparera uti ca»xa Bringiana i Högl. Kongl. HoffRätten, ehuruwähl 
att dhet synes löpa emoot privilegierna, att saken icke först här som i sitt rätta 
foro optages. Och hafwer man förtrott Söderman, sade Rector, dhenne saak att 
uthföra i Kongl. Rätten. Kongl. Drottzen: Ja så måste man wäntta Rättens an
slag. Men är dhet då alt med dhe gamble skuldfordringar? Rector: Ausii och 
Gestrinii är ännu igen. H. Wollff: Äro och åthskillige obliga/zoner såsom bland 
andra een Sparres på 1000 rdr dhen man nyl. funnit och Acad:n hafwer 
att gå på.
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Kongl. Drottzen: huru kommer dhet till att dhe äro negligerade. Rector: 
Obligationerne ligga på ett rum, som man in tet så offta seer uthi.

Qvaestor: dhe ligga uthi cassa studiosorum.
Kongl. Drottzen: När äre penningar ne läntte?
Qvaestor: uthi M:r Boos tijdh.
Consistorium discurrerade om att kan skee tijden att söka dhetta är expire- 

radt effter Kongl. M:ttz placat.
Kongl. Drottzen: kan man inte/ per ordinariam viam, kunde man per suppli

canti kan skee något förmå, ty Acad:n står att considerera såssom een pupill, 
och böhr altså inte/ mista sitt.

Discurrerades om anatomiae salen, och rådde Hans HögGrefl. Excelkce, att 
som förliudes skulle taket något läka, man i tijd drager försorg här om, att dhet 
repareras och omlagas. Gaf och förslag på een karl i Stockholm, som dhet bäst 
skulle förstå. H. Ol. Rudbeck sade läkandet der af förorsakas, att kopparslagaren 
begynt beslagningen mitt på, men dhet borde begynnas nederst och sedan 
opföre, så att weken kunde alltijd gå uthöfwer.

Kongl. Drottzen: Bibliothequet är dhet repareradt?
H. Schütz giorde berättelse här om, att dhet gambla är omlagatt, och att dhet 

tillförende war illa förderfwat, emedan muren war all rembnatt, och taket altså 
kunnat falla in, då det skuttit muren uth.

Kongl. Drottzen: Än dhet nya Bibliotequet kommer dhet fortt? H. Schütz: 
Jag med Qvaestor war i tanckar om, att fortställa byggnaden, så att dher kunde 
komma taak på, ehwad huus dhet då sedan kunde blifwa, men sedan jagh blef 
så omildt angifwen, wij och icke funno någre medell till dhetta wärcketz befräm- 
iande, och des uthan som jag seer dhe sahl. döde disputerat dher emoot, att 
dhet skulle byggas, effter dher till finnes inge medell, så må dhen stå dher före 
som giordt förslaget och begynt, förr än han wiste hwar medlen skulle tagas.

Kongl. Drottzen: H. Profess, böhr seya hwem som gifwit förslag om Biblioth. 
och hwem som har omildt angufwit honom, och hwar dhet är skedt.

H. Schütz: H. Ol. Rudbeck har gifwit förslag, och står dhet uthi protocollet, 
och har han mig omildt angifwit, när deputati Consistorii giorde berättelse om 
Bibliothequet som syns i protocollet hållit på Wennegarn.

Illust. Cancellarius: dhet borde fuller Eder Prof. Rudbeck tala, men effter I 
in tet will, så giör fuller jag. När jag hörde åeputarum betänckande om dhetta 
Bibliothequet, så gaf iag förslagh på h. Ol. Rudbeck allenast såssom een bygg
mästare, dhen dhet wärcket bäst förstodo, hafwandes han och wijst förr sitt goda 
förstånd uthi byggningzwäsendet, såsom wid Acad:ns qwarns reparerande, då 
elliest ingen wiste någott expedient dher wid. Elliest weet jag att är omtalat som 
offtast här i Consist:o att dhetta Bibliotheque skulle byggas. Men att h. Rud
beck omildt angifwit Eder, beder jag mig wij ses i protocollet, hwilcket Hans 
HögGrefl. Exellxe lijkwähl begärtte een annan gång skulle skee. Och weet jag 
sade H:s HögG. Excelkce att h. Rudbeck Eder aldrig omildt angifwit hoos mig. 
H. Schütz: Protocollet talar sielf, dhet jag önskade nu strax måtte opläsas.

Illust. Cancellarius: Jagh seer fuller jag skall taga bladet från munnen, och låta 
blodet tahla, och seyer jagh dhet: I har trätt min ähra så när, att wij skulle 
spela om öhronen både, om jag icke dhet giorde för någon annan orsaak skull, 
och hade serdeles betänckande der widh. Och seyer i osantt, att han har Eder
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omilt angifwit. H. Schütz: Jag talar effter protocollet och skall för dhet öfrige 
med all diupaste wyrdnad wijsa mig moth Er:s HögGrefl. Excelhce uthi alt dhet 
som skähl är, men ingen må undra att jag förswarar min ähra.

Kongl. Drottzen: Jag tager Eder gode herrar tili wittnes huru jag mig stäldt, 
och will jag wäntta I alla med mig skola intet annars betyga, än dhet förswarkt 
är, men I hafwa gått mig för när. H. Schütz: Jag skiuter mig under lag och 
rätt.

111. Cancellarius: Jag beklagar dhem som här med Eder skola sittia och dheras 
olycka, Gudh beware mig här ifrån, jag will intet sittia här mz Eder. Doch 
är dhetta sådant som jag häller infra me, och will medh Eder intet mehr hafwa 
att giöra, uthan jag lembnar Eder under Gudz stränga domb, och han anseer 
Eder effter Eder gerningar.

H. Schütz: Jag lembnar mig och under Gudz domb.
D.D. Benzelius: Nya Bibliotheques huset kunna wij inte/ taga på wärt answar, 

som nu äro inspp. aerarii, effter dher äro inge medell till dhes förfärdigande i 
förrådh.

H. Ol. Rudbeck: Jag hafwer aldrig begynt eller gifwit förslag på dhenne byg- 
naden, uthan är jag blefwen ombedin af Kongl. Drottzen att wara allenast bygg- 
mestare.

Kongl. Drottzen: Taga då acta för Eder, och giöra een seriem dher af, att man 
der af kan see hela saken. Och deputerades här till Rector, Wollff och h. Bil- 
bergh.

Qvaestor berättade een Acad:ae rättare uthi Säfwabro skola alltijd, effter han 
sitter åth wägen till Wässmanland, skaffa dijt och tillbakars Acad:ns bref och 
budh, jämbwähl penningarna som hijt skola komma, och hwem som reser af och 
an, och hwad Acad:ns ärender förfalla, så far han omak af. Men nu wihl häradz- 
höfdingen och Cronones befalningz man hafwa honom till gästgifware, hwar 
medh han in tet kan uthhärda, uthan lärer hemmanet på sådant sätt blifwa öde. 
Hans HögG. Excell. tyckte bäst wara söka landzhöfdingen här om.

Mentionerades om Harwijks uthjord, och förfrågade Qvaestor om man skulle 
understå sig att contrahera medh Pels om dhen samma, effter han tillbiudet ett 
tämmeligit wederlag, ja större än Kongl. M:tt.

H. Wollff berättade att H:s HögG. Excelhce uthlåtit sig förleden winter för 
deputatis, att såsom Kongl. M:tt doneradt 18. hemman till exercitiestaten och 
Hans M:tt dhenne uthjorden till Cronan will revocera moth jämbngodt weder- 
lag, skulle man in tet giöra någre difficulteter här medh.

111. Cancellarius: dhet sanv»a tycker jag ännu, lijkwähl kan h. Qvaestor för
nimma hoos Cammaren om dhetta låter sig giöra att Acad.n far contrahera med 
Pels. D.D. Benzelius förfrågade om man icke af förbem:de hemmans räntta 
kunde anwända något till exercitiehusetz reparation.

Kongl. Drottzen: Jag tycker dhet, att dhen exercitiemestarens löhn, som här 
nu inte/ äro, kan employeras här till.

Qvaestor: Acad:n har allenast fått 684 åhrs räntta, och ey heller af dhen så 
mycket som wähl kan hinna till exercitiemestarnes löhn som här äro, hwarföre 
ey häller något dher af är till husetz reparation att anwända. Kongl. Drottzen: 
Är dher inte/ så stoor räntta att tillgå, så hielper in tet.

Discurrerades om staten för exercitiemästarna, och tyckte Hans HögGrefl.
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Excell. bäsr wara, att anhålla hoos h. landzhöfdingen, dhet han wille uthwärcka 
Kongl. May:ttz stat och förordning om lönens division för räkningarna skull. 
Och påminte ännu Hans Högg. Excell. att Consistorium bär tijdig försorg om 
exercitiemästarnes förhållande.

Rector: Allenast är att befahra något om dhen anslagne Chemineau för reli
gionen skulld.

Kongl. Drottzen: Man kan fuller afböya dhet att han inxet inmänger sig uthi 
religionswäsendet.

Rector föredrogh och formsnijdarens [Heijers] tillstånd, att han begiärer för 
förledin termin åthniuta stipendium.

Kongl. Drottzen: Jag kommer och ihog den kopparstickaren här warit, Troil- 
1us Arvidi [Truls Arvidsson], som beklagar sig så högdt öfwer dhet han blifwit 
uthsatt från sitt stipendio. Rector: dhet har Colleg. Antiqvit. sielf giordt.

Kongl. Drottzen sade sig genom h. Wollff fått weta att Collegium Antiq. 
sielf går och disponerar om sine stipendiater och annat mehr, uthan någon com- 
munica/zon med Consist:o, hafwer ey heller jag, sade H:s HögGrefl. Excell., 
hafft på 10 åhrs tijd, till dhet ringaste part af des förwettande, hwarföre jag 
och lärer begiära blifwa dher ifrån dispenserad. Och är här ingen som dher med 
af oss något har att giöra, mehre än h. Norman.

Norman sade sig fuller hafwa Kongl. May:ttz confirma//on, och uthi Collegio 
skulle fuller wara såsom ett membrum, men in vet blifwit admitterad till någon 
communica/zon af Collegii handteringar, ey heller någonsin hafft någon löhn.

H. Bilberg: Collegium sätter sielf till stipendiarios, hwilcka dhe willia. Doct. 
Benzelius: dhe hafwa troor jag 10. rum.

H. Ol. Rudbeck sade otta.
Sedan discurrerades om formsnidarens [Heijers] stipendio och uthlofwade 

Hans HögG. Excell:ce sig willia förnöya honom, för förleden termin, på dhet 
icke aerarium skulle graveras.

Hans Höggrefl. Excell :ce yttrade sig ännu huru som han kan skee in xet kom
mer så offta hijt, så har han då welat nu förklaratt här med, att han, effter sin 
sons [Gustaf Adolf De la Gardies] praesidentens i Kongl. HoffRättens goda sam
tycke, will donera hijt till Acad:n sitt bibliotheque som han hafwer i Stockholm 
till een påminnelse dher af, att han här anlagdt sine studier i 5 åhr, hwilcka 
åhrs profect hafwa fördt honom igenom dhenzze sin öfrige ålder, och h. Lager- 
lööf weet att dher är een wacker bibliotheca.

H. Lagerlööf gaf tillkenna uthi samma bibliotheque fins uthi historicis och 
iämbwähl philolog. wackra böcker. Hans Högg. Excelkce lätt och förstå att han 
will att dhet blifwer förwarat uthi ett rum för sig sielf öfwer audit. Gustav. 
Sade sig och willia tillsee att hon kan komma till att sättia ett lijtet capital på 
een ort, som kan kasta något af sig till nye böckers inkiöpande till samma biblio
theque.

Hans Högw:tt Archiepiscop. som och Rector betackade wederbörl. Hans 
HögGrefl. Excelkce på dhet ödmiukeligaste. Sedan slöt Hans HögGrefl. [Ex:ce] 
dhenne session medh voto, begärandes dher hoos alla wille beflijta sig om con
cordia, och att dhe wille bemöta hwar annan med höfligheet och godt förtro
ende, och när något missförstånd upkommer, att andra willia sig interponera och 
consopiera, att man een gång kunde eluctera, och giöra sig frij från een sådan
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siukdomb, som skulle elliest wara incurabel. Dhetta påminte Hans HögG. Ex
cellxe med ett språk* som han hörd t, då han här i Upsala studerade, af sin 
wärdh sahl. Laurelio: Bij tes och frutes intet inbördes, att I' icke sielf blifwa up- 
ätne, dherföre aflägge och I, sade Hans HögGrefl. Excellxe, all sådan onödig- 
heet, som in tet kastar annat än åthlöye af sig hoos andra, och särdeles dherföre, 
som I måste instruera ungdomen, så böhr dhet intet skee allenast af cathedra, 
uthan med Edert lefwerne, uthom cathedram, på dhet I icke förorsaka hoos 
andra af Edre exempel någon argheet. Seer derföre till att I alle lefwa een- 
drächteligen och wackert, så är Gudz wällsignelse medh Eder.

Här medh stegh Hans HögGrefl. Excellxe och samptl. närwarande opp, då 
Hans Högwitt Rev. Dn. Archiep. decenti ora//one betackade Hans HögG. Ex
cellxe för den nådgunstige affection och oföränderlige stoora omwårdnad och 
försorg som Hans HögGrefl. Excellxe moth denne Acadin städsse behagat uth- 
wijsa, önskandes af Gudh dhen Högste, dhet wille Han Hans HögGrefl. Ex
cellxe och hela des högförnämme familie igen wällsigna och alltijdh florera låta.

Consistorium maius d. 2 Septembris
närwarande Rectore Mag. Micrandro, DD. Pet. Rudbeck, D.D. Benzelio, 

Mag. Holm, h. Schutz, h. Aurivillio, Doct. Drossandro, h. Norcop., h. Spole, 
h. Bilbergh, h. Peringero, h. Lagerlöff, h. Norman, h. Qvaestor och Secret.

Secretarius uhrsächtade h. Prof. Lundium, som intet kan komma opp för een 
swulnad han hafwer i Halssen.

I. Häradzskrifwarens Bergboms bref af d. 18 Aug. A:o 1685 oplästes af inne
håld, dhet wille Acadin låta förfärdiga sin damb wid Fiskesåqwarnen och iämb- 
wähl sig omhuxa om medell att förekomma strömmens igenwäxande dher 
sammastädes, hafwandes han ingen nytta af dhet han sin qwarndam reparerad t, 
dher icke Acadin will och omlaga sin, effter wattnet dher flöder öfwer och så 
fruchtlöst bortlöper. Resol. Effter h. Qvaestor som bäste beskaffenheeten här om 
hafwer, än icke opkommit, differeras dhetta tills han upkommer.

II. Sedan sade Rector sig tillijka medh h. Prof. Bilberg upwachtatt h:s exice 
h. landzhöfdingen och honom föredragit 1. Behmers saak, hafwandes dhe begiä- 
rat execution i dhen samma i a#ledning dher af att Behmer intet inkommit och 
liquiderat medh Acadin effter Kongl. HoffRättens domb, hwar på hans excellxe 
swarade sig undra hwij Acadin icke nu på een tijdh dhen saken effterfrågat, 
sade elliest wårt petitum wara mycket skiäligit, och badh Secretin föra dhetta 
opp till minnes, williandes han giöra Consistim handräckning, och kunde iag 
intet annat förstå sade Rector, än att his excellxe wille låta oss fa prompt 
execution på Be[h]mer. Dhet samma sade och h. Bilberg, och iämbwähl att 
his excellxe påmint, dhet Acadin till sin säkerheet skulle låta sättia sig i posses- 
sion medh snaraste, uthi Behmers godz, förr än kan skee dhe torde distraheras. 
Sedan sade Secretarius Acadiae sig warit hoos secretin Dijkman och begiärt han 
wille påminna hans excellxe att Acadin får execution på Behmer, då han lofwade 
sig dhet samma willia giöra, när han kommer till Stockholm, effter han nu står 
på reesande foot och altså intet hafwer tijdh.

Rector berättade än wijdare dhet his excellxe landzhöfdingen sagdt, att Beh
mer skulle warit här i staden och tillbudit sig liquidera medh Acadin men han 
intet kunnat förmå Consistim här till. Hwar till deputati swarat, att Consistim
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intet wist, dhet Be[h]mer sig någonsin här praesenteradt till liquidation eller här 
warit, dhet och samptl. Consistoriales än sade, uthan allenast sade h. Spole, att 
under hans rectorat hade ryttmestar Loo[d] och Axel Behmers b:r majoren warit 
hoos honom, och fuller talt om liquidation, men dhe intet kunnat understå sig 
dher till, förr än dheras b:r assessoren sielf woro medh, opwijsandes och dhe 
mig, sade h. Spole ett bref till h. landzhöfd:n, hwar uthinnan dhe begiärdt dila- 
//on till dhes dheras b:r konwo medh.

H. Schütz: intet har Behmer tahlt medh mig när iag war Rector.
Consistorium slöt att bref afgår till secretrn Dijkman hwar uthinnan han på- 

minnes om h:s excellis landzhöfdinge«s giorde tillseyelsse, att han dhen wille 
skrifftel. communicera.

III. Dhet andra ährendet, sade Rector, som wij föredrogo, war om Acad. 
bönderne, som måste praestera dagzwärcke till kongzgårdarne Stäke och Ekåll- 
sund, hwilcka wij begiärte att bönderne måtte blifwa qwitte, som dhe dher löpa 
emoot Acad ins privilegier, och dhes uthan lända bönderna till sådan gravation, 
att dhe intet uthärda dher medh. Här på hafwer h. landzhöfdingen swarat, att 
bäst woro per supplicam anhålla hoos Kongl. May:tt, att bönderne kunde blifwa 
exempt här ifrån, och lofwat iämbwähl befrämia dhet hoos Kongl. M:tt, effter 
hans excellice landzhöfdingen intet kunde sielf här uthi elliest något giöra. D.D. 
Benzelius påminte att man borde efftersee om icke Acad:ns godz, och i synner- 
heet dhesse som giöra dagzwercke till Ekhålsundh stå att considerera som frälsse- 
godz, förmenandes dhe wara hijt donerade af K. Gustaffz allodial frelsse, och 
altså i anledning dher af effter sin eegen natur och qvalité kunna befrijas ifrån 
dhen obligation, att dhe skola sådanne onera undergå.

H. Aurivillius påminte att man borde see på reglementet som expresse ut
trycker, huru wijda bönderne skola giöra dagzwärcke. Consistim tyckte dhet 
reglementet intet giälla, alldenstund bönderne de facto obligeras till dhenne ser- 
vitut efter speciali Kongl. Mayittz befallning här om.

Effter någon discours slöt Consist:m att supplique afgår här om till Kongl. 
May:tt, dhet Acadiae bönderne kunde blifwa från dhesse dagzwärcken libererade 
i anseende dher till att dhe äro högre skatlagde än andre, hwilcket skiähl är 
wijdare infördt i näst föregående protocollet; dhet andra skiälet om frälssefrij- 
heet mentioneres intet i brefwet.

IV. Dhet tridie ährendet som Rector och h. Bilberg förstält, war om dhet bref 
som afgått till hans excellice landzhöfdingen angående Rudbeckii byggnad i åhn 
wid Munckebron, dhen Consistim befarar kan skie torde wara skadelig för 
Acadins odallqwarn, då hans excell. swaradt att han will gifwa Consistio copie 
af h. Rudbeckii revers, hwar uthinnan han försäkratt dhet dhetta wärcket Acadin 
eller dhes qwarn intet skulle skada, och iämbwähl att h:s excellice intet wijdare 
gifwit Rudbeck tillstånd att bygga än att dhet icke skulle skada.

V. Fierde ährendet war att rättaren i Säfia skulle kunna deciinera gästgifwerijt, 
som Cronans länsman honom hotat medh skulle påläggas, hwar på h:s exicell. 
swarade att han inte/ hördt dher af förr, men om dhet skulle här effter intenteras, 
så wille han laga så, att han skall blifwa dhet onus qwitt. Föruthan dhetta sade 
och h. Lagerlöf dhet han sökt hoos h:s excellice att förnimma om skulle h:s 
excell. weta Kongl. Mayittz intention om exercitie ränttans partition emellan 
exercitiemästarne; men h:s excell. gufwit dhet rådet, att woro bäst i underdånig-
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heet förnimma Kongl. May:ttz betänckande här om, effter h:s excell. dhet icke 
wiste. Wijdare berättade h. Lagerlöf att om dantzmästin Chemin[e]au tahlte h:s 
excellxe det han honom sig intet hafwer bekant, uthan gaf förslag att man skulle 
anhålla hoos envoyen h. Lillieroth dhet han wille see till om han kunde skaffa 
någon ifrån Paris, som woro wäll förfaren och medh dhe conditioner och privi
legier benögd, som Kongl. Acad:n och dhen tiensten allernådigast föruntte äro. 
Dhetta förslaget accepterade Consist:m men önskade lijkwäll hällst att man 
kunde få någon af wår Lutherske religion dher möyel. woro, hwilcket h. en
voyen förständigas.

VI. Uplästes Hans Kongl. May:ttz bref af d. 29 Augusti 1685 af innehålld, 
att såssom någre publique documenter desidereras till dhen öfwer Academiae 
medell anstälte inquisitionen, som finnas uthi privatorum händer, så är Hans 
Kongl. Mayrttz willie och befallning, att dhe som dhem hafwa allfwarl. till
hållas, att dhe uthan drögzmåhl dhem ifrån sig lefwerera.

Secret:n Reftelius berättade, Hans HögGrefl. Excell., när han H:s Excell. 
dhetta brefwet lefwererade, hafwa sagdt, att såssom Consistorium bör effter- 
komma alle andre Kongl. Mayrttz befallningar så bör Consistorium och icke 
mindre thenne uthi underdånigheet effterlefwa; och woro ganska illa, ther till- 
förende påminnelser woro giorde, om slijke publique documenters inlefwere- 
rande, att thet icke straxt skiedt. Wore och wäll, att the uthnämbdes som så- 
danne puolica documenta och acta hoos sig hafwa, och hwad thet för docu
menta wara monde; recommenderandes sedan H:s HögGrefl. Excell. dhetta 
ärendet D. Rectori och Consistorialibus medh alfwar att effectueras. Dhetta be
tygade och h. D. P. Rudbeckius och h. Doct. Benzelius, seyandes H:s Hög- 
wördigheet h. Archiebiskopen thet samma kunna attestera.

H. Schütz: E:s Magnif. och V. C. lärer finna af protocollet af innewarande åhr, 
huruledes iag tillijka medh Ränttemästaren här in loco, effter dhen fullmacht 
som Hans May:tt allernådigst oss gifwit uthi dhenne warande inquisition, pro- 
ponerade och lätt till acta komma, att hwar och een som wiste sig hafwa några 
publique documenter hemma hoos sig, han wille dhem från sig lefwerera, och 
dhet effter sin reedeligheet, men som dhet intet efftertryck har hafft, så har man 
blifwit förorsakat på Konungens wägnar een och annan påminna om några docu
menters uthlefwererande, såssom serdeles original observationerne öfwer Kongl. 
Acadrns Bibliotheqves medell hwilcka här äro uplässne och på Consistorii answar 
wid slutet lembnade, dher ingen handräckning till een publique tiensts befrem- 
miande giordes. Men dhesse observationer äro så från actis publicis removerade, 
att hwarcken originalet eller copie in publico finnes. Påminnelse om originaletz 
restitution har man giordt både till h. Prof. Ol. Rudbeck och till sahl. h. D.D. 
Loccenii äncka, men originalet är oss af dhem bägge förwägrat, gifwandes dhe 
oss dher af een copia, dhen dhe borde sig till efterrättelsse behålla, och låta 
originalet ligga ad acta publica, som dhet een gång dijt är ingifwit. 2. Såssom 
wij hafwa funnit i Acad:ns verifications böcker een och annan titul giord på 
uthgifne medell, men heela bladen charta blanch, fördenskull har man blifwit 
förorsakat till Hans Mayrttz tienst infordra sahl. h. Rentemästarens Verelii klad
dar, som till een dhel hoos h. Prof. Ol. Rudbeck förwaras, men dhe äro oss 
på 2. wåre skrifftel. ansökningar förwägrade. 3. Wichtige documenter angående
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Behmers saak finnas af Secret:n Goeding till ett stort antahl antecknade, men een 
stoor deehl finnes intet in loco publico, uthan som förspöries så äre dhe hoos 
Prof. Ol. Rudbeck. 4. Effter åthskillige protocoll äro illa handterade, ty åstundar 
man kladdarna under Secretm Goedingh hålldne, att see huru dhet eena dhet 
andra verificerar, emedan protocollen blifwa fundamentet till dhe saker inquisi- 
tionen företagit. 5. Dhet protocollet som hölltz 684 på Wennegarn och här in 
loco uplästes, emedan dhet handlar om publique bygningar och medlens dispo
sition under Räntemestaren, ehuruwähl detta är infördt i Acad:ns protocoller, 
har man lijkwähl af nöden sielfwa originalet medh sielfwa inskrifningen för åth
skillige omständigheeter skull att conferera. Hwadh elliest för documenter höra 
till publicum, och hoos privatos kunna finnas, som wij nu i hastigheet intet 
kunna påminna oss, ey heller äro i anledning af inquisitions aeterne dher upp 
kombne, så är dhet lijka fult hwars och eens obligation dhen richtigt till aeta 
publica inlefwerera, fast dhe icke af oss nämbnas, lembnar för dhet öfrige till 
h. Renttemäst:n att påminna om slijke documenter dher han någre slijke kan 
ihugkomma.

H. Qvaestor: Något förr än sahl. h. Verelius trädde från qvaesturen, så be- 
giärte han af mig då warande Secreterare, att iag wille opsöka hwadh dommar, 
som fallitt uthi Acad:ns actioner wid ting och annorstädes, som ännu kunde fin
nas i Consist:o och lefwerera dhem till honom, seyandes sig dhem tillijka medh 
dhe han förr hoos sig hade till inbind ning registrera willia, men som hans tijdh 
sedan icke blef lång, förmärekes han ey hintt fullborda dhet samma, uthan h. 
Prof. Ol. Rudbeck skall effter hans dödh tagit alla domarna till sigh, och ehuru
wähl iag flere resor påmint och begiärat har jag in till dhenne stund ingen dher 
af fått in publicum locum, så att iag omsijder wed tillfälle måst förklara mig 
skrifftel. till V. C. att iag intet wijdare kunde dher om påminna, och att iag 
wille wara frij för alt answar och tilltahl om Acad:n kommo på något ställe att 
lijda i sin rätt, dherföre att man inte/ hade samma domar wijdh handen, dher af 
man torde kunna sig ibland betiena. Rector, D.D. Rudbeck och Benzelius be- 
giärte att dhet man har att låta komma till protocolls kunde skie kort. H. 
Schütz sade sig giordt korttast han kunnat. Och sade Qvaestor sig willia dhet 
öfriga opsättia skrifftel. när dhet behöfwes. D.D. Rudbeck: dhet woro bäst att 
barnet gifwes då nampn nembl. att man weet hwadh documenter som desidere- 
ras och af hwileka dhe fordras, 2. tycker mig och blijr een qvaestion om eens 
kladdar och hålldne diaria skola «stimeras för publique documenter.

Rector: Som jagh seer att mig executionen anbelangande documenterne, an
går, så skall iag Kongl. May:ttz bref gierna i underdånigheet effterlefwa. H. Auri- 
villius begiärte något fa tahla på sterbhusetz wägnar. H. Schytz påminte att 
honom intet tillkomwer lägga sig uth, uthan achta sig hwadh han seyer. H. 
Aurivillius: dhet originalet som Loccenii sterbhuus graveras medh är till sterb- 
huset extraderadt, och när sterbhuset får dhe documenter som höra till ori
ginalet, så will sterbhuset giöra sin förklaring och inlägga sedan originalet. H. 
Schütz badh han skulle bewijsa hwem originalet extraderadt, förmenandes wara 
nog att sterbhuset har een copia dher af. H. Aurivillius: Intet har sterbhuset 
taget dhet sielf och skall dhet nu strax igenlefwereras, kan och Consistorium dher 
wid bruka sin myndigheet, så nu som när verifications booken fordrades. H.
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Qvaestor: Skola sådanne concertationer skee när Kongl. M:ttz befallningar an
komma, så will iag gå här ifrån. D.D. Benzelius: Om någon har publiqt docu- 
ment, och intet will inlefwerera dhet när dhet påfordras, så håller iag före han 
har ingen redelig saak. Norcopens.: antingen stoore orsaker eller och ingen rede- 
ligheet.

VII. Kongl. May:ttz bref af d. 28 Aug. 1685. oplästes för D.D. Pet. Rud- 
beck. [Plats har lämnats i protokollsboken för innehållet i brevet. ]

D.D. Benzelius: Kongl. May:ttz allernådigste förordning optager jag medh 
underdånigste wyrdnad, men förmodar att Hans Kongl. May:tt intet påbördar 
oss något mehr, än wij förmå uthstå, hellst effter een dhel af oss äro betagne 
af swagheet och een dhel af andra occupationer, att altså kan skee på een eller 
annan kunde falla störste onus, men missunnar elliest intet h. Doct:n vaca- 
rionem aetatis.

D.D. Rudbeck: Jag förmår nu intet mehr för mine embetzsyslor att undergå 
Consist:ii onera, resignerar altderföre här medh alle dhes sysslor så wähl dhe som 
praemia medh sig föra, som elliest onera. Lijkwäll will jag dhenne termin tillsee 
iag kan uthhärda medh assessoriatet i Consistro minori, dher kraffterna tillåta.

VIII. Rector framtedde H:s Kongl. M:ttz bref af d. 28 Aug. A:o 1685. till 
Hans HögGrefl. Excell. Kongl. Drotzen för h. Prof. Buscagrio, förständigandes 
Hans Kongl. May:tt dhet han i nåder hoos sig giälla låter H:s HögGrefl. Ex
cell. intercession om något underhåll till Buscagrium, uthi hans miserable till
stånd, lembnandes Hans Kongl. May:tt H:s HögGrefl. Excellrce frija händer 
uthi dhetta att disponera, som brefwet wijdare uttrycker.

Effter detta brefwetz upläsande sade h. D.D. Rudbeck sig hafwa något att 
påminna, att när H:s HögG. Excell. Kongl. Drotzen sidst bortreste här ifrån, 
lefwererade han honom brefwet, då H:s HögGrefl. Excell. dhet igenomläst. Och 
sedan han mig dhet fick, sade D. Rudbeck, badh han 1. att iag skulle lefwerera 
Rectori och Consistorio sielfwa originalet, och 2. taga dhet tillbakars blifwandes 
een copia wid acta, dher wijdh sade H:s HögGrefl. Excell. 3. att dhe gode herrar 
i Consist:o förr weeta Hans HögGrefl. Excell. tanckar här om, och huru H:s 
HögGrefl. Excell. sig uthlåtit, kunnandes dhe påminna sig hwadh H:s Hög
Grefl. Excell. sidst i Consist:o befallt dhe i dhetta måhl skulle förrätta. Rector 
sade: wij fa orsaak af sielfwa protocollet oss påminna hwadh hans HögG. Excell. 
om dhenne saak påmint sidst i Consist:o, när dhet opläses som rätt nu skie skall.

IX. Dhet sidst hålldne protocollet uplästes.
X. D.D. Benzelius begiärte såssom inspector aerarii fa göra berättelsse om 

dhet ährende han medh h. Bilberg förrättat, som föllier.
Wij hafwa effter Magnif. Rectoris godtfinnande warit och besichtigatt tillstån

det af pappersqwarnen som Acad:n äger, och för någon tijdh sedan på arende- 
wijs updragin är h. Prof. Ol. Rudbeck, och befunnit att alla wärcktyg som dher 
tillhöra, äro dädan förde, och huset blottat. Om dhet är skedt medh Rectoris 
weetskap eller någon föregången communication weeta wij intet, och som ae
terna gifwa till att förstå och dhet skulle wara h. Rudbeck tillinventeratt, så 
woro nödigt man efftersågo, huru dhen inventeringen skedt, och huru wijda 
han berättigad t är till dhe wärcktyg som bortförde äro.

Rector: Intet har iag hafft af dhetta någon communication, förr än sedan jag
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förnam huuset wara blåttat, men önskar weeta om dhetta wärcket är h. Rud- 
beck tillin venterad t. D.D. Benzeli/w: Sådan berättelsse giöra fuller aeterne, men 
hwar inventariumet är eller af hwad innehålld, om något sådant är oprättat, 
weet iag intet. Elliest hwadh dhe andra inspectorum aerarii förrätningar anbe
langar, så kan jag nu inxet mehr mig något taga dher af, effter jag nu måste 
effter Kongl. May:ttz allernådigste befallning reesa åth Stockholm. Och påminte 
h. Doct:n i synnerheet om anatomiae huuset, att man effter H:s HögG. Excell. 
påminnelsse borde reparationen dher wid företaga, och tillsee hwarest skadan är 
och hwar uthinnan han består, om någon mehr är, än dhet att kopparen är 
löös, som Prof. Rudbeck sidst gufwit tillkenna. H. Qvaestor: Dhet lärer infalla 
qvaestion hwar penningar skola tagas dher till. Omsijder deputerades D.D. Dros- 
sander och Prof. Bilbergh att besichtiga beskaffenheeten på anatomiae huuset.

XI. Till Visitation öfwer Acadrns godz uthi Jacob Andersons [Hambraei] 
befallning nämbdes D.D. Drossander och h. Lagerlöf, som sig och dhet samma 
påtogo.

XII. Oppå h. Ol. Rudbecks begiäran att få transumpt af dhet sidsta proto- 
collet angående Bibliotheques bygnaden, bewilliades honom dhet samma.

XIII. H. Qvaestor begiärte ny taxa opsättias måtte på sp«»»£mJhlen som i 
qwarnen i dhenne månad skall försellias, alldenstund man nu intet kan bringa 
dhen nya säden, som hädan effter inkommer, så högdt, som dhen gamla, och 
slöt Consist:m att rågen sällies för 11 dr tunnan om h. Qvaestor intet kan fa 
mehr. Maltet blif:r widh dhet kiöpet i förra månaden warit nembl. 16 dr tunnan 
och blandsäden sällies för 10 dr tunnan.

XIV. Rector sade sig förledin post fatt bref från h. Örnhielm, att booktrycka
ren Eberdt ärnar reesa öfwer medh jachten som nu ankommer att see sig före, 
om han Curio uthi tryckerijet succedera will, förfrågandes om man icke kunde 
bruka honom wid samma tillfälle till trycketz aestimation, som Curio från sig 
lefwerera skall.

Consistorium tyckte godt wara att man betienar sig af Eberdt wid opwägandet 
uthi execution, och att dhesuthan wore bäst inspectores typographiae woro dher 
widh tillstädes, när samma wärek företages.

Consistorium minus samma dag
närwarande Rectore Mag. Micrandro, Prof. Holm i D.D. Pet. Rudbeckii ställe, 

h. Aurivillio, h. Lagerlöff.
I. Drängen Matz Ersson tillijka medh Margareta Jonsdotter inkommo, och 

berättade han dhen ächtenskapzlofwen, som hon protenderat af honom, i con
sistorio ecclesxo wara af in xet wärde befunnen; uthan dhe bägge nu hijt wara 
remitterade för lägermåhlet att plichta, dhet och hon tillstodh. Efter giord till
frågan af Rectore om dhe någon dhera något nu hade att påminna, annat än 
hwadh skedt under ransakningen, dhen nu uplästes, swarade dhe ney, uthan alle
nast begiärte kohnan att drängen måtte ställe henne i kyrkan, och gifwa något 
till barnetz underhålld.

Resol. Alldenstund drängen Matz Ersson hafwer besufwit Margareta Jons
dotter och henne medh barn rådt, som han sielf tillstått och aeta wijdare be
tyga; altså plichtar han medh 40 mk söllf:mtt för dhetta sitt brott, och ställer
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henne uthi kiörckan, sampt gifwer henne 24 dr kopp<zr:mtt till barnetz up- 
fostrande. Kohnan Margareta Jonsdotter plichtar medh 20 mk söllf:rmtt och re
mitteras sedan bägge till forum ecclesxum dher wederbörl. att plichta.

Consistorium maius d. 12 Septembm
närwarande Rectore M. Micrandro, Mag. Holm, h. Lundio, h. Aurivillio, 

Doct. Drossandro, h. Norcop., h. Spole, h. Wollff, h. Bilberg, h. Lagerlöf, h. 
Norman, h. Qvaestore och Secretrn.

H. Peringer presiderade för een gradual disputa//on.
D.D. Benzelius är förrest till Commissionen i Stockholm.
I. Rector berättade Öman warit hoos honom, och begiärat han skulle få wist 

uthslag om sin disputation, antingen han skulle sättia förklaring öfwer dhet som 
woro något anstöteligit, eller och om han skulle skrifwa een ny disputation.

H. Lundius mente disputationen kunna gå fort allenast han togo uth dhe sidste 
bladen.

H. Norcop. tyckte wara swårt få igen dhe exemplaren som distribuerade äro, 
att och dher uthi dhe sidsta bladen kunde uttagas, uthan mente Consist:m kunde 
wara nögdt dher medh att någre bladh tillägges som explicerade disputationen.

H. Wollff: Man kan fa see huru den förklaringen blifwer. Consist:m stannade 
och här wid att han far giöra declaration och dhen wid ändan af disputationen 
tillsättia, allenast han är fullkomblig, och först effter wanligheeten dhen samma 
h. Decano opwijses, påmin«andes h. Wollff att om han intet finner sig uthi 
dhen samma så söker han sin recurs till Consist:m.

II. Hans HögGrefl. Excell. Kongl. Drotzens bref af d. 4 Septembm 1685 
oplästes för sahl. biskopens i Giöteborg Magistri Laurentii Bil[l]ichii [styv]- 
söner [Andreas och Johannes Trogelius], öfwerskickandes H:s HögGrefl. Ex
cell. een copia af Kongl. May:ttz bref för dhe samma att blifwa beneflcerade 
medh stipendiis.

Resol. Dhe anmähle sig hoos Decanum uthi dhen facultet som dhe söka 
stipendium när stipendiarii omwäxlas, så will då Consist:m tillsee att dhe kunna 
blifwa hullpne effter Kongl. M:ttz och Kongl. Drotzens behag.

III. Oroslanders [0: Orostanders] supplique till Consist:m uplästes, bönfal
landes han till Consist:m dhet måtte dhen relegationen icke publiceras, som han 
är belagd medh, och iämbwähl att han måtte i höst få komma igen till Acad:n 
deprecerandes han elliest sitt brott, och förmodar så mycket snarare hans be- 
giäran finna rum, som han tillförende intet warit noterad för någon oskickelig- 
heet.

H. Norman sade honom warit hoos sig i collegio, och dher fuller warit flij- 
tig, fast han icke än så wijda wore kommen uthi studierne. Elliest påminte 
Consist:m att han under examine warit mycket obstinat uthi nekande. H. Lun
dius tyckte dhetta gifwa något answar i längden att man förändrade domen, 
besynnerl. som detta wåldet warit mycket grofft.

D.D. Drossander: Kan skie dhet eena kunde mitigeras för honom, såssom 
relegationens publication. Sedan stannade eenhällelrn Consistim dher wijdh att 
såssom dhet intet står uthi Consistdi macht uphäfwa sin egen domb, uthan dhet 
tillkommer högre dommare, och dhesuthan Orostander under ransakningen 
intet kunnat låta sig intalas till någon bekännelsse, ehuru han med wänligheet
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här om warit påmint, uthan stadigt nekatt, hwarföre och domen simpliciter är 
stäld uthan någon limitation att executionen honom öfwergå skulle, derföre för- 
blif:r Consist:m wid sin förre dom, och skall relegationen med snaraste opslås, 
om han sin saak moth wederpartten uthfördt, eller och förelägges honom een 
wiss tijdh henne att uthföra, på dhet icke executionen angående relegations 
publicationen må dragas in infinitum.

IV. Sedan föredrog Rector att förleden tijsdagz kom probsten i Närtuna M:r 
Ericus Ham[m]arinus till honom, och insinuerade Högl. Kgl. HoffRättens reso
lution copialiter uthi Skeftuna saken, som är fallen d. 18 Februarii sidstleden, 
begiärandes han dhet Consist:m in ut wille öfwerijla hans måg Mag. Erland. 
Aurenium som dhenne saken angår, och uthi lagmans tinget, som nu påstår, 
honom owitterl. någon domb uthwärcka. Hwar på Rector sade sig swarat, att 
Consist:m intet wist någon resolution uthi Högbe:te Kgl. Rätten wara fallen, 
hwarföre ey häller hans måg må något fruchta. Sedan probsten bortrest sade 
Rector sig fått h:s excell :s Gullenstiernans bref, att Aurenius saaken i lagmans 
rätten angifwit, och begär confirmation på förra häradzsynedommen, effter Con- 
sist:m nu intet i sin rätt vigileradt.

H. Lundius: Dhet synes underl. att h. probsten giorde een sådan begiäran, 
och lijkwist Aurenius redan inkommit i lagmans rätten och begiärt få confirma
tion på förre häradzsynedommen. Consistoriales tyckte dhetta wara mycket 
grofft och mente wara rådel:t angifwa dhetta nu strax i lagmans rätten att wijsa 
här igenom huru han medh saken umgår, i dhet han sielf pousserar i lagmans 
rätten på domb, men begiär genom probsten att Consist:m skall intet skynda 
mz honom. Men först wille Consist:m höra copien af Kongl. HoffRättens reso
lution som nu opiästes af innehålld att alt hwadh förre lagmans rätten d. 1 
Octobr/i 681. till dhenne saak giordt, för dhen nullitet skuld som dher wid 
förelupit i dhet domb emoot domb af h. Axehielm gifwen är, restitueras dhenne 
saak af Högl. Kongl. Rätten uthi dhet stånd som hon war förr än be:te lag
mans rätt dher uthi dömbde. Här på uplästes h:ss excell. lagmans Guldenstier- 
nans bref och notification om samma ährende af lijka innehålld, tilläggandes 
och h:s ex:ce att Mag:r Aurenius begär confirmation som ofwanförmält är på 
häradzdomen, effter Acadrn icke hafwer sin saak wid dhetta lagmans tinget medh 
citation fullföllgdt. Sedan berättade Rector, att såssom swaret på dhenne h:s 
excell:ces notification intet tåhlde så lång dilation, tills Consist:m kunde komma 
tillsamman, hafwer han reeda h:s excellxe beswaratt, betackandes ödmiukel. 
h:s excell. för giord communication, och dher brede wijdh anhållandes om cita
tion och stämbning på offtabe:te Aurenium till dhetta warande lagmans tinget, 
dher dhenne juridica så länge warar, men dher dhet nu ey kunde skie, att fa 
dilation till nästkommande, effter Consist:m förr ey wist resolutionen wara fal
len. Proiectet af swaret uplästes. Här widh påminte h. Qvaestor om timbret, 
hwilcket Aurenius till sig tagit, som församblingen och Acadrns bönder låtit 
framföra, och iämbwähl att han uthgutit sid st han war i consisno ecclesiastico 
grofwe injurier på Consistrm, som man borde intet tollerera.

Resol. Angående timbret så har fogden reeda fatt befallning om dhet att 
söka först attest på, att Aurenius dhet till sin nytta från församblingen bort
tagit och sedan uthföra dhetta lagl. emoot honom för rätta. Angående injurierne 
så uthtages extract af consist:ii eccles.ci protocoll, och sedan tingföres han af
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Secretario för dhem. Men hwad widkomwer h:ss excell. Gyllenstiernans notifica- 
tion, approberade Consist:m dhet att Rector uthi sådan form h:s excell. beswarat 
som skedt är, hållandes Consist:m onödigt nu wijdare h:s excell. tillskrifwa.

H. Bilberg inkom och sade sig in tet fått budh om Consistorii sammankomst 
ey heller h. Lagerlöff. Cursor Johannes inkallades, och sade dhem bägge i går 
intet warit hemma, uthan han derföre begiärt att praeceptoren wille seya dhet 
åth dhem. Rector sade sig befalt Cursorem att han skulle gå dijt andre gången i 
dag bittidel. Consistoriales sade något hwar att han Johannes går owisse ährende.

V. Protocollet oplästes, och wid dhes upläsande angående Behmers saak, slöt 
Consi$t:m att bref afgåår till Ringen i Stockholm dhet han drifwer på att h:ss 
excell. landzhöfdingen låter Acad:n få execution. Skall och iämbwäll ställas bref 
här om till h:s excell. landzhöfdingen, att effter h:s excell. gifwit förtröstning 
om execution, dhet wille han låta Acad:n dhen åthniuta och sålunda få immis- 
sion i Behmers godz. Skall och domen till h:ss excelkce öfwerskickas uthi dhenne 
Behmers saak. Breef föllier och till secretm Dijkman medh lofwen dher om att 
wår fullmechtige hafwer i befallning tacksambi. hogkomma hans omaak, hwilcket 
sker medh 20 rdr, dher man får immission uthi godzen.

VI. Wedh förre protocolletz upläsande inföll och mention om Fiskesåqwar- 
nens reparation, hwad dher wijdh står att giöra, och om möllnaren hafwer dher 
någon besittningzrätt, eller längre böhr dhen niuta till godo effter han intet giör 
sine richtige uthlagor af henne.

Qvaestor refererade att dhenne möllnarens fader, som nu sitter på qwarnen 
låtit förstå sig hafft 2 Kongl. bref för sig på besittningzrätten och qwarnen wähl 
häfdat. Hafwer och medellst samma bref genom een lagmans domb stängdt 
möllnaren som wijd andra qwarnen är, från dammen, så att Acad:n från alt in
trång för dhen andra befrijades. Men sohnen hafwer warit owålig, och intet 
giordt richtige uthlagor för qwarnen. Han hafwer och uthsatt bland andra qwar
nen angående documenter dhe ofwannämbde, hwarföre då Erich Lind, pra?ten- 
derade wijd tinget ohngefåhr 12 åhr sedan, för dhen andra qwarnen hallfwe 
strömmen och dambohl i Acad:ns damb, han och dhet wan. Academien appelle
rade då intet. Sedan hafwer Academien söckt restitutionem in integrum och 
wäntat sluut dhen eene tijden effter dhen andra, till hwilcken ända Goeding 
war i Stockholm, och tog resolu/zonen uth, men iag alldrig wist af honom förr 
än nu sedan iag dhen funnit i protocollet, och är resolutionen sådan att Kongl. 
HoffRätten intet kan restituera saken in integrum, effter uthi processen intet 
finnes af dommaren något fehl wara begångit, uthan täncker Academien sig att 
kunna winna dhetta beneficium restitutionis, skall Acad:n i underdånigheet söka 
Hans Kongl. M:tt. Men dhetta hafwer man intet welat giordt, förr än man skall 
få documenterne igen, och som man intet af möllnaren kunnat dhen få, ehuru 
man både genom fougden honom låtit tillseya, som och honom tillskrifwit, 
hafwer man intet kunnat hoos Hans Kongl. M:tt här om inkomma; möllnaren 
föregifwer att dhe äro inlefwererade uthi Hoffrätten, och när man dhem dher 
effterfrågat, hafwer man fått till swar, att dhe äro uttagne igen. Weet derföre 
iag intet sade h. Qvaestor på hwadh sätt man skall kunna få dhesse documenter 
och bref om händer. Är och iagh owiss om och huru wijda möllnaren hafwer 
någon besittningz rätt, som honom kan berättiga att blifwa qwar, lembnar dher- 
före till Consistorii betänckande hwad här wijd står att giöra. Resol. Consisto
rium fan rådeligit wara, att möllnaren citeras till tinget och dher sökes att han
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träder af hemmanet, effter han qwarnen fördärfwar, då han fuller opwijser do- 
cumenterne om besittningz rätten, så att Acad:n dhem må få see, skall och exe- 
cution på honom uthsökas uthi dhet som liquid och klart är och dhen strijdige 
ställes uthi dommarens händer. Ringen söker cita//on hoos häradzhöfdingen 
GüllenCreütz om dhet icke är försent till dhet nu innewarande Michelssmässa- 
tinget.

VII. Jonas Månsson Danbergz supplique uplästes begiärandes han få anttaga 
Fiskesåqwarnen, men i förstonne will han qwarnen besichtigas effter hon är illa 
medhfaren, hwarföre hon och behöfwer reparation, antingen då han dhen samma 
giöra skall emoot frijheet eller och dher medh giörs någon annan förordning.

Resol. Så länge dhenne förrige sitter qwar wid qwarnen, kan dher intet någon 
byggnad företagas, uthan seedan han affträder, skall dhet skie, och då anförtroos 
dhenne Jonas Månsson qwarnen under caution, och öfwerlägges wijdare på 
hwadh sätt reparation skie skall.

VIII. H. häradzhöfdingens Fur[u]boms cita//on oplästes, af innehålld att han 
nästkommande d. 8 Octobr/j will förrätta synen emellan Raasboo, Olandz och 
Norunda härader, hwarföre wille och Acad:n å sin sijda konuwa tillstädes att 
bijwista dhen samma, warandes han benögd att Acad:n betienar sig af halfwa 
Hagunda häradznämbd wijdh samme syn. Dhenne cita//on sade Rector sig wara 
tillhanda kommen i onsdagz, och sig dher på strax swaradt, begiärandes att h. 
Furubom wille wijdare gifwa ordres till halfwa Hagunda nämbden att hon på 
Acad:ns wägnar kommer tillstädes. Rector sade och een citation legat uthi till 
Höken, dhen han honom låtit tillställa. Consist:m tyckte godt wara, att Acad:n 
låter citera sine wederpartter, och iämbwähl förnimmer om häradzhöfdingarna, 
emellan hwilckas härader synen skeer, fått notification, att dhe medh sine nämb- 
der komma tillsammans; uthi dhenne syn är Acad:n interesseradt förnämbi. för 
Kulla [Söderkulla] skull uthi Morkumla* sochn.

IX. Förklaringen på Hedbergz uthi Höglofl. Kgl. HofFRätten insinuerade 
supplique och deduction uplästes medh dhes allegatis, hwilcken skickas h. Örn- 
hielm tillhanda, att han sig af dhen samma kan betiena till sin a part dedara- 
//on, och sedan öfwerlefwererar han förklaringen medh dhes allegatis uthi Högl. 
Kongl. Rätten. H. Lundius sade att han uthaf dhenne saak vaxet will hafwa någon 
part, aldenstund dhenne Hedbergh blifwit moot hans willia och dhet slut under 
hans rectorat giordes, deponerad, hwarföre han och protesteradt moth sahl. 
D.D. Hoffwenius som honom till deposition admitteradt. Men lijkwäll, sade h. 
Lundius, haf:r jag till att conservera Consiståi honeur uthi dhetta måhl welat 
giöra ett med Consist:o att uthreeda dhenne saaken.

X. Een copie af Christina Ap[p]elboms sahl. D. Daniel Sidenii änckas suppli
que till H:s Kongl. Mayrtt oplästes, beswärandes hon sig dher öfwer, att hon 
incet nutit dhe 3 tunnelandz åcker, som H:s Kongl. M:tt henne, som andre 
Professorsänckorna, tillijka medh 20 t:r spannemä\\\ åhrl. tillslagit. Dhesuthan, 
som hennes sahl. man war primus acq»/rens till dhet hemmanet hon effter 
hans dödh Acad:n till praebende afstodh, räntandes 30 t:r s c a n n e och 50 dr 
kopptfr:mtt, praetenderar hon af Acad:n att niuta dhe 10 t:r s^annemäbXs rest, 
som för henne brustit nu åhrl. på 3 åhr, i anseende till dhet Consist:m henne 
lofwat emoot Willingehemmanetz affträde så stort wederlag, och supplicerar

Felskrivning för Morkarla.



2 2 2 168$: 12 september

iämbwähl dhe förb:de io t:r fa niuta i sin lijfztijdh. H. Qvaestor: Här wid är att 
observera, att dhet hon behöllt hemmanet sedan hennes nådåhr war exspireradt, 
skedde emoot Ko/zgl. förordningar och resolutioner, som förmå dhet att 
praebenderne skola föllia embeten effter, och intet dragas ther ifrån, dherföre 
har och H:s M:tt sielf omsijder allernådigst resolveradt att hemmanen skola 
redresseras från enekorna och till embeten igen, hwar emoot Kongl. Mayrtt 
dhem allernådigst förunt 20 t:r spannemäbü och 3 tunnelawdz åcker. 2. Sedan 
sahl. h. Åckerman ändtelig påstodh fa hemmanet till professionen, forcerade hon 
Consist:m så högdt, att Consist:m måtte uthfåsta att gifwa henne för hemmanet 
så stort wederlag, som dhet ränttade, nembl. 30 t:r spannemäbX och 50 dr kop- 
p*r:mtt. Men sedan 3. har hon uthlofwat, som in actis finnes, att dher hon pro 
A:o 1680 skulle få dhe 50 dr kopp^rm:tt så wille hon mehr intet fordra hwarc- 
ken penningar eller spannemähi än allenast dhe 20 t:r Kongl. May:tt enekorna 
tillagdt. Föruthan dhetta sade h. Qvaestor har ingen äneka nutit af Acad.n så 
stoor förmåhn som hon, och är ey eller Acad:n af något sterbhuus så högdt 
graveradt som detta, alldenstundh sahl. Åckerman och Gavelius, som antogo pro
fessionen effter sahl. Sidenium, sutto uthan ordinarie löhn, upbärandes dhen 
hennes man effter han satt såsom emeritus, och dherföre fick vacation.

Angående åckren sade h. Qvaestor henne wara tillbudin dhen åcker han hafft, 
allenast hon wille bestå honom omkostnaden på bruket och uthsädet, då han 
dhen afstodh, men hon intet welat honom emoottaga. Resol. Effter dhesse skiähl 
formeras förklaringen till Hans Kongl. May:tt.

XI. Wällb. h landzhöfdingens Duvaltz bref af d. 27 Junii 1685 till h. Rentte- 
mäst:n oplästes, begiärandes han fa uphandla af Acadin 4 å 500 t:r spanne- 
nrklhl för dhet prijs som i landzorten dher i Wessmanlandh framdeles i tillkom
mande winter blifwer. Consist:m tog dhetta i betenekande, och ehuruwäll Con- 
sist:m gierna wille betiena h. landzhöfdingen medh någon spannemdhis försäl- 
liande, så kan dhet för dhenne gången inte/ låta sig giöra, aldenstund man andra 
uplåtit dhen spannemäbXs handell, som h. landzhöfdingen förr för någon tijdh 
sedan medh Acad:n hafft, och dhess uthan dhen öfrige spannemJhlen är och 
borttingat.

XII. Rector sade sig beskickat h. Mag:r Kolmodin att opkomma till att giöra 
förklaring öfwer dhen gåtan som han censeradt, och h. Schütz uthi Consist:m 
inlefwererat, hwar på han nu skrifftel. swarat, förmälandes han uthi sin skrifft, 
som nu uplästes, dhet hoos honom inte/ kunde wäxa några concepter om gåtan, 
som någon förarga skulle, effter han wiste föruth dhess uthtydning, som bör 
förstås om himmelens och jordennes sammankomst till fruchtens wäxt, lofwan- 
des han sig hädan effter willia afstå att censera sådanne eller andra arbeten, som 
skole tryckas, bediandes och dhenne hans förklaring i bästa måttan måtte blifwa 
optagen.

Resol. Såssom han giordt depra?cation uthi sin skrifft, och lofwar hädan effter 
willia afstå att censera något som elliest kommer ordini professorio allena till, 
låter Consist:m dhetta här wid dhenne gången förblifwa.

XIII. Sedan förestälte Rector, huru han låtit sig wara angelägit om execution 
i Curios saak, och iämbwähl huru man skulle fa någon godh man till vacancen 
effter honom, när han affträdde, till hwileken ända bref afgådt till Eberdt medh 
förfrågan om han wille acceptera tryckareembetet här widh Acad:n, hwar på han 
swarat, att han för sin annalckande ållder intet understår sig här till, eller kan
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Acad.n här uthinnan tiena. Hans swar uplästes och sedan h. Örnhielms bref, 
berättandes han sig förnummit af Keyser, dhet Acad:n skulle wara nyttigare taga 
een tryckare som håller sitt egit tryck, och honom betala som andra i rijket, 
och försällia Acadins oduglige och uthnötte tryck. På sådant sätt hafwer Keyser 
berättat, att capitlet i Stregnäs antagit tryckare, och will han äfwen wäll skaffa 
een godh man [Jöns Rahm] hijt, som hoos honom tient, och nu är uthe och 
reeser, will och cavera för honom, allenast han far niuta dhe hwilckor som sahl. 
Högl. Konung Carl Gustaff Acad:n gifwit. Uthlofwar och Keyser willia resa hijt 
och aestimera Acad:ns tryck.

H. Qvaestor påminte att kan skee torde wara nyttigt skrifwa bref till sahl. 
Fontelii sterbhuus, och förnimma om icke dher torde wara inventariumet som 
är oprättat mz Curio, effter dhet skedde i hans tijdh gifwandes och h. Qvaestor 
tillkenna, att uthaf dhe missiver som afgått under sahl. Fontelii secretariat är 
ingen lapp eller copia lemnad qwar ad acta. Resol. Angående Keysers förslag 
om booktryckare afgår bref till honom att Consist:m under hans försäkran, dhen 
karlen han offererar, will emottaga, förnimmandes och Consist:m i samma bref 
om icke Keyser will öfwerresa till att aestimera Acad:ns tryck, när Curio dhet 
separerat, då Consist:m wijdare far öf:rlegga om dhen anslagne perssonen, så wäll 
som om sielfwa trycketz inrättande. Till någon af sahl. Fontelii sterbhuus kan och 
bref öfwerskickas. Gaf Rector förslag på mågen M:r Gabr. Fragmenius [Phrag- 
menius].

XIV. Rector insinuerade een skrifft, som i gåår afftons warit öfwerlefwererat 
till H:ss Mag:ce ifrån h. Samuel Stehn, giörandes han någon difficultet med 
executions werckstellande, hwar om han och för Acad. deputatis sig så uthlåtit, 
som dheras skrifft förmäler af dhem upsatt, hafwandes han någre puncter förr 
öfwergifwit, om hwilcka dhe mundtel. mz honom talat.

A:o 1685 d. 4. Septemb. wore wij underskrifne effter Magnifici Domini 
Rectoris begiäran oppå Consistorii wägnar, hoos slotzbefallningzmannen ehre- 
borne och wällbetrodde h. Samuel Stehn i hans huus, och effter föregången we- 
derbörlig hellssning, flitwenligen begiärade, det wille h. befallningzman effter 
medgifne ordres af h:ss excell. högwällborne h. landzhöfd:n assistera Acad:n 
och till skyndesamt slut låta exequera och fullgiöra den dom till alla sine 
clausuler och stycken, som i Kongl. Swea riketz HofRätt Academien, icke länge
sedan, emoot dhess booktryckare mons:r Henrich Curio, wunnit och erhållit 
haf:r.

H. Stehn: Der till är effter undfangen communication och ordres iag stundekn 
beredd. Men iag har låtet lefwerera till Magn. Rect. en skrifft af någre saker 
som Curio inwänder angående domens rätta förstånd i någre puncter, der om jag 
och förleden afftons war hoos H:s Magnificentz.

Deputati: Domen är i sig sielf så klar, att den ingen widare förtydning be- 
höfwer, underståendes sig icke Consistorium att röra wid den, i befahren af dhet 
straf som dher på föllier, det samma mons:r Curio måste achta sig före.

H. Stehn: Han påstår lickwäll Curio, att han icke uthlofwat omgiuta låta tryc
ket på sin bekostning.

Deput.: Domen är klar, och der på står Consistorium fast och stadigt, och 
begiärer på publici wägnar der wid blifwa handhafd.

S. Stehn: De 300 rdr Curio är tilldömd att betala Acad:n seyer han 1. att
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dhe icke hafwa warit 300 rdr in specie, uthan å stycket 5 dr 1500. dr kop- 
pwr:mtt, dem han 2:0. will betahla medh böcker, sådane warur som han hafwer.

Deput.: 1:0. Kongl. May:ttz Hofrätts domb nemner rixdr och ingen annan 
sort, och der wid lärer det förblifwa. 2:0. Consist:m på publici wägnar är intet 
nögd medh böcker eller andra waror, emedan des tryck är råkadt i desolation, 
och hwar timma behöfwer reparation och uprettelsse igen, uthan kunna dhe goda 
män, som böcker och sådane waror uthmäta, dem sielfwa effter executions ord
ningen behålla, och skaffa Acad:n penningar. Men af hypotheket, det Janssoniske 
trycket nembl. will Acad:n giöra sig betalt effter domens lydelsse, så wijda dhet 
är onött och tillräcker.

H. S. Stehn: Curios annor ägendomb nemnes förr än trycket.
Deput.: Hypotheket ex rei natura förstås först, och dett andra, sedan panten 

ey tillräcker.
H. S. Sten: Der igenom blir karen ruinerat om han skall mista trycket som 

hans endeste födekrook.
Deput.: Mons:r Curios rätta handtering är bokhandel, och icke tryckerij. Och 

om än blefwo ruinerat, så hade han förorsakat sig sielf det, hwaröf:r publicum 
icke borde lijda.

H. S. Stehn: Jag kan intet ändrat, iag har h:s excell. h. landzhöfd:s ordres, 
att betalningen sker uthi böker och annan Curios ägendomb, uthan att röra 
hans tryck.

Deput.: det will man intet förmoda; uthan fast mera att publicum, niuter exe
cutions ordningerne, och särdeles Kongl. M:ttz bref af förledet åhr 1684 till 
godo.

H. S. Stehn: Elliest om trycket, Acad:ns neml. skall restitueras, påstår Curio 
att få sin revers igen, som då warande Secretarius h. Fontelius skrifwet och Curio 
underskrifwet, angående alla skriffter och sorter sampt deras wickt.

Deput.: En sådan af Curio underskrifwen finnes nu intet igen, men elliest 
åtskillige andra i förnämme mäns närwaro skrifne; den andre lärer kan skee h. 
Curio sielf hafwa igen, eller tör finnas i h. Prof. Rudbecks giömor.

H. Rudbeck som tå äfwen war här hoos, sade sig in tet nu weta af ha sådan 
revers, men will lickwäll see der effter.

Talte sedan om de resterande exemplar af alt det som tryckt är, och att 
Curio dem collationerade medh för tryckerij book ifrån sig lefrerar, hwadh han 
medh qvittentz icke kan bewijsa redan wara lefwererat.

Föruthan hwadh ett och annat offta repeterades både i stugun och sedan uthe 
på gården, förbehållandes wij alltijdh Acad:n sin rätt i bästa måttan. Att således 
Anno, die et loco ut supra passerat är, wittna wij medh egne händers under- 
skrifwande!

Henricus Schütz Nicolaus Wollff
Typograph, insp. Typogr. h. a. insp:r.

Effter dhenne Conference hafwer befallningzmannen Stehn inkommit åther i 
går afftons, som förmält är medh ett memorial.

Magnifice Domine Rector 
högdtärade gynnare.

Eders Magnificens iag tiensteligen här med berättar, det jag effter hans excell. 
högwällborne h. Fabian Wredes så skrifft- och muntelige gifne ordres ärnar
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Gudh wihl wärckstelliga executionen på Curio effter Höfloflige Kongl. Hoff- 
Rättens domb af d. 8 Julii 1685. på sätt och wijs som föllier.

1. Om renovation på mester Eskils [Mattssons] och Johannis Pauli tryck, att 
såssom ingen omgiutare finnes här i Swerige och Curio enständigt påstår sig 
aldrig annan renovation uthlofwat på mester Eskils tryck till att supplera den 
defect som inkom medh J. Pauli tryck ähn att han den skulle på sin bekost
nad uthsända till skrifftiutaren och så mycket betala genom den gambla coralens 
musicz wicht, så att skrifften på J. Pauli defecter, genom mester Eskils tryck, 
blefwe complet och i lijka wicht, som den uthsendes, inkomma skulle, som det 
och skedde medh Joh. Pauli, eller och att han skulle inskaffa skrifftgiutare på 
sin omkostnad och Academien låta honom sedan få mensam communem och 
der till logement att giuta uthi, för een skiähligh betallning, såssom Curio 
säger Academiae protocollen alt skola uthwijsa, hwar på han och förmenar en- 
kan nerl:n H:e Kongl. HoffRättens domb söffta med den honom pålagde reno
vationen, altså i betrachtande af den omstendigheet att här ingen omgiutare fin
nas kan iag intet obligera honom Curio omgiutningen i wercket ställa, uthan 
måste här medh beroo in till des att omgiutaren kan införskrifwas.

2. Restitution af det öfrige trycket will Curio således som han det emottog 
till samma styler och wicht effterkomma så snart hans tryck blif:r skilt ifrån 
Academiens, 2. att det af honom underskrifne inventarium opwijsas, och 3. på 
Kongl. Academiens wägnar förordnas een som förståår låta sig det tillwägas och 
i händer lefwereras; ähr då något i wichten afgångit så will han det mz annor 
sin egendomb opfylla dher intet H. Kongl.HoffRätten består honom afnötningen 
i så många åhr på Academiens tryck, så wäll som den som på hans tryck är 
afgången.

3. Dhe 300 rdr som begiäres execution uppå effter Högbite Rättens domb, 
effter att dhe i domen intet nempnes in specie och altså betallningen måste 
praes teras medh den myntesort och i så många dahler, som han dem emottagit 
hafwer (hwilcket Curio medh liflig edh will bewijssa, om icke nogh wore medh 
Academiae räckningar betyga det skedt medh 1500 dr kopp^rimtt) derföre iag 
icke heller medh executionen kan gå högre, ey heller öfwerskrijda H. Kongl. 
Rättens domb till att tillmäta Kongl. Academien, Curios egit, som kallas Jansonii 
tryck, hälst medan beite domb expresse förmäler 1. att Kongl. Rätten håller obil
ligt wara låta Acadin det för sin betallning behålla, 2. att det intet må eller kan 
skie uthan i brist af annor egendomb. Och ärnar iag altså effter mätes manna 
ordom dher till mäta Kongl. Academien af Curios egendomb, kunnandes iag icke 
förgripa mig emoot Kongl. Mayittz resolutions 3 puncht af d. 28 Januarii sidst- 
ledne som förbiuder att man skall gripa till eens wercktygh, enom till ruin och 
förderf.

4. Dhe twenne exemplar af alt dhet han trycht och än restera will han och 
öfwerlefwerera till någon som dher till på Academiens wägnar förordnas.

3. Tryckare tiänsten hafwer iag Curio allereda af sagd t och derföre håller han 
nu på att skillia sitt tryck ifrån Academiens.

6. Till att assecurera Kongl. Acadin af sin egendomb om betalningen för det 
som på renovation och restitution af trycket skulle mainqvera så wäll som för 
beite Academiens praetention öfwer dhe 1500 dr uppå dhe 300 rdr, så hafwer 
Curio satt in deposito 1000 dr koppzrimttz wärde bestående uthi godz eller 
böcker som kunna bringas i penningar när så behöfwes och påfordras.

7. Dher som Venerandum Consistorium icke skulle här medh wara benögdt,

1 5 - 7 2 4 2 7 7  SallanJtr
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det iag ey will förmoda, så kunna dhe högdtärade godhe herrar sig här öfwer 
beswära, dock att sådant mig först kunde blifwa communicerat.

Uppå embetes wägnar
Upsala d. 8 Sept. Samuel Stehn.

A:o 1685.

Angående dhen förste puncten tyckte Consistim bäst wara att h. Sam. Stehn 
een wiss tijdh förelägger Curio att inskaffa een omgiutare till, som trycket effter 
klara domen på Curios omkostnad omgiuter, men emedlertijdh, dher han aff- 
träder trycket för än dhen andre inkommer, måste han så mycket sättia in de
posito, som omgiutaren richtigt och nöyachtel. kan betahlas medh.

Hwadh dhet förra i dhen andra puncten widkommer är Consist:m der medh 
nögd, men hwadh dhet andra anbelangar, alldenstund att Curio sielf tillstådt 
som sees in actis sig underskrifwit ett inventarium och dhet emottagit, bör han 
upwijsa dhet samma, dher han icke är nögdh medh dhet som Acad:n hafwer. 
Och kan ex actis extraderas till h. Sam. Stehn dhet rummet, hwarest Curio till
stådt sig emottagit, ett exemplar af ofwanb:te inventario. Att Curio för dhet 
tridie begiär Acad:n tager någon på sin sijda som förstår aestimera trycket, när 
dhet Acad:n tillwäges, så är Consistorium dher medh benögd och derföre till 
sin säkerheet giör ansökning hoos Keyser att få betiena sig af honom till tryc- 
ketz opwägande, så snart som dhet blifwer separerat som förr är slutit. Men 
hwadh afnötningen anbelangar, som Curio förmenar sig böra beräcknas, sågifwer 
Högl. Kongl. HoffRättens domb dher till ingen anledning, uthan h. Sam. Stehn 
förblifwer simpelt medh honom uthi dhenne punchten.

Hwadh dhe 300 rdr widkommer i tridie puncten sade h. Qvaestor att Acadins 
räkningar af hwilcka Curio förmenar sig kunna betiena, äro så förståendes att 
dhe slutas alltijdh på söllfimtt, och alt dhet Qvaestor han gier uth om åhret, 
dhet wäre sig i hwad sort dhet wara wille, så föres dhet inne uthi räckningarne 
för kopp<zr:mtt effter som valva//on då är antingen dhet wore ducater som uth- 
gifwes eller hwad sort dhet är, seedan föres dhet alt uth i söllf:mtt effter samma 
Valvation, så att fördenskull om det nämbnas in uthi räkningarne, kopptfrimtt 
wara uthgifwett, så står dhet uthfördt uthi räckningarne i söllf:mtt. 2. Uthi samma 
åhrsbook som dhesse penningarne äro afförde som han tagit till läns, stå dhe 
uthförde för 600 dr söllf:mtt. Men sedermehra när een annan Valvation skedt 
på myntet, så har man Consistio inscio och inconsulto reduceradt dhen samma 
summan till 500 dr söllfimtt, dhet iag håller före ett stycke, hwar igenom 
aerarium intet är lijtet graverat, och dhen som sådant befalt, må och i sinom 
tijdh swara derföre. 3. Nämbner och sielfwa protocollet och donvwen penning
arna uthi rdrs sort. Consistorium kan, derföre ey annars finna än i anseende af 
dhet ofwanbeite som Qvaestor tahlat om räkningarna och iämbwähl protocollet 
och dommen böhr Curio betahla penningarna effter rixdahlers wärde. Hwadh 
Jansonii tryck anbelangar, som Curio ey heller Samuel Stehn will uplåta Acadm, 
så böhr representeras h. Samuel Stehn huru Högl. Kongl. HoffRättens domb 
är till Acadins faveur uthi dhenne punchten, och att högbeite domb tillägger 
Acadm samma tryck, dher Acadm woro så olyckelig, att hon incet kunde fa annat 
som hon woro benögd medh, widh hwilcken händelsse dhetta trycket bör gå i 
werde bådhe derföre att dhet är förr hypothiceradt Acadm, som och executions
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stadgan gifwer anledning här till, kunnandes intet dhetta  tryck beräcknas för hans 
w ercktygh som han till sitt em bete är een  bookhandlare. D he exem plaren som 
näm bnas i fierde punch ten  och Curio skall restituera  till Academ ien em ottages 
af insp. typographiae. H w adh fem bte puncten  w idkom m er är dhen execution isto 
in casu conform  m edh H ögl. Kongl. R ättens dom b. H w adh godzet anbelangar 
som  han i deposito  nedersatt, så förelägger h. Sam. Stehn honom  een  wiss dag, 
till hwilcken C urio kan sällia d h e t depositum , och låta Acad:n fa penningar 
böhrandes Acad:n in tet draga d h e t besw äret, att w ara bekym brad om  försällian- 
det, u than dhet bör C urio giöra sielf.

H . D ecanus anm ehlte a tt Joh . R osenbom  Calmar. begär d ispu tera  exercitii 
g ra//a  de phoenice.

C onsistorium  m ajus d. 23 S ep tem bm
närw arande R ectore M :ro M icrandro, D .D . Pet. R udbeck, h. Schütz, h. Lun- 

dio, h. Aurivillio, [D . D rossandro], h. N orcopense, h. Spole, h. W ollff, h. 
Bilberg, h. Lagerlöff, h. Qvsestor, h. Secret. J .  Reft.

H . W ollff excuserade h. N orm an  fö r flyttning skull, som  han i dag för händer 
hafw er och h. Peringer är reest till S tockholm  för något dödzfall skull.

I. H . Prof. B ilbergh gaf tillkenna wid förre p ro tocolletz upläsande, a tt m :r 
B engt [Thüring] bookbindare berä tta t d h e t skulle booktryckaren Lönebom  
[o: Lars Lönbohm ] i G iö teborg  willia succedera C urio, d her Consist:m  så beha
gar. Resol. Såssom Consist:m  tillförende tillskrifw it K eyser a tt få een  m an 
[Jöns Rahm], som han gifwit förslag på, så m åste Consist:m  afwachta först swar, 
och d her så w oro han icke kom m er hijt, så will Consistrm  hafwa dhenne Löne
bom  i betänckande.

2. 111. Cancellarii b re f fö r A ndr. H ellebom  uplästes, recom m enderandes H :ss 
H ögG refl. Excell. honom  till att åthniuta dh e t beneficium  som  Kongl. M :tt andra 
här wid Acad:n tillägnatt, aldenstundh han ä r extrem e fattig, hafwandes han på 
siön borttm ist alt d h e t lilla han hafft a tt underhålla sig wid någon A cadem ie 
m edh. H :ss högw :tt D .D . Petr. R udbeck sade d h e t h. Prof. H o lm  hafw er ho- 
nom sig bekandt, m en gifwer honom  elackt w ittnesbördh. H . W ollff refererade 
honom  w arit hoos sig under sitt rectorat, och sagdt sigh warit i Lundh, och d e r 
blifwit deponerad, m en hade in tet testim onium  m edh sig. H . Prof. W ollff sade 
och sig af andra h örd t, att han skulle blifwit relegerad från H ernösandh  för stölld 
skull. H . Aurivillius berättade sig een gång kom m it till tahls m edh sin swåger 
som  är lector i H ernösandh, M ag:o Swanberg, och han sagdt in tet annars sig 
kunna erindra, än w oro han förw ijst ifrån gymnasio för sine odygder. Slöt altså 
Consist:m  att uthi ödm iukheet rep resen te ras  H :ss H ögG . Excell. hwadh rychte 
är om  dhenne H ellebom , fö rr än något w ijdare giörs till saken, och a tt han 
in tet hafw er testim onium  depositionis, a tt m an kan w eta om  han är deponerad 
eller ey.

III. M öllnaren i Ullfwa hafwa på begiäran blifwit lofwade a f Acad:n 2 par 
qw arnstenar, hwar a f  han fått 3 reeda, och begiär nu fa een till som  är hallfnött 
och står i qw arnen, och dessuthan een annan som ligger neder w ijdh Ijsslandet, 
som  elliest icke är så godh och dugligh.

H . Qvaestor berättade a tt dhen  som ligger w ijdh Isslandet är m ycket win och 
skefw er, och blifwer aldrig någon godh steen af; sade och dhen andra som här i
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qwarnen är, wara snart uthnött. Resol. Såssom Consiscm hafwer lofwat honom 
få 2 par stenar, och än feles een, så will Consistim låta honom få dhe twå 
som han gufwit förslag på i stället för dhen som för honom fattas, aldenstund 
dhe bägge icke stå högre att skatta tillhopa än een godh.

IV. H. Örnhielms bref till Rectorem dhet han strax igentogh, oplästes, för- 
mälandes han huru som han befalt Ringius lefwerera till h. Lindskiöldh Acad:ns 
supplique till Kongl. M:tt om bönder nes dagzwercke, och exercitiemästarnes af- 
löning, 2. att han inhändigatt h:ss excellice Wreden Consistiii bref om immission 
i Behmers godz, då h:ss excell. uthlåtit sig wäll. 3. Key ser skall få sitt bref när 
han kommer hem från Stregnäs, 4. pacqvettet om Hedberg lofwar han om tijss- 
dag wilia inlefwerera. 5. Uthlåter han sig att dhet faller honom underligit att 
slotzfogden tillbiuder förnöya Acad:ns fordran af Curio, medh dhe saker Curio 
tryckt. Sedan berättade Rector sig begiäratt af h. Sam. Stehn, dhet wille han till
hålla Curio, att han inte/ tager något tryck af Acadins officina eller annat något, 
förr än Acad:n får sin man som kan aestimer a trycket, och Acad:n medh sine 
godha män kan wara tillstädes, att då see hwilcket som är Curios och hwilcket 
som är Acad:ns, men lijkwähl hafwer h. Sam. Stehn låtitt honom föra af offi
cinen dhet tryck som han seyer wara sitt egitt, då och Curio alla wärcktygh, 
lådor och annat låtit afföra, uthlåtandes h. Sam. Stehn sig så, att han mtet kun
nat hindra honom att få borttaga sitt, oachtadt dhet att man wijst honom 1. att 
dhet trycket Curio säger wara sitt, är kiöpt för Academiens medell, 2. är iämb- 
wähl satt Acad:n till hypothek, tills Acad:n skulle få sine penningar, dhem man 
än icke fått, dhessuthan och 3. berättigar Kongl. Rittens domb Acad:n till samma 
tryck i brist af annor egendomb. Sedan berättade Rector huru Sam. Stehn skyn
dat och in tet welat låta Acadin dhen tijdh och uthrymme såssom först war uth- 
fäst nembl. Michelsmässa, då Acad:n war tillsagd att skola mottaga trycket, effter 
dhet förr 'mtet kunde separeras, hwarföre och Consist:m icke welat förskrifwa 
någon man till trycketz sstimation, som förr än dhen tijdhen skulle komma. Men 
förleden tijsdag otte dagar sedan sade Rector, lätt han mig tillsäya, att trycket 
war separerad t, och wille då låta Curio taga sitt. Jag lätt då begiära genom Sec- 
ret:n han wille dröya till dhen försatte terminen, eller till man kunde få någon 
öfwer från Stockholm, som trycket förstode, hwarföre och een expresse öfwer- 
skickades att hämpta hijt någon, men lijkwähl är emedlertijdh skedt som skedt 
är, och han tillåtit Curio Jansonii tryck afföra Consistio owetterligit. Sedan in
sinuerade Rector een h. Sam. Stehns skriffi, att h. Sam. Stehn låtit sättia in 
deposito Acadin godz tillhanda till halffemte tusendh dr koppar:mtt kunnandes 
han mtet förhindra honom ifrån sitt näringzmedell, uthan låter honom få taga 
till sig Jansonii tryck, hafwandes Consistim att wänta paratam executionem effter 
Högl. Kongl. HofRättens domb, när som Acadins man hijtkommer som förstår 
aestimera trycket. Consistorium tyckte illa wara, att någon separation skedt, förr 
än Academiens män warit tillstädes, och Acadin fått sitt. H. Lundius: Så borde 
wäret, att Acadin skulle först fått sitt och förr borde 'mtet Curio något hafwa 
fördt af trycket.

H. Norcop.i När Acadins man hijtkommer, som förstår trycketz sstimation, 
så kan ändå Acadin få sitt. Consistim tyckte dhetta bordt skee först.

H. Wollff refererade att d. 19 huius kom han opp uthi trycket, och såg att 
afdehlningen war bortto, hwilcken lijkwähl h. slottzfogden lofwat icke skulle
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blifwit borttagen, uthan dhen medh annat sådant mehr som warit bygdt, skulle 
betalas Curio i afräckningen. Samma gång såg iag sade h. Wollff och att prässarna 
och störste deehlen af trycket, war bortta, frågade fördenskull sättiaren Erich 
[Eriksson] huru dhet war borttkommit? Han swarade att m:r Curio har dhet 
borttagit i gåår, och hade dher till slottzfogdens skrifftelige permission. Jag frå
gade sade h. Wollff om alt war så redigt, att Acad:n kunde komma till sitt 
tryck, när Acad:n kunde fa någon karl dher till. Erich sw:de. Ja, att alt är nu 
färdigt. Dher på steegh iag till h. Prof. Schütz sade h. Wollff, som då war i 
Commissionen, och gingo så både dijt opp, då war för oss Curios hustru 
[Disa], och som hon sade sig in tet besked hafwa här om, gingo wij till Curio, 
hwilcken wij tillsporde, hwem som gifwit honom tillstånd att rubba trycket och 
taga något dher ifrån, förr än som effter Kongl. HoffRättens domb han hade 
presterad t dhet han war dömbd till, nembl. renovera Acadrns gambla tryck, 
item befahlt Acad:n dhe 300 rdr som han war skyldig, dher på m:r Curio swa
rade, att han hade slottzfogdens Sam. Stehns skrifftelige tillåtelsse. Wij begiertte 
få see dhen samma skrifften, Curio swarrde i förstone att slottzfogden henne 
igentagit, men när wij urgerade mehr på, sade han, att han intet wiste antingen 
h. Sam. Stehn eller Rudbeckius tagit henne, men nekade sig hafwa dhen samma. 
Sedan gingo wij till h. Sam. Stehn, effter wij wiste Hans Magniflrce war uthreest, 
och till sporde honom huru han kom till att permittera een eensijdigh execution 
Rectore och Consistorio owetterl. som borde hafft part dher af, hwar på han 
swaride sig hafwa giordt een considera//on dher af, att Curio satt halfemte tusend 
dahlers wärde in deposito, och Acad:n skulle fa sin satisfaction, men imedler- 
tijdh, som wij incet annat kunde see, än Acadrn war praejudicerad, och executor 
öfwerträdt något sitt embete, ty protesterade wij icke een, men flere gånger på 
Acadrns wägnar, på dhet som Acadrn kunde komma här öfwer till att lijda, hwar- 
före wij och bägge sade, att wij intet willia mehr befatta oss medh trycket.

H. Lundius: Dhetta är dhet mäste, att han intet bordt något afföra eller skingra, 
förr än Acadrn fått wara tillstädes att kiennas wid sitt, och dhet fått. Och kan 
jag intet annars säya, än här är otillbörl. procederadt, ty huru böhr min weder- 
partt mig oåthspord anförtroos att skingra dhet mig och honom tillkommer, 
och sedan tillägna sig dhet honom behagar, lembnandes mig dhet öfrige som han 
will. H. Norcop.r Jag menar Acadrn ännu kan få sitt, när trycketz aestimator 
kommer. H. Bilberg: Jag seyer dhet samma som h. Lundius, att här är förwänd 
process, och är illa Acadrn icke kan hafwa sitt tryck så wäll som scholar och 
gymnasier. H. Norcop.r effter saken ännu står ogiordh och här är depositum, 
så kan ännu Acadrn komma till sitt. H. Lundius: Saken är nu incet ogiordh, 
när trycket är skingrad t.

Rector begiertte Consistrm wille sig yttra, hwadh nu då här wid står att giöra. 
H. Schütz: Jag håller skäligt, att effter Sam. Stehn så procederadt, böhr man 
skrifwa hrss excell. landzhöfdingen till och beswära sig öfwer h. Sam. Stehn, 
och excipera moth honom, som een partialsk executor, eller och bör han be
hålla depositum, och skaffa Acadrn penningar igen.

D.D. Rudbeck: Jag tycker att förr än bref skrifwes till hrss excell. landz
höfdingen, så må h. Sam. Stehn förklara sig. D.D. Drossander: Jag håller före, 
att man icke så hårdt bör angripa h. Sam. Stehn, effter Acadrn offta tränger 
honom till.
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H . Bilberg: Jag  tycker dhet, a tt fö rr än någon separation skedt, så har Acad:n 
b o rd t wara d h er widh, och är dhetta  m ycket illa, a tt Acad:ns tryck nu  skall ligga 
nedre igenom  sådan process, som här wid skedt, hwar igenom  Acad:n och publi
cum  icke ringa lijdit, och lijder, d h e r em oot hans åther står uppe och är färdigt.

H . Lagerlöff: Jag  kan in tet neka d h er till a tt iag tycker executor har något 
förhastatt sig, och att separation som  här sked t är eensijdig och oform lig, icke 
dess m indre effter som  executor försäkrar C onsistorium , a tt d h e t skall blij för- 
nögdt alldeles effter H offR ättens dom bs innehåld, och d h e t sub fide depositi, 
så håller iag rådsam m ast a tt innehålla m edh något beswär öfw er executorem , 
till dhes m an får see om  icke han effterkom m er, d h e t han Consistio har försäkratt 
om , hälst effter e tt  sådant angifwande p å  högre o rtt, kan wara capabelt a tt blanda 
Consist:m  ännu u th i w idhlyfftigheet och process, m enandes jag och oförgrijpel. 
a tt dhen  tijden  executoren föreställer, hwar inn om  Acad:n skall skee fullt nöye, 
lärer intet kunna förorsaka något s to rt förfång och praejudice.

H . Spole: Jag  giör e tt m ed Prof. Lagerlööf.
H . W olff: Jag har wäll tillförende sagdt m in m ening, m en kan intet finna, a tt 

m an i dhetta  fall kan defere ra  executoren  något em oth  klar dom b och process, 
u than såssom jag in tet annat kan see än Acad:n är praejudicerad, så har d en  och 
största skiähl och fogh sig dh er öfw er p å  w ederbörlig  o r tt  a tt beswära, nem bl. 
hoos h. landzhöfdingen.

H . N orcop .: Som att sielfwa posterna, till hwilcka C urio  är skyldig funnen, 
äro  a f sådan natur, a tt dhe dehls om öyel. nu kunna strax fullgiöras, och dehls 
sådanna, som een fattig m an behöfw er, genom  föryttring  af sin egendom b skaffa 
sig reeda  m edell till, och han i anseende här till a f executoren har n u tit något 
upskof, ty håller jag så före att ingen execution ännu fullkom bl. förlupen är, 
uthan Acad:n lijka fu lt genom  executorens försorg  försäkrad är giord om  sitt 
nöye i sinom  tijdh, Acad:n och å sin sijda behöfw er uthrym m e a tt skaffa sig dhe 
m än som  förstå sig på trycket, hwilcken sam m ankom st n u  afbijdas, och torde 
Acad:n förm odel. då finna sitt nöye; altså g iö r jag mig intet dehlachtigh uthi 
någon accusation öfw er executoren, innan jag får see huru  d h e t b lijr pra?steradt 
som  uthlofw at är. D h e t supplem ent af trycket, som  här så m ycket om tahlas, 
to rde och till äfwentyrs w ara sådant, som icke nu  strax af åthskillige trycks 
sam m anblandande skie kan, uthan b ö h r opskiutas till om giutningztijden, och allt 
derföre icke håller d hetta  skiählet så högdt giällande. O ch när dhenne tijden  in
fallandes w arder, då kan först inventarium  fram kom m a, och afsaknaden skiönias, 
om  dher någon är, sam pt executionen lagl. och tillbörl. förrättas, dhen som  jagh 
till Acad:ns bästa påstår rä tt så wähl som  någon annan och har d h e t alla tijder 
giord t.

H . Qvaestor: Jag förstår intet annat, än att iag m edh skiähl kan fördeela dhe 
stycker, uthi hwilcka Acad:n böhr hafwa execution på C urio effter Kongl. H off
R ättens dom b i twänne slag, hwar af iag håller d h e t eena före wara sådant, som 
borde strax exequeras, fö rr än C urio transporterade dhet ringaste af sin egen
dom b ifrån sitt förra booställe till e tt annat, nem bl. trycketz lefw ererande, på
m innandes mig ey annars än Kgl. H offR ättens dom b förm äler expressis verbis 
a tt dhen strax bör skie. 2. D h e  300 rd r betalning contant. 3. D he tw änne exem 
plars lefw ererande till publicum  a f alt dhet han tryckt, och ännu ey är lefw ereradt 
e lle r m edh quittence bewijsadt. U nder d h e t andra slaget förstår iag trycketz
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renovation , till hwilcket behöfwes något uthrym m e. För dhet senare hade kunnat 
deponeras något till Academ iens säkerheet, in till dhes d h e t kunde wärckställas, 
fö r d h e t andra slaget kan jag incet see något depositum  giäller, eller m å m ottagas, 
m edh m indre C urio dher wid begiäratt någon skiälig term in, dhen  jag dock icke 
förstår w ijdare än om  dhe 300 rd r effter exem plaren strax b o rd t lefwereras. 
I anseende till dhetta , kan iag intet annat see och förstå, än publicum  har något 
tahla d h er på, a tt executoren u th i ingen punct genast exequeradt. 2. A tt han 
tw ärt em oot d h e t betingande, som C urio g iordt, a tt fa uthrym m e till a tt sepa
re ra  trycket och d h e t få lefw erera nem bl. till Michaelis tijdh, executoren dhes 
innan låtit honom  afföra sitt, som han förm enar, och lem bna d h e t öfrige qwar, 
som  skall heetas wara Academ iens uthan ringaste com m unication m edh C on
sistio eller widare wara af någon dhes fullm echtig eller om budzm an, tycker dher- 
före Acadin kunde hafwa skiähl a tt hoos h. landzhöfdin sig beswära öfw er sådant, 
så fram pt befallningzm annen Stehn icke will sielf sig häruthinnan rätta, låtandes 
Acadin strax få execution uthi d h e t som b ö h r wara. T ycker elliest a tt Acadin 
och publicum  bör rä tt så wähl här wid få betiena sig af d h e t dhem  tillkom m er, 
som  C urio af sitt, w arandes intet för m ycket, om  han låter blifwa betiena sig af 
s itt tryck, in till dhes Acadins w oro lefw ereradt, a tt Acadin finge sig dher af 
betiena. För d h e t sidsta tycker mig dhet m eriterar effterfrågas, hwadh tillståndh 
C urio har a tt inrätta  privat tryckerij iäm pte Acadins och publici, em edan dhet 
löper em oot Kongl. b re f och privilegier, som Acadin allernådigst äro  förunte.

D .D . D rossander: Jag sade något i iåns om  dh e tta  och w ijdare nu effter 
status qvaestionis förnem bligast är, om slottzfogden Samuel Stehn b ö h r anklagas 
fö r d h e t p rocedere  som han wijsat hafw er wid trycketz execution som ofwan- 
rö rd t är, altså em edan Sam. Stehn till d hetta  g io rd t Acadin goda tienster, dh er 
hoos i dhetta  m åhlet för mig sagd t, d het han dhenne saaken till richtigheet wäll 
skulle förskaffa, alltså håller iag rådel. a tt ännu något afwachta tijdhen  fö rr än 
m an anklagar honom  på högre o rtt, hälst em edan d h e t lärer wara owist ändå 
hwadh resolution  falla torde.

H . Aurivill.i Jag  instäm m er m edh h. Prof. Lagerlööffz voto, hw ar m edh och 
D .D . D rossander consenterar, och till stö rre dehlen  m edh h. Prof. N orcop . 
läggandes här till m in enfallige m ening, a tt först m åtte inventarium  framskaffas, 
hwar effter åthskillnaden på trycket kan skie. 2. M åtte executoren föreställa 
reo  een wiss term in att fullgiöra Kongl. H offR ättens dom b. 3. A tt ingen ting 
af m obillerne från staden afföres för än Kongl. R itten s  resolution fullgiord är.

H . Lundius: Jag  tycker a tt h. R änttem ästaren har m ycket wäll och uthförl. 
tahlt, är och publicum  m ycket öm bdt a tt handtera, hw arföre att m an icke genom  
något stilla tigande förorsakar sigh något answar kan rem onstration skee af 
hwadh som  passeradt är på w ederbörlig  o rtt, på d h e t Acadin m å endtel. kom m a 
till richtigheet, doch går m an här wid m ycket caut uthan någon acerbitet, och 
invectiver på någon. H . Qvaestor: Jag  håller så före, a tt man alltijdh bör afstå 
m edh invectiver på hwem  dh e t wara will.

H . Schütz: Jag  sade m in m ening i iåns, m en lägger allenast dhetta  till, a tt 
d h er m an intet beswärar sig öfir dhetta  procedere, så wille wij som  äro inspec
tores typograph. inxet hafwa något answar i fram tijden, uthan lem bnar på dheras 
answar som  äro skyldige här till.

H . Lundius förklarade sig a tt icke någon form ell accusation anställes öfir h.
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Sam. Stehn, uthan allenast skeer een remonstration af hela saaksens samman
hang, förbehållandes Consist:m sig dhen process fa niuta som Sweriges lag och 
Kongl. exsecutions stadgan tillåter, på dhet Consist:m kan wara exculperadt.

H. Lagerlööf: Jag förstod h in tet annars än man tänckte formaliter accusera 
honom.

DD. Rudbeck: Jag hoppas skall finnas uthi Consistiii acter, att jag så uthi 
dhenne saken som andra för publico så redel. talat som någon annan, dhet jag 
både böhr och ännu wihl giöra. 2. Tycker mig att man wäntar först h. Sam. 
Stehns wijdare förklaring, förr än man sig öf:r honom hoos h. landzhöfd:n be- 
swärar. 3. Att hans officina och wärckstadh icke så förtages att han ju hafwer 
brödh till att äta, till des wärcket kommer till sin fullkomblige execution.

Rector: Jag bijfaller h. Profess:ris Lundii och h. Renttemästarens votis, effter 
dher uthi uthförl. är anmält, hwadh som tienar till swar på dhen förestälte frå
gan.

V. Rector angaf, att V-Gothus Lyrell som blifwit anklagat af Kerstin Klang för 
lägersmåhl för någon tijdh sedan, sig beswärar dher öf:r, att hon honom med sitt 
långsamma borttowarande uppehåller dher hon allenast som hastigast kunnat 
reesa till Stockholm, och sig sine påberopade wittnen förskaffa, hwarföre han be- 
giär nu saken måtte komma att slutas och dömdas uthan widare uppehåld effter 
han legatt här een lång tijdh, och hon lijkwäll in tet kommer tillbakars, hafwan- 
des han fatt bref neder ifrån effter sig och beklagar sin lycka mycket studza 
dher han icke snart får slut och kan slippa hädan. Rector berättade och att han 
begiär dhet hans wederpartt måtte ställa caution för sig, beropandes han sig på 
sin oskyldigheet, derföre han will hon honom all omkostnad bör bestå.

H. Lundius och D.D:r Pet. Rudbeck sade sig förnummit, att hon skulle ligga 
i barnssäng, hwarföre slöt Consist:m att först böhr man underrätta sig huru här 
medh är, om hon ligger i barnsängh, och dher icke så medh henne är beskaf
fat, så notificerar henne Consist:m, dhet hon medh alldrasnaraste inkommer 
Lyrell till swars.

VI. Rector sade sig ärnatt låta förfärdiga elenchum [lectionum] nu medh 
första, men h. Bilberg först welat förfråga om icke han skulle fä hädan effter 
läsa kl. 9. alldenstund han inte/ för mörckret skull kan komma fortt mz sine 
demonstrationer wid dhen wanlige timman som han förr hafft nembl. kl. 2. 
H. Qvaestor påminte att här är een ny Kongl. förordning icke så långe sedan 
giord, som uttrycker hwadh timma hwar och een bör läsa, hwilcket Consist:m 
slöt att man bör först see förr än något wijdare öfwerlägges.

VII. Rector berättade sig hafft i betänckande att kunna få tilldehla hwar facul- 
tet sine humblegårdar, så att icke faculteterna komma uthi confusion medh hwar 
annan om humblegårdarna, hwarföre hafwer och jag beskickat sade Rector sahl. 
Archiepiscop. D.D. Stigzelii äncka, och förnummit om hon icke skulle willia 
afstå dhen humblegård hon här till hafft af Acad:n, emedan henne såssom een 
Erckebiskopz äncka och icke någon Professoris icke tillkommer någon humble
gård; då hon fuller i förstone swaradt, att humblegården skulle wara henne lof- 
wad fa behålla för någon tijdh sedan, men will ändtel. Consist:m taga honom 
igen, så hielper inte/ för henne seya dher emoth.

H. Norcop.: Effter Consistrm een gång uthlåtit sig dher till, att hon skulle få 
behålla humblegården, så tycker mig wara considerabelt, taga henne dhen ifrån.
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helst i anseende till dhen  orsack som  till sam m a lofw en war, dhen  pro toco lle t 
uthw ijsar; kan hon m z goda persvaderas till något annat ser iag gierna. Consist:m  
påm inte a tt dhen  lofwen skedde henne i anseende till d he  andra bägge Professo
rum  änckors dö ttrarne , dhe d h er su tto  i gården hoos henne, som  finnes af 
actis, så att hon een  halfdehl skulle n iu ta och een  halfdehl änckorna, hw arföre 
slöt Consist:m  såssom dhe bägge änckorna nu äro döde, så redresseras dhen  
halfparten, som dhem  w arit tillslagen till h. Prof. Schütz, och d h er hon och m edh 
godo will afstå dhen  andra dehlen , så faller och dhen  tillbakars till faculteten, 
hwar och icke behåller hon d hen  sam m a till een  tijdh , effter icke är i Consist:ii 
m acht abalienera något från statu  academico.

V III. R ecto r påm inte om  d h e t ährende som  H ans H ögG refl. Excell. Kongl. 
D ro ttzen  sidst han här w ar recom m enderade u th i C onsistorii händer, nem bl. 
p å  hw adh sätt h. Buscagrius skulle kunna kom m a till a tt få något underhåll, 
begiärandes nu R ec to r C onsistorium  wille yttra sig om  något expedien t kan fin
nas. B refw et ehuruw ähl d h e t fö rr war upläst, lästes å th er upp af nyio.

H . Lagerlööf påm inte a tt dh e tta  brefw et är kom m it sedan H :ss H ögG refl. 
Excelkce här förre gången war i Consist:o och som han sedan sig inte/ här öfw er 
uthlåtit, huru  w ijda Consist.m  skall sig h är m ed befatta, och elliest b refw et är 
stält å part till H :ss H ögG . Excell. tycker mig sade han w ara ingreep m oth 
H :ss H ögG . Excell. sig här öfw er något yttra.

D .D . Pet. R udbeck berättade d h e t han förr låtit kom m a till acta, a tt H :ss 
H ögG refl. Excell. lefiererade honom  brefw et wid sin afreesa, och begiärte då af 
honom  han skulle påm inna Consist:m  hu ru  H :ss H ögG refl. Excell. tillförende 
sig här om  u th låtit i Consistorio.

H . Schütz: Wij som  sitta i C om m issionen befatta  oss in tet m edh dhenne saken, 
effter wij på annan o r tt  lära dhenne saken till alla sina om ständigheeter fö re
ställa. H . Qvaestor: Jag  legger d hetta  till d h e t h. Schutz sade, a tt Consist:m  der- 
före kan swårl. befatta sig m edh dhenne saaken, effter C onsist:m  tillförende 
effter alla acta u thförl. dhenne saken H :ss H ögG . Excell. förestält, hwar p å  och 
H  :ss H ögG . Excell. resolw eradt. Elliest påm inner jag 2. dhet, sade h. Qvaestor, 
a tt h. BuscagriÄJ aldrig hafft hw arcken antecessorem  eller successorem . T ertium  
är d h e t a tt han innehar ändå sig till understödh  löhn för tw änne adiuncturer, 
och dhes uthan e t t  hem m an och 6 tunneland åcker och iämbwähl hum blegårdh, 
hw ar em oot h . Peringer har hw arcken åcker e ller hum blegård. Elliest som  C om 
m issionen har förklarat sig förr, och sed t huru  sw årdt d h e t ä r a tt finna någon uth- 
wäg att hielpa honom , så har C om m issionen warit och ä r i dhen  tancka, a tt hem - 
stella d h e tta  u th i H ans Kongl. M ay:ttz nådige försorg, att han to rd e  blifwa af 
H  :ss M :tt benådad m z något u thom  staten , som  aerarium icke graverades m edh.

H . N orcop .: D h e t är så m ycket billigare a tt Consist:m  swarar, som  H :ss Ex
cell. wid sin senaste närw aro förde e tt  m ycket betänckel. tahl om  Buscagrio, 
repra?sentera»des hans ynckelige tillståndh, och andras christelige betäwckande 
här em oth , b innandes hans lycka och w år så när hoop  a tt d h e t honom  nu  hän
d e r to rd e  kunna hända een  annan een  annan gång, m en i synnerheet önskade 
H  :ss Excelkce d h e t att Consistrm  incet allenast wille h ee lt och allena ställa dhen 
saken till honom  uthan först y ttra  sitt betänckande om  något förslag, hwar öfw er 
H :ss Excell. sedan i nåder resolvera wille. Elliest yrckar huset p å  m an»e[n]s 
tienst och nederlagde arbete  här wid Acad:n och i anseende dh er till förnem bli-



2 3 4 1 6 85:23  september

gast begier d h e tta  beneficium ; altså tycker mig oförgrijpel. a tt V. Consist:m  
g iorde bäst, om  d h e t fö rst y ttrade sig i något förslag till hielp fö r honom  i sitt 
bref, hälst effter Kongl. D ro ttzen  dh e tta  eena m äst desidererade b rede  w ijdh 
Consist:ii g iorde berättelse. D D . Petr. R udbeck: O m  H :ss Excell. först wille yttra 
sig här uthi, så hade han intet gufwit Consistio genom  mig i befallning, d h e t han 
giordt.

H . Qvaestor: först iag h ö rde  talas om  d hetta  bref, så tänckte jag H :ss Excell. 
skulle låtit m edföllia något b re f om  sam m a saak.

H . Lundius: Jag  seer g ierna a tt h. Buscagrius blir hulpen och will så m ycket 
som  på mig löper, d h er u th i in tet fela, m en såssom tillförende är een  klar 
rem onstra/zon giord af Consist. till H :ss H ögG refl. Excell. och H :ss H ögG . 
Excell. sig dh er p å  förklarat skrifftel. widhlyfftel. H ans Kgl. M ayittz b re f  och så 
kom m it till H :ss Excell. sedan han sig här i C onsistio u th låtit om  dhenne saak, 
u th i hw ilcket H iss Excell. lem bnas frije  händer, dhes uthan och Acadiae stat nu 
b ero o r u th i w ijdare skärskådande och förslag hoos H iss Kongl. M itt dy finner 
iag nu C onsistio intet om ständel. e lle r fram deles förswarl. a tt sig här u thinnan 
yttra, fö rr än H iss Excell. sig skrifftel. sig y tterm era förklarar och annat som 
w ederböhr inhem ptas.

H . B ilberg och h. Prof. Lagerlööf b ijfaller h. Lundii och h. Qvaestoris votis, 
allenast itere rade h. Prof. Lagerlööf den  önskan, a tt han giärna sågo m an kunde 
få något expedien t till a tt hielpa honom .

H . Wollffi Jag  såssom een  p art a f  Commissionen bijfaller d h e t som  h. Schutz 
och h. Qvaestor tahlat.

H . D D . R udbeck tog affträde, m en R ecto r p ro testerade d h e t m åtte  han 
sittia ännu i Consistio m inori som  blifw er effter slu tit Consistim  m ajus, eller och 
skaffa någon i sitt ställe, effter han lofwat willia draga denna bördan  d e tta  rec- 
to ra te t igenom , fast H ans Kongl. M itt licentieradt honom här ifrån. H . D octin  
sade sig fö r sine kraffter skull ey kunna sittia längre, ey häller kunna bedia någon 
annan här om , hafwer och icke w ijdare uthlofw at w ara assessor Consist. m inoris 
än som  hans krafter tillåta. R ector sade honom  då böhra constituera någon suo 
loco, dhet han lijkwähl icke g iorde, u than afträdde. H . Aurivillius: Jag  instäm m er 
m z h. Prof. Lundii voto, och giärna fö r m in persson will hielpa om  något m edell 
finnes.

H . Spole: Jag  g iör och e tt  m edh h. Lundio här uthi. D h e t sam m a g io rde och 
D .D . D rossander, tilläggandes h. D D iren  sig så m ycket m eh r anledning hafwa 
här till, som  han förm odar Com m issionen lärer arbeta  på hans bästa.

H . Schutz och h. Qvaestor togo affträde cum  venia R ectoris.
Rector: Jag  bijfaller och h. Lundii förslag, m en  lägger d h e t till, a tt m an giärna 

önskade, d h e t han a f Kongl. M ayitt u thom  statens gravation kunde i nåder fa 
något underhålld , som elliest wåra inkom ster äro oss till w åre privat underhåll 
heel betarfw elige och nödige.

H . D octoris R udbeckii votum  d h e t han skrifftel. lefw ererade fö rr än han uth- 
gick, differerades a tt upläsas till een  annan gång.

IX . H . häradzhöfdingens Furubom s b re f af d. 18 Sept. oplästes, förständi- 
gandes han sig w ederböranderne om  synen em ellan O land, Rasbo och Namda* 
härader notificeradt. Sedan insinuerade R ecto r h. häradzhöfdingens W attrangs

Felskrivning för Norunda.
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bref, notificerandes han a tt så m ycket är på som blige o rtte r sam katt af rägn, 
så att ingen syn i åh r kan hållas, som elliest h. Furubom  ärnadt. Consistim  dis- 
currerade här om , och som icke wara rådel. begiära någon dila//on m edh synen, 
a tt icke i fram tijden skulle förekastas C onsistio, som Consistim  något h inder eller 
drögzm åhl förorsakatt, u than hem ställes h. Furubom  att giöra som  honom  b e
hagar, warandes Consistim  dh er m edh benögd, om  han kan så mz partterne 
correspondera att dhe wilia differera synen, hwar och icke så skeer, så will 
Consistim  hålla sig färdig till den  beram m ade tijden kom m a tillstädes. 1 fall nu 
synen skulle gå före sigh dhen  term inen som förordnad är här till, så uthwaldes 
Prof. B ilberg som  sig och dhet samma åttogh.

X . H :ss excell. landzhöfdingens W redens b re f af d. 8 S ep tem bm  oplästes 
gifwandes h:ss excell. tillkiänna, dhet com m issarien W elt a f h:ss excell. begiäradt, 
d h e t wille h:ss excell. förnim m a hwadh privilegium  Consistim  hafw er a tt u thsluta 
collegas och cantores i scholen, och iämbwäll C ursores m edh w achtdrengarna 
för sine egne perssoner u th u r m antals längden, hw arföre h:ss excell. och a f 
Consistio begiärar com m unication häraf, och iämbwähl dhe reso lu tioner, hwar 
effter så högre som  nedrigare niuta försköning för mantalspe»»/»gir här wid 
Acadin. Consistim  fan g od t a tt efftersee först uthi p ro tocollet hwadh skiähl 
d h er u th i finnes att Acadins wacht är för sine egne personer icke opförd p å  
mantals längden, hwar effter giörs rem onstration  till hiss excell. och iämbwäll 
öfwerskickas copia af Kongl. M ittz reso lu tioner för Prof. och dhes änckor för 
m m talspenningar.

X I. H . Prof. Lagerlööf begiärtte p å  Erici B rattz W erm elandi wägnar testi
m onium , berättandes han d h e t han fuller w arit hädan ohngefahr 2 åhr, hoos h. 
ståthållarens Pipers barn, och ärnar nu  m edh dhen  eene discipelen uthreesa, 
gifwandes h. Prof. honom  såssom inspect. nationis g o d t beröm  a tt han sig wäll 
stält dhen  tijden han här warit.

Consistorium  resolverade att m an kan gifwa sådant testim onium  att dhen 
tijdhen  han här warit, han sig m odeste stält och förhållit.

Consistorium  m inus samma dag
närw arande R ectore M. M icrandro, h. W ollff, h. Aurivillio i D D . Pet. R udb. 

ställe, h. Bilberg.
I. M onsir Johan  Wallois inkom  på borgarens O lo f Swenssons wägnar em oth  

studios. Petr. U hrhane. Joan  de Wallois fullm acht oplästes hwar u thinnan borga
ren  gifw er m onsir Wallois i händer a tt u thföra sin saak em oth  m onsir Petr. 
U hrhane angående någre in iurier som han U hrhane honom  tillfogat.

Wallois refererade beskaffenheeten som  föllier, a tt om  natten em ellan d. 10 
och 11. Sept. kl. 11, kom  m ir U hrhane hem , sedan som  O lo f Swensson lagdt 
sig m edh sitt huusfolck, föruthan een pijga, som w ar uppe och w äntade m ir 
U hrhanes hem kom st. H an  gick opp i sin cammar, dh e t borgaren strax b lef 
warse, effter hans camm ar war öfir hans säng, m en wiste intet att han hade flere 
m edh sig, befalte så sin pijga stänga porten . Een stund dher effter w ijste m ir 
U hrhane 2. novitios neder, som skulle gå u th  hans ährende effter öhl, kan skee, 
lius eller annat, och effter dhe intet slapp u th , bultade dhe hårdt, hw arföre wär- 
den  steg up, och sade åth dhem , d h e t dhe intet skulle bulta så hårdt, uthan 
w oro tijdh  nu a tt wara inne effter d h e t är så seen t på natten. N ovitii gingo 
opp och berättade dhetta; då han betänchte sig att gå ned er sielf, när han då kom
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neder, b rukar han inga andra ord uthan sparckar på w erdens d ö rr och beder 
honom  lätta upp, ropandes, du hundsphott och skinbracka, icke een gång uthan 
flere. Effter han då intet slapp in gick han effter sin wäria, m edh hwilcken han 
så stö tte  i dö rren  m edh knappen så att d h e t än synes effter hwar stöt, manandes 
w ärden uth m edh ord: ästu bättre än een  skiälm och hundsphott så kom  här uth, 
itererandes och dhe förre  skiällsordhen, och lade och d h e t till, din ström m ingz- 
dräpare. U thi samma ondska effter han intet kunde kom m a in, springer han till 
fönstret, slår d h e t sönder, och seyer sig skola gå in d her igenom , om  han ey 
slipper elliest in. G ick åther up i sin cammar, och bultade dher så, a tt wärden 
in tet wiste rä ttare än trå ttzbottn  skulle falla neder. Sedan går han ifrån dhenne 
bygningen u th i een annan, som är u th  åth gatan, dh er han effter något bultande 
slapp in, tände dher opp lius, och går sedan i sin nattstugu igen, och regerade 
dh er som fö rr alt till kl. 3 om m orgonen. Em edlertijdh  hafwa novitii g iöm dt 
sig, hwilcka sedan U hrhanen  lagdt sig gingo till, och klappade w ackert, då  dhe 
strax sluppo uth. M :r W allois sade dhetta  wara berättelssen effter som  han henne 
fått a f O lo f Swensson.

M :r U hrhane exciperade att hwadh pijgan anbelangar, så har hon intet w äntatt 
effter hans ankom st, plägar ey häller w ärden nånsin hålla något folck som  wach- 
tar opp, uthan kl. 7. plägar han låta stänga sin p o rtt. W ijdare sadhe han a tt när 
han kom  till p o rtten  kl. 10 och 11 om  natten så stodh p o rtten  oppe, och slogh 
altså intet p å  honom , uthan gick strax opp, och fick een novido pennings, a tt 
k iöpa sig lius hoos w ärden, som han dhen  plägar sällia, och skulle han icke få 
dher, skulle han gå i m ånglarebodh. M en när novitius kom  p å  p o rtten  slapp han 
in tet u th , hörde doch honom  intet bulta, kom  derfö re  opp  igen, då iag, sade 
U hrhane, badh honom  gå neder igen, och när novitius w arit hoos honom  2 
gånger gick iagh neder sielf och badh få kiöpa lius, då han swarade a tt hwarc- 
ken  du  eller någon annan slippa u th  i affton d in  belghunder. Jag  sw:de, iag är 
ingen belghunder fö r E der, uthan I skola w ara een skiälm till dhes I bew ijsa 
m ig något belghundestycke. Sedan gick jag till. fönstret, när iag d ijt kom , badh 
iag ännu han skulle an ten  sielf låta mig fa lius, e lle r släppa m ig u th , a tt kiöpa. 
O ch som han m ig lijkwäll snöppel. afwijste, så sade iag, ästu bättre  än een  bellg- 
hundh  så kom  här u th . H an  sw:de: D u  äst en  skön bellghundh att gå u th  m oth. 
D å  sade iag: om  du  intet går u th så skall iag slå sönder fönstret, och slog 
så opp fönstre t m edh näfwen, hafwandes då ingen wäria, och gingo då någre 
ru to r  sönder. O ch effter iag skar mig a f glaset i knogen, gick iag opp  effter 
wärian, och badh när iag nederkom , han skulle lätta mig få nyckelen till p o rt
ten; em edlertijdh  gick dhen  eena novitius b o rtt och giöm de sig och den  andra 
slapp in tet een  gång in u th i gården m edh oss, effter po rten  strax slötz igen, 
för än han kunde kom m a effter. (W allois in terloqverade och sade Flurens son 
warit m edh.) Effter iag om sijder såg m ig intet slippa u th  ey häller få lius, wille 
iag åther gå opp , m en fö rr än  iag d h e t g iorde, slog iag m edh wärian p å  dörren  
och sedan gick opp  till kokerskan effter lius, e ffter iag in tet fick lius a f  w ärden.

M on:r W allois p å  tillfrågan, om  han hade några w ittnen, sw:de sig allenast 
hafwa pijgan i gården, m en som han w ett hennes w ittnesbördh  icke lärer s to rtt 
giälla och Petr. U hrhane bekiändt tämmel. reen t uth, så att föga w ittne giörs 
behof, håller iag mig w idh hans rela//on , sade han, och tillägger honom  intet 
m eh r än han bekiändt; m en d h e t a tt han säyer w ärden kallat honom  skiälsordh,
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och dhes uthan att w ärden skulle begynt d hetta  ow äsendet, och förorsakatt 
honom  till dh e tta  wålldet, d h e t m åste han m edh skiäl bewijsa.

Petrus U hrhane beropade sig p å  w ittnen , och inkallade N icolaus H ultin  novi- 
dus, som  war in p å  gården m edh, hwilcken berättade, a tt dhen  andra novi- 
tius hans b roder [Carolus] war, när dh e tta  skedde, u the  p å  gatan. W ar fu ller i 
förstone in p å  gården  m edh, m en sedan han b le f u thw ijst a tt k iöpa lius, slogz 
p o rtten  igen, och kom  så m eh r in tet in. H u ld n  aflade eedh  och w ittnade, a tt när 
wij kom m o hem , w ar p o rtten  oppe, och när wij kom  opp, b le f m in b ro d er u th 
w ijst a tt kiöpa lius, och iag gick neder tili w ärden a tt begiära lius, m en fick 
d h er incet; sedan fick iag lo f  gå hem , m en slapp intet u th , frågandes w ärden 
hw adh d h e t w ar fö r ränn wij hålla och  lågh och bannades, och då gick iag opp 
och klagade iag intet slapp u th , då U hrhanen  kom  ned er och begiärte jag skulle 
slippa u th , och begynte dhe så kalla hw ar annan skällsordh, nem bl. hundspho tt 
p å  bägge sijdor, några gånger, m en w eet in tet hw em  först begyntte. Em edler- 
tijdh  gick iag b o rtt, och när alt war stillat, gick iag p å  fönstre t och badh iag 
skulle slippa u th , som  och om sijder skedde. M ehra w iste intet denne a tt beretta .

Carolus H u ltin  inkallades och tillfrågades om  han w ar inne när dhenne ac- 
tionen  påstodh, m en sade sig strax blifwit u thw ijst effter lius, när han inkom , 
m en å th er när han igenkom  war p o rtten  stängd och slapp intet in, hö rde  inte/ 
hwadh som talades. Partterne p å  tillfrågan, om  någon någott m ehr hade a tt på
m inna i dhenne saken, nekade, hw arföre d he  togo affträde, så länge dom en con- 
ciperades.

Sententia. A lldenstund D n. Petrus U hrhane fins effter egen bekännelsse skyl
dig a tt han kallat sin w ärdh O lo f Swensson tw änne skiälsordh och iämbwähl 
föröfw at wåld p å  wärdens fönster och stugudören som  w ijdare in actis finnes, 
hafwandes han u th i w redz m odh gått opp  i sin cam m ar och tagit sin wäria, m edh 
hwilcken han w åldet på dö rren  g iord t, som  och m ärcke d h er effter ännu synes, 
altderföre plichtar han för hw art skiälsordet 3 m k söllfim tt och låter bygga föns
tre t effter sig, så a tt m ålsägaden blifwer alldeles skadelös hållen. F ör hem gången 
han föröfwat, b ö te r han 40 m k söllfrmtt och hafw er förgiordt w ärjan effter con- 
stit., ståendes honom  för d e t öfrige fritt söka w ärden igen p å  w ederbörl. rum , 
u th i d h e t han m edh fog kan hafwa honom  a tt tilltahla, d h e t bästa han g itter. 
P etr« / U hrhane lofwade caution fö r penningarna, effter han nu  incet hafwer 
m edell a tt betala m edh.

II. Jahan Lagg ry ttare inkallades, som hoos R ectorem  klagat öfw er Benzelii 
dräng P er [Persson], som honom huggit, och tillsades w ara tillstädes näst
kom m ande ondzdag kl. 8. hafwandes sine w ittne m edh sig, så skall saaken ran- 
sakas och slutas, w arandes tijden  nu fö rko rtt, effter kl. är reda 8. E m edlertijdh  
skall Pär sättia caution för sig, dh er han will slippa u h r fångelsset, hw arest han 
nu  sitter.

C onsistorium  m ajus d. 3 O ctobris 
närw arande R ectore M. M icrandro, h. Schütz, h. Lundio, h. Aurivillio, h. 

N orcopense, h. Spole, h. N orm an , Secret. J . Reft.
D D . D rossander och Lagerlööf hafwa begierdt blifwa excuserade för m arckna- 

den  skull i Stockholm , och h. P eringer för dödzfall skull.
I. R ecto r sade sig ärnadt förleden onsdagz sammankalla Consistim  m en som
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man då war begrepen uthi trycketz opwägande, kunde dhet då intet skee.
II. H. Schütz giorde påminnelsse om een tysk prest [Valentin Olandus] 

som söker hielp här i staden, att consistim ecclesiasticum fått communication 
från consistio Holmensi, att hans superintendent, dher han födder är gifwit elackt 
testimonium, att han för sitt elake lefwerne mist sin tienst. Resol. Om dhetta 
tager Rector närmare informa//on af h. notario Åman, och dher så medh honom 
förewetter, är han ingen hielp wärdh.

III. H. Schütz proponerade, att han wille nu i marcknaden opkiöpa någre 
böcker till Bibliothequet, effter någre pennings kunna wara i förrådh, allenast 
att hwar uthi sin facultet wille upsättia dhe nödigste. Resol. Decani cuiusvis 
facultatis opsättia een specifica//on på dhe nödigste. H. Schütz sade sig hemstält 
ProDecano D:ni Benzelio att öfwerlägga, hwilcka som nu nödigast kunna wara 
i facult. theolxa. H. Lundius sade att åthskillige desidereras uthi facult. juridica, 
effter på een godh tijdh inga i dhen faculteten äro inkiöpte.

IV. I torsdagz 8 dagar sedan ankom een expresse medh fullmachterne för dhe 
Professorerne som här wid Acad:n skedt ändring medh, och iämbwähl Kl. 
Drotzens bref om löhnens partition emellan h. Elingium och dhen nys consti- 
tuerade Professoren Linnerium. Fullmachterne oplästes som woro först för tij- 
den warande Rectore Mag. M:ro Micrandro, att blifwa Prof, tĥ o/ogiae, 2. för h. 
Norman som åther succederar M:r Micrander uthi professione graec. ling. och 3. 
för h. Elingio, som åter antager profess. metha. et log. uthi h. Normans ställe. 
Copia af H:s Kongl. M:ttz bref tili Kongl. Drottzen om dhesse fullmachterne 
af d. 16 Sept. uplästes, förmälandes Hans Kongl. M:tt uthi det samma att Linne- 
rius extraord. Prof, theologidt kommer att participera medh h. Elingio i löhnen, 
doch så att icke Elingius för mycket afgår, uthan att han i närmaste giörs lijk 
medh dhe andra Professorerne. Sedan lästes och Kongl. Drottzens bref op, om 
dhet samma, hållandes H:ss HögGrefl. Excell. Kongl. M:ttz brefz intention lijk- 
mätigast wara att penningelönen deelas lijka emellan h. Prof. Elingium och Linne
rium, men dhe andra alla förmånerne, som är wid rectorat, inspectio, stip., 
aerarii, decanat etc. behåller Elingius allena.

V. Kongl. Drottzens recommendation till stipendium för kiörckeherdens son 
i Eedh uplästes, förmälandes H:ss Hög. Excell. att han så mycket mehr föror
sakas honom i bästa måttan ihugkomma, som hans fahr honom giordt store 
tienster. Resol. Dhenne anmähle sig hoos Decanum facultatis, dher han will 
söka stipendium, så will Consistim gärna honom hielpa.

VI. Copia af H:ss Excell. Kongl. Rådetz Wredens bref till borgmestare och 
rådh här i staden oplästes, hwar uthinnan han förmäler, att han så wijda till 
Rudbeckii handtwärckz huus bygnadh wid Munckebron på stadens intercession 
consenteradt, som man kan wara försäkradt, att dhet mz wattudämningh intet 
skadar Slåttzhagen, damen, någras huus eller Acadins odellqwarn, som ofwanföre 
bygder är. Copia af H:ss Excell. Wredens bref till Prof. Ol. Rudbeck om samma 
bygnad inlefwererades och reciterades af samma innehålld. H. secretins Dick- 
mans couvert om dhesse copier lästes och upp.

VII. H. häradzhöfdingens Furuboms citation oplästes, hwar uthinnan han på 
h:ss excell. generalleut. Niels Bielkes fullmächtiges Möllers begiäran stämmer 
Acad:n att swara för dhen arrest som Kongl. Acadin låtit lägga på dhen kåhl 
och stafrumswedh, som han på sin skogh Skällmora låtit hugga och kåhla, och 
hwadh skada han dher af tagit.
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Sedan insinuerades h. Furuboms bref, att han för watn skull, hwar om h. 
Wattrang honom informerad t, intet kan anställa synen i höst emellan Olandz 
Rasbo och Nämda* härader, uthan differerar dhen till nästkommande wåhr. 
H. Spole påminte wara nödigt, att man in antecessum för än dhenne synen skeer, 
låter taga een charta öfwer Kulla [Söderkulla] hemmanetz ägor, dher icke 
Acad:n hafwer någon förr.

VIII. Wällborne h. landzhöfdingens Thegners swar oplästes, på dhen gratu- 
la/zon Consist:m honom tillhanda skickat öfwer dhen avance Hans Kongl. 
M:tt honom allernådigst förundt i dhet H:s Kgl. M:tt förordnat honom till 
landzhöfdinge i H:ss Excell. Kongl. Rådetz Wredens ställe. Rector sade och 
slijka gratula/zoner afgådt till H:ss Excell. Wreden, Fägerstierna, Lindsköldh, 
och ännu flere skola öfwerskickas till dhem som nu nyl. avanceradt.

IX. Christina Danielsdotters Klangz swar på Consistorii bref till henne op
lästes, förständigandes hon, dhet hon förwäntar sin morbroder Jacob Ekebom 
som nu är under wägen, och lofwat willia wara henne behielpeligh uthi sin 
saaks uthförande emoth Lyrell, som henne förkränckt, och så snart mor- 
brodren kommer, will hon sig mz sine skiähl och bewijs inställa. Resol. 
Consistorium finner wara skiäligt förunna henne dilation så länge, effter hon 
beropar sig på morbrodren, att han saken för henne uthreeda will.

X. Bookhållarens Romels skrifft af d. 3 Octobr/j uplästes, gifwandes han 
tillkenna dhet han åthskilige gånger ödmiukeligast påmint om dhet drögzmåhl 
som Acad:ns befallningzmän åhrl. giöra medh räckningarnes inlefwererande 
och verifica/zoner dher till, hwilcka lijkwäll borde till midsommaren hwart åhr 
inlefwereras, att böckerne till S. Thomae tijdh kunde blifwa färdige. Men som 
här på ingen correction sked t, och han för 684 ingen fogderäckning inbekom- 
mit, uthan fogdarne säya sig än intet fått alla verifica/zonerne som fordras, 
dherföre begiär han wederbörande måtte blifwa tillhåldne sine räckningar pro 
A:o 1684 medh tillhörige verifica/zoner inlefwerera, och att han för drögz- 
måhlet att icke böckerne till rätta terminum icke kunnat blifwa slutne må 
uhrsäcktas.

Resol. Såssom Consistorium tillförende slutidt att alt hwadh räckningarne 
angår bör Secretarius extradera till wederbörande, ty will Consistorium och 
bör wara för alt answar fri) kallad t.

Secretarius replicerade, att han för A:o 684 som uthi Romwels skrifft näm- 
nes, haar uthlefwereradt till fogdarne hwadh nödigt waredt till theras räck
ningar. Men Jacob Andersson [Hambraeus] har intet warit i staden, och altså 
har han hwarcken kunnat eller bodt sända till honom. Han har elliest ibland 
skickat bud till fogdarne såsom Klinten och Romell, att de skulle fa hwadh 
nödigt warit. Men att icke sådant samma dag extraderas, som resolution faller, 
borde honom icke imputeras, såssom wille han det förhålla effter åthskillige 
under händer offta förefalla. Bookhållaren Romel inkallades och blef honom 
Consistorii slut samt Secretarii swar ther uppå föreläsit. Romel swarade att han 
för någre åhr sedan inlagdt een skrifft och gufwit tillkiänna, att han in tet fått 
alla Consist:ii resolu/zoner, som höra till räckningarna, och i synnerheet desi- 
dererades verifica/zonerna på förmedlingarne, på hwilcka Romel giordt ett ex- 
tract, och dhet inlefwererade till Consist:m att öfwersees och underskrifwas,

* Felskrivning för Norunda.
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och deputerades ther någre till nbl. h. Spole etc. men att wärcket icke kommit 
till ändskap, ty begierer han å nyo att thet måtte nu wist wärckställas och 
fullkomnas.

H. Prof. Norcop.: Jag påminner mig hafwa warit een af deputatis till thette 
ärendet, ehuruwähl iag på dhen tijden af andre skälige orsaker blef hindrad 
att wara tillstädes wid alle sessioner, dock så wijda iag mig påminner, så wart 
wärcket fortsatt så långt som Consistorii acter gofwe oplyssning; men sedan 
man någre förmedlingar wart warse, till hwilcka uthur actis intet beskedh då 
för tijdhen igenfinnas kunde, föruthan dhet att uthi allegationer och numeris 
uthi böckerne någre errores tycktes wara committerade som förblindade an
ledningen, iämpte andre difficulteter ty stadnade wärcket tills man widare med 
Venerand. Consist. skulle fa råda sig, hwilcket och ännu står till att försöka 
om någon rättelsse theruthinnan finnas kan, then wij som deputerade wore 
funne oss sielfwe oförmögne till.

Secret:n påminte altt dhetta för sin tijdh passeradtt, och bör alltså honom 
icke imputeras hwadh försummelsse mz räckningarne skedt för hans tijdh.

Consist:m slöt att hwadh dhesse verificationer angår tages dhe före medh 
snaraste, då Consist:m will öfwersee och rätta, hwadh som kan rättas, men så 
skall h. bookhållaren först notera hwilcket är som desidereras. Romell be- 
giärtte få något för sitt omaak han hafft mz Bringii saak. Dhetta tyckte Con- 
sist:m wara skiäligt.

X. Een Holmensis Törneqwist benämbd, begiärer få een dag att proclamera 
een oration, dhen han conciperadt öfwer dhen unge printzens födelsse, som 
Hans Kongl. M:tt wällsignadt dhet Kongl. huset mz.

Resol. Sedan som dhenne hugnel. födzlen wederbörl. af suggestu är signi- 
ficeradt, så kan han sedan fa een dag.

XI. Sigfridus Portanus Ingermannus begiär testimonium. Resol. Han skall 
först skaffa sig inspectoris testimonium, då han får om icke något förhinderi. 
befinnes. Ericus Sondell Fiedrundensis begär dhet samma, hwilcken dhet be- 
williades uppå h. Lundii goda och berömblige wittnesbördh om honom. Julius 
Plantin V. Bothniensis begiär och, hwilcken will reesa uth. Rector: han hafwer 
intet warit här på tio åhr, men lijkwähl hafwer han ifrån generalen Krusen 
[o: Hans Abraham Kruuse af Verchou] wackert testimonium. Ingen war som 
annat wiste, än han sig wäll ställt när han här war. Resol. Han bör först 
effter constitu/zonerne låta sig examinera, och sedan kan medelas honom 
testim. huru han sig förhållit dhen tijdh han här warit.

Petrus Wollgemuth [Wohlgemuth] far och testimonium, när han först skaf
fat sig inspectoris attest.

XII. Elenchus lectionum anslås i morgon, då och Rector intimerar att 
samptel. studiosi träda tillsamman att skrifwa sig till lectionerne.

XIII. H. Spole nomine Decani gaf an att Samuel Terserus will disputera 
de ccv&QOJiofhJoCa.

XIV. Rector förfrågade om Johan Laggz saak medh DD. Benzelii dräng 
[Per Persson] kunde komma till composition, hwilcket dhe hafwa tillbud it 
och seya sig wara benögde medh.

Rector förmälte at dhenne action består uthi slagzmåhl, hafwandes dhen 
eene dhen andre huggit medh wäria och illa handteradt. Resol. Sådanne ca
usae förbiudes i lagen tystas och nederleggas.
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X V . R ecto r förm älte a tt dhen  yngre Ol. R udbeck will d isputera de p ro - 
pagatione plantarum, hw ilcket han begiärdt R ecto r w ille notificera effter D D . 
D rossander D ecanus är icke hem m a, som  elliest blifwer pra?ses för samma 
materia. Resol. D h e tta  anstår till praesidis hem kom st.

Consistorium  m inus samma dag
kl. 3 effter m iddagen närw arande R ecto r M. M icrander, h. N orm an  i D D . 

Pet. R udb. ställe, h. N orcop . i h. Ol. R udb. ställe, h. Spole i h. W oll[f]z 
ställe.

I. R yttaren  Jahan  Lagg inkom  och besw ärade sig öfw er D D . Benzelii dreng  
P er Persson, a tt han honom  öfw erfallit hoos O lo f Ersson sm eden M attes
mässa dagen, hafwandes dhenne drängen först slagitz m edh andra u the  på 
gatan, och när han igenkom , stodh  iag u the  p å  gården, sade Laggen, och skulle 
see p å  chorellet han hade m edh dhe andra, och då slog een  m ig m edh een  
påk w idh ögat, hw arföre iag wille springa in, m en då slog m ig åther een  
m z een  påk öfw er ryggen så iag stupade neder. O ch då tog denne drängen 
wärian från m ig och hög mig. M en hw em  som mig slog m edh påken w eet 
iag in tet, lijkwäll w ar d h e t a f  dhennes föllie. R ector: är något m ehr som  I 
klaga öfw er P er Persson? H an  sade ney. D rängen  tillstodh strax sig hafwa 
huggit dhenne Lagg e tt hug  m edh wärian och in te t m ehr. E lliest sade P er 
Persson a tt trättan  w art p å  gatan begynt igenom  d h e t a tt eens hans cam m erath 
kom m it i chorell m edh een  annan, och när iag kom  sade P er Persson att hielpa, 
språng sam m a m in cam m erath på mig, och w iste Intet annars än iag war hans 
w ederpart, då tog  iag em oot, och när wij fick talas wid blefw o wij goda 
w änner. N ä r wij då kom  in i gården, så kom  Jahan  Lagg uthspringandes m edh 
een  wäria, och wille hugga mig; hw ilcket och hustrun  i gården  skall w eta 
betyga, då iag språng u nder wärian, och togh henne a f honom , och högg så 
honom  e tt hugg, och sedan låg wij å knä och hårrefwes. Laggen nekade att 
han hade wärian u the, när han kom  u h r stugan, och sade a tt hon b lef honom  
fråntagen sedan han fick förste slaget öfw er ryggen. Laggen p å  tillfrågan sade 
sig fa tt 3 hugg i hufw udet, m en Per Persson sade sig Intet g io rd t m ehr än 
e tt hugg.

H . N orcop .: Tillägge I Lagg honom , att han huggit E der alla huggen? 
Laggen swarade ja, sade och a tt Per Persson rym de iämbwähl b o n  m edh 
wärian, sedan han honom  huggit. P er Persson tillstodh att han språng b o rtt 
m edh wärian, och släpte dhen  intet fö rr än  w achtm ästm  tog henne a f honom .

P artterne uthskickades, och inkallades å ther Per Person eensam  förhållandes 
R ecto r honom , a tt d h er han will befrija  sjg a tt han icke huggit honom Lagg 
alla huggen, skall han g iöra dh e t mz w ittne effter d h e t syns ellies såssom han 
skulle d h e t g iord t, aldenstund han huggit d h e t eena, och ingen w arit m edh 
honom  m ehr tillsammans.

Per Persson: W ij w oro druckne, och kan ingendhera a f oss minnas huru  
dhe tta  skedt, ey häller huru  m ycket jag honom  huggit, kan d erfö re  ey aideles 
neka. M en w ittnen hafw er iag inga, effter och dhe w oro druckne som d e tta  
åskådade.

T recous attest om  dhetta  sårem åhlet oplästes, berättandes han e tt  wara back 
i hufw udet huggit in till pericranium , d h e t andra något m indre genom  skin
net allenast, och th e t tridie på w änstre sijdan i hufw udet till pericranium .

1 6 - 7 2 4 2 7 7  Sallandtr
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Uthi samma attest innehålles och någre blånader och ett såår som Laggen 
fatt uthi armen, men dhet tillägger Laggen honom Per Persson incet ey heller 
blånorne attesten innehåller.

Resol. Alldenstund DD. Benzelii dräng Per Persson tillstår sig hafwa huggit 
ryttaren Johan Lagg ett sår i hufwudet, och seyer sig icke för drickenheet 
skull weta om han och dhe andre twänne huggit som Johan Lagg honom till
lägger eller ey, nekar och icke fullkombligen här till, kan ey häller wijsa 
någon annan för sig, warandes och Laggens wäria dhen han honom aftwungit, 
mz hwilcken han tillstår sig giordt dhet eena hugget medh, tagen af wacht- 
mäst:n uthur hans egen hand, ty kan han icke befrijas från dhe andra tu 
huggen, uthan plichtar han Per Persson medh 12. mk s:mtt för hwarthera, och 
förnöyer bardberaren hwadh som han för dhesse 3 såhr böhr hafwa.

Wachtdrängen Erich Larsson tillsades föllia Per Persson och förnimma om 
han kan skaffa caution för pe«»/'»garna, hwar och icke incarcereras han så 
länge.

Consistorium maius d. 7 Octobris
närwarande Rectore Micrandro, h. Schütz, h. Lundio, h. Aurivillio, h. Nor- 

copense, h. Spole, h. Bilberg, h. Peringero, h. Norman, h. Secret.
Protocollet uplästes.
I. Hans Excell. Kongl. Rådetz Wredens swar på Consistiii gratula//on op

lästes.
II. Rector sade förleden lögerdagz ett bref kommit från Kongl. M:tt till 

Consist:m som iämbwähl är H:s HögG. Excell. Kongl. Drotzen tillskrifwit, 
men sade sig dhet incet observeradt, för än han dhet opbrutit, frågade elliest 
om Consist:m pläga opbryta slijke bref som både 111. Cancell. och hela Col
legio äro tillskrifne. H. Spole sade uthi sitt rectorat H:ss HögG. Excell. 
gufwit uthi ett sitt bref Consistio tillstånd att bryta slijke bref opp. Elliest tyckte 
Consistim att Rector dhetta kan excusera hoos Hiss HögG. Excell. då han far 
part af brefwet. Dhet oplästes, warandes af innehåld att DD. Daniel Sidenii äncka 
[Christina, f. Appelbom] intet hafwer något fog att praetendera af Acadin mehr 
än hon fatt till sitt underhålld, uthan Hans Kongl. Mitt låter dher wid beroo, 
och är medh Consistiii skiälige och wällgrundade förklaring wäll nögd.

III. Rector berättade förleden wecka öfirkommit een tryckare gesäll Jöns 
Rahm ifrån Stockholm, som warit uthe någon tijdh och rest, hwilcken Keyser 
tillförende gifwit förslag på att succedera Curio uthi tryckareembetet. Han 
hafwer medh sig ett Eberdtz bref, och är i dhen tanckan att see sig om, om 
han kunde tilltroo sig antaga trycket. Brefwet oplästes, gifwandes Eberdt honom 
uthi dhet samma godt wittnesbördh om godh förfarenheet i sin konst, förstånd 
och flijtigheet. Effter han öfwerkommit sade Rector, och Sam. Stehn som för 
berättat är anticiperadt tijden och låtit Curio afföra dhet han sagdt wara sitt, 
företogz wägningen af dhet trycket igen war, som warade uthi 2 dagar, och då jag 
ärnadt beskaffenheeten dher af notificera Consistio ankom Keyser, om hwilc- 
kens ankomst h. Örnhielm tillförende genom sitt bref informeradt Consistim, 
som nu oplästes, förständigandes han att Keyser lofwat komma öfwer medh tors- 
dagz jachten, och will hålla Acadin medh egit tryck, allenast han far fritt trycke-
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huus, frijheet för all borgelig tunga och att ingen satter wärckstad brede widh 
hans. Acadrns tryck will han till sig handla, och sielf hafwa disposition öfwer 
dhem som hijtsättes hans tryck att bruka, och guaranterar Acad:n att alt skall 
redel. tillgå. Consist:rii suppliquer om exercitiemest:s stat, böndernes dagz- 
wärcke, och DD. Daniels [Sidenii] änckas ansökning skrifwer och h. Örnhielm 
sig lefwereradt tili Enroth. Ringius har h. Örnhielm påmint att söka immissionen 
i Behmers godz. Bringii saak förmenar han icke stort warit före i Kongl. Rat
ten. Om interesset och expenser i Curios saak är icke heller resolveradt.

När nu, sade Rector, Keyser kom öfwer medh j achten effter han wille strax 
resa tillbakars med dhen samma, hade man honom upp på trycket att aestimera 
dhet och iämbwähl berätta hwadh som kunde desidereras till trycket, då han dhet 
sig företog och fan strax wara åthskilligt bortto som böhr nödwändigt wara till 
trycket. Dhen oredan sade han kommit dher af, att Curio, Acad:n owitterl. 
och i des frånwaro fatt afföra hwadh han wille. Och när man protesterade emoth 
h. Sam. Stehn som dhetta tillåtit, hwar igenom Acadrn och publicum nu lijda 
måste, då swarades af h. Sam. Stehn att han håller sig stricte wid inventariumet, 
och menar Acad:n inte/ mehr fordra, än dher är opfördt; då wijste man honom 
åthskilligt icke wara opfördt på inventarium, som lijkwähl är Acadrns, såssom 
prässer, sielfwa huuset och mehr. Sedermehra när trycketz aestimatores Keyser 
och Rahmen underrättade Acadrn och Sam. Stehn att mycket desidererades, som 
borde wara till Acadrns tryck, så kommo lijkwähl fram een hoop medh zirater, 
figurer, krantzer, blommor uhr winden, som acta typographiae wijdare uthwijsa. 
Sedermehra när jag funnit sådan orichtigheet här wid, sade Rector, har jag låtit 
tillseya Erich Ersson gesällen att han skulle komma opp i Consistrm, att han måste 
giöra edelig relation om alt dhet han kunde weeta Acadrn tillkomma af trycket; 
dher på sade Rector sig blifwit beskickad af h. Stehn, dhet jag måtte skrifftel. 
upsättia hwadh iag wille Erich eller hade emoot honom.

H. Schütz sade sig ändtel. finna nödigt att man beswärar sig öfwer Sam. 
Stehn och hans procedere, och will elliest intet taga, hwadh skada här af flyter, 
på sitt answar, ty Sam. Stehn har icke allenast låtit Curio eensijdigt taga bordt 
både tryck, prässar, andra instrumenter, uthan och skranckwärck rifwit bortt 
ett brädegollff i winden, och iembwähl således lemnat uthi een stoor owiss- 
heet, hwadh Acadrn tillkommer af trycket, och Konungens huus illa handteradt, 
hwar igenom och Curio, som är dömd oduglig till Acadrns tryckare har strax 
begynt upsettia sitt tryck, och Acadrns ligger aldeles nedre, att man hwarcken 
kan nu trycka eller weet när man kan komma dher till, ther lijkwähl jag 'mtet 
annat kan see, sade h. Schütz, än Sam. Stehn hade bortt låtit bägge partterne 
wara tillstädes, och låtit Acadrn fatt sitt effter HoffRättens domb, förr än Curio 
dhet ringaste tagit dher i från. 2. Har Sam. Stehn understått sig, när ändtel. 
dhen öfrige deehlen som qwar är af trycket skulle besichtigas, uppå Prof. Ol. 
Rudbeckz begiäran skicka till Magn. Rectorem anhåUandes dhet jag in tet må 
wara tillstädes widh trycketz inventerande, hwar igenom, såssom executoren icke 
allenast har öfwerträdt sitt embete, i dhet att han har skymfwat mig, uthan och 
giordt ingreep uthi Hans Mrttz nådigste förordning och disposition, som för- 
medelst twänne nådige fullmachter har constitueradt mig inspect. typog. och satt 
mig uthi dhenne Kongl. Commissionen, uthi hwilcken så wähl om trycket som
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annat af mig och flere undersökas skall, så seer jag intet annat, än att han bör 
härföre och angifwas, icke allenast hoos landzhöfdingen uthan H:s M:tt sielf, 
tagandes iag in tet på mitt answar dhet ringaste fehl som här wid kan wara be- 
gångit. Han har och 3. tillmätt sig den dristigheeten, att sedan H:ss Magnifice 
tillijka mz mig och flera, funnit nödigt att tryckaregesällen Erich Erichson här in 
Consistio på sin eedh skulle betyga ett och annat, som kunde lända till uplyss- 
ning i denne saken, har han för några dagar sedan skickat till Rectorem een 
wachtdräng, berättandes att Erich Erson beswärar sig dher öfwer, och att Sam. 
Stehn wille weeta skrifftel. hwadh man hade medh honom eller hwadh wij wille 
mz karlen. Och såssom alt är genom dhetta Sam. Stehns procedere råkat i con- 
fusion och Acadins tryck ligger nedre, ty tycker mig att oss intet anstår i någon 
måtto längre dröya medh rela//on om dhetta hans procedere, på dhet icke mz 
tijden må något answar komma på oss. Och blif:r jag tillijka medh Prof. Wollff 
widh dhet som wij tillförende låtit till wårt förswar komma till acta. Detta be- 
giärtte h. Schutz komma till protocolls.

H. Lundius frågade huru är medh gambla inventario på trycket. H. Schütz 
sade dhet allenast innehålla sielfwa stylerne och wichten. Rector tilläde att dhet 
är sine die et consule. H. Schutz sade att Curio för honom och h. Wollff 
sagdt att ett underskrifwit inventarium är giordt uthi h. Fontelii tijdh, hwar 
af Curio fått ett exemplar och ett Acad:n, men nu kan man dhet intet fa igen. 
H. Lundius: Dhet är underkt att icke uthi så wichtig saak skall finnas inventa
rium, som är underskrifwit som wederböhr. Wijdare frågade h. Lundius, huru 
kommer Eders Magnifice dher till att han skickat till Sam. Stehn dher om att 
Erich Ersson skall praestera sin edh, han är iu under Consistirii jurisdiction än, 
ty att ingen har macht sig sielf eximera och så wijda bör man in tet söka assis- 
tence af Sam. Stehn här uthinnan?

Rector: Dhet har iag intet giordt, uthan jag citeradt honom hijt, men när iag 
lätt citera honom, så beswärer Erich Ersson sig öfwer mig hoos h. Sam. Stehn, 
och dher på skickade h. Sam. Stehn till mig. H. Lundius: är fördt ad acta när 
wäggningen och wärderingen skedde, hwadh som rätt nu berättades? Rector 
iakadhe dher till och iämbwähl dhe andra Acad:ns män som warit tillstädes när 
wägningen skedde. H. Lundius: Så säger jag att sådan eensijdig execution är 
intet förswarlig, om alt så passerat är, som nu berättes. Hans Mag:ce sade att 
h. Stehn intet defereradt Academien något af Acad:ns begiäran.

Rector frågade om Erich Erichson skulle nu kallas in och giöra eedelig rela
tion. H. Lundius: alla wittnes förhöör måtte skie effter lag i parttens närwaro.

Cursor kom in, och sade sig söckt effter Erich Erichson i gåår, men intet 
fatt honom igen, skickades derföre efter honom nu.

Bilberg berättade att d. 9 Julii 679 wore slutit i Consistorio och Curio uthlof- 
wat, att [han] skulle opfylla Academiens tryck af Jansonii, till dhes Acadm 
fatt sitt nöye, tilläde och h. Bilberg att d. 14. Januarii 673 hafwer Curio till
stått sig hafwa några matrices, som han tagit af m:r Eskill [Mattsson]. Sedan 
sade h. Bilberg att Anno 664 d. 2 Martii har Brochenius tillstått sig tagit af 
Johan Pauli een spinill, hwilcken Brochenius wille betala med qvadrater, och 
Curio bordt igentaga dhen samma, och dhen borde wara wijd trycket, som wij
dare finnes in actis. Sedan blef något discurreradt om deposito om dhet skulle 
emottagas och sade h. Lundius: Wijd sådan beskaffenheet som nu berättat är



1685: 7 oktober 2 4 5

seer iag Academien intet kunna betiena sig af något deposito, bör och icke 
medh sådan condition depositum antagas, att wederparten skall få förstöra Aca- 
demiens tryck som han will. Och hafwer iagh ännu intet sed t någon depo
situm. Dhet sade och h. Schutz att h. Wollff och han intet kiändz wijd deposi
tum och ingen dhet sedt.

Rector: Man hafwer fuller till större deehlen fått wichten igen, men huru full- 
kombligit dhet till sine styler är kan man intet wijd sådan confusion weta.

H. Lundius: Dhet hade då icke allenast bordt alt warit qwar, uthi huuset, 
uthan jämwähl bordt dag determineras till att öfwersee om alt wore tillstädes 
och fullkombl. ty nu på dhetta sättet kan man intet trycka med Acad:ns tryck, 
hwilcket icke är allenast skaml. uthan skadeligit för Acad:n. Deputati sade dhet 
samma att nu är omöyel. att något med Acad:ns tryck kan tryckas, ty dher till 
fins icke ett instrument uthan prässarna dher lijkwist Keyser berättade instru
menter icke kunna förskaffas, som till een press nödige äro under 2 a 300 dr. 
Rector berättade och att Sam. Stehn disputerar sielfwa summan af pennin&zma 
som betalas skall och seyer sig icke kunna uthreda sig, om summan skall förstås, 
uthi 300 rdr in specie, hwar på deputati wijsat honom att han nembnes uthi 
rdrs sort både uthi aeterne och domen.

Cursor gick effter h. Aurivill. och h. Wollff, och igenkom, seyandes Wollff 
in tet war hemma, men Aurivill. wille komma rätt nu. H. Aurivillius kom, och 
begiärte om ursächt, seyandes han intet wist. Consistorium warit sammankallat, 
för nu till effter middagen.

Aeterne som woro holldne wid trycketz wägande och sestimation oplästes.

Anno 1685 d. 30 Septembm trädde Rector Magnif. Mag:r Micrander, inspec
tores typographise h. Schutz och h. Wollff tillijka medh h. Bilbergh, h. Qvaestor 
och Acad:ae Secreteraren å Acad:ns sijda, tillsammans med h. Ol. Rudbeck, h. 
rådmännen Ga[h]m och Hoffman å Hendrich Curios sijda, närwarande h. slottz- 
befallningzmannen Samuel Stehn, som af h:ss excell. landzhöfdingen Wreden till 
dhetta förordnat war som executor och tryckaregesällen Jöns Ra[h]m att upwäga 
dhet Acad:ns tryck, som Curio till dhetta under händer hafft, och nu Acad:n 
tillhanda inventeras skulle. Wichten och beskaffenheeten dher af fans som föl- 
lier.

*8. mk.
1. Twänne tomma lådor, som m:r Eskills [Mattssons]

tryck bör ligga uthi tillsam m ans............................... 3. 10.
Uthi lådar na woro någre rum bortta berättandes ge- 
sällerne dhem incet warit brukade i Curios tijdh.

2. Sielfwa m:r Eskils tryck bestående 1. af textfraetur 
eller swenska. 2. Dyrdanckz. 3. Canon fraetur,
giör tillsammans medh ofwanskrefne 2 lådor . . . .  9. 15.

3. M:r Eskils tryck coral medh 2 b räd en .......................  6. 13 i
Intet dhera af dhetta m:r Eskils är brukadt i Curios
tijdh effter gesällernes berättelsse.
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2.
3 -
4.
5 -
6.

Effter dhetta företogz upwägandet af dhet tryck uppå dhe å Acad:ns sijda de
puterades begiäran, som dugligit är, och nu strax brukas kunde, warandes Curio 
effter Högl. Kongl. HofRättens domb obligerad dhet öfriga omgiuta och reno
vera låta, hwilcket Acad:n intet bohr emottaga förr an dhet skedt är. Widh 
dhetta protesterade h. Schütz emoth dhet att Curio sitt tryck fått afföra, ty han 
hade 'mtet bord t fått något om händer, förr än Acad:n fått sitt tryck först, och 
sin satisfaction, så att han låtit först omgiuta dhet han effter dommen borde. 
Rector tyckte och icke wara oskäligit, att Curio ännu af sitt tryck suppleterade 
Acad:ns till dhes, som Acad:n af honom fått sin satisfaction. Nu begyntes åther 
wägningen.

mk.
1. d e in  canon romein med låda ..................................  7-

Dubbell Augustin romen med 3 l å d e r ..............  18. 9 3/4.
Ascendonica romen med een låda .......................  10. 5.
Ascendonicacursiff med h een l å d a ..................  6. 8.
Text cursiff med 2 lådor och 5 p a p p e r ..............  1. 13.
Augustin grekisk med twå holländske lådor . . .  15. 11.
Dhenne Augustin gräkisk hafwer Curio förökt med 
een bookstafz tillökning, som förr war defect, hwar- 
före wichten är större än i förre inventario. Bland 
dhenne text war 24 papper.
Augustin tysk med 3. lådor dher ibland 6 papper . 17. 4.
Median graekisk medh 2 nya lådor, dher i bland 3
p a p p e r ................................................................  6. i8é.
Dhetta tryck står opfördt i förre inventario tillijka 
med lådorna a 10 *8 13 mk. Gesällerna sade wich
ten wara minskad och dher af, att Curio låtit giöra 
nyia lådor i stället för dhe gambla, som in tet äro så 
store och tunga. Trycket kan wägas för sig sielf.
Median swensk medh 2 lådor och ett bräde här
ibland war 17 p a p p e r ................................................... 14. 6é-
Garmond hebraeiske med 6 lådor dher ibland 12
p a p p e r ........................................................................ 15. 5
Sielfwa trycket böhr wägas särskilldt, effter lådarne 
äro ombytte, hwarföre är någon difference på wich
ten. Gesällerne berättade dhetta inoet wara brukadt i 
Curios tijd.

10.

Dagen effter som war d. 1 Octobr/j kommo åther alla tillsammans föruthan 
h. Schütz, som reest till Waxala att hålla tingz predijkan, och continuerades då
wägningen. 8 . mk.

11. Figural musique medh een låda ...........................
12. Brevir tyska och runetrycket medh 2. lådor alt uthi

8. 4 -

19 papper inlagd t ..................................................
13. Garmond swabach som i förre inventario af A:o 674 

d. 2 Sept. opföres under titul brevir tyska och gam-

8. 9 i

mal swenska alt i papper inlagd t ........................... 11. Q
C
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Dhenne garmond swabach med näst öfwerstående 
brevir tyska och runetrycket är för låg och kan in
te/ brukas i hoop medh annat tryck, hwarföre dhet 
ey häller för dugl:t af Acad.n blef emottagit. Dhetta
sades ey häller wara brukat i Curios tijdh.

14. Syrisk tryck uthi 30 papper inlagdt medh låda . . . 7. 16.
Lådan för sig sielf wog ..............................................  1. 14.
Är altså sielfwa trycket särskild t ............................... 6. 2.
D e f e c t ..................................................................... — 13.

15. Arabiske twå lådor medh låck uppå, och trycket
dher inne uthilagt...........................................................21. 9 b.

16. Noch arabisk tryck med een stoor låda och låck
uppå af sex små ...................................................... 13. 19.

35- 8  i.
D e fe c te n .................................................................  12 i.

Ofwanskrefne tryck hafwer Consistorii deputati effter dhen wicht som här 
specificerad är, emottagit för godt och dugligit, och will dhet behålla så framt 
och Consistorium dhet för godt ärkänner undantagandes N:o 1. 2. 3. mäster 
Eskils, och N:o 12. 13. brevir tyskan medh runetrycket och garmond swabach, 
hwilcket Curio medh dhetta effterskrefne bör renovera och omgiuta låta, effter 
dhet dhels är aldeles odugligit, dels allenast brukas kan på een lijten tijdh lijk- 
wäll hafwer Acad:n dhet samma opwäga låtit, och till behagelig tijdh emottagit, 
och skall till Curio effter samma wicht som här specificeras, när omgiutningen 
företages uthlefwereras.

'S. mk.
1. T ex t rom ein  uthi 3 par hollenska lådor inlagdt uthi

9 p a p p e r .....................................................................  15. 6.
U thi förre inventario  opföres tex t cursiff tillijka med 
dhenne rom ein uthi dhesse 3 par lådor w ara inlagd.

2. Augustin rom ein och cursiff i 3. par holländske lådor,
dher af een dhel insw ept i 22 p a p p e r ...........................  21. 13.

3. M edian rom ein och cursiff uthi 4 par hollenska lå
dor, sampt 21 p a p p e r .......................................................... 25. 3.

4. Een tom  låda a i . S  och 13 mk tillijka m edh samma 
slagz m edian rom ein och cursiff uthi 50 papper m ed
defecter sam m anräknad t ..........................   15. 9$

5. G arm ond rom ein och cursiff i 3 par hollenska lådor
och 9 p a p p e r .......................................................................  14. 2.

6. M :r Eskils tryck gam m alt uthi een bytta och 2 pap

per .................. 0 ' •     4- 14
7. Fyra st. tom m a lådor till m :r Eskils tryck .................. 6. 17 i.
8. Tw enne pressar een  färdig och een ofärdig.
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A nno 1685 d. 5 O ctob r/j trädde åther Acad:ns m än R ecto r M agn. M icran- 
der, h. Schutz, h. B ilberg i h. W ollffz ställe och h. Qvaestor sam pt på Curios 
sijda h. Ol. R udbeck tillsammans närw arande h. slottzbefallm  S tehn och H en 
rich Keyser, gesällen Jöns Ra[h]m  som  a f Acad:n förskrifw en w ar a tt aestimera 
trycket C urio från sig lefw ereradt och iämbwäll observera hwadh till trycketz 
opre ttande desidereras kunde.

Straxt K eyser kom  in observerade han att dhen  prässen wid dö rren  står, är 
ofärdig, och feelas dh er till både lååsen och stengerne. D h en  kulan d h er till 
war, hafwer och dh er icke w arit a f begynnelsen, war och oduglig. R udbeck sade 
C urio  dhenna prässen aldrig brukadt. R ecto r sade w ara nödigt noga attendera 
hwadh K eyser finner till trycket nödigt, som icke igenfinnes, hwar a f m an kan 
see huru  Acadin är praejudicerad igenom  h. Sam. Stehns p rocedere wid execu- 
tionen, att han låtit C urio afföra från trycket C onsistorio aldeles ow etterlit 
och uthan dhen  ringaste com m unication, hwad honom  hälst behagat. D h e tta  
förehölt både R ecto r honom  som  och dhe andre deputati sam ptel., och wijste 
huru  han här u thinnan öfw erträdt s itt em bete , och intet låtit sig w årda om  H ans 
Kongl. M ayittz och Acadms in teresse som  högl. Kgl. R ättens dom b faverar, 
uthan C urio, som dom en är em oot, låtit å thniuta partes favorabiliores, och d h e tta  
icke allenast tw ärt em oo t högbe:te dom bs klara och tydelige in ten tion , uthan 
och executions ordningen, sam pt d h e t betingande C onsist:m  m edh honom  
giordt, strax executions w ärcket honom  b lef an förtrod t; nem bl. a tt  ingen full- 
kom blig separation m edh tryckets afförande skulle skie fö rr än  M ichaelis tijdh , 
och ändå icke uthan i Acadms gode mäns närw aro, effter Acadin wille försee 
sig om någon som dh e tta  w ärcket förstodo. Lijkwähl sade R ecto r h. Sam. S tehn, 
förr än dhen tijdhen kom , låtit tillseya, att han wille låta C urio  få taga sitt 
tryck b o rtt effter Acadms war afdehlt, då jag fu ller strax, sade R ector, lä tt be- 
giära dhet icke m åtte skee, förr än Acadms m an kom m er, som  förstår aestimera 
trycket. Skickade så een  expresse till S tockholm  a tt skaffa någon hijt, ehuruw ähl 
tijden  än icke war inne, d h e t jag och notificerade honom , m en lijkwähl lätt han 
Consistio aldeles ow etterl. Curio få afföra trycket.

H . Sam. Stehn sade sig wara om budin allenast, a tt icke låta C urio afföra con- 
toiret, och annan bygnad, som han i förstone begynte nederrijfw a, d h e t han 
och förbödh.

R ector sade sitt b re f till h. Sam. Stehn, kunna bew ijsa a tt han och begiärt 
om  trycket, och hwadh d e r till hö rer, som och om  dhet samma påm int genom  
andra uthskickade, d h e t han bodh  honom  opwijsa, uthi hw ilcket han och lätt 
honom  w eeta att han een expresse skickat till S tockholm . H . S tehn replicerade, 
a tt han föllgdt inventarium et, och låtit afsättia d h e t Acadms är och d h e t hafwer 
han g iord t inhibition på, och för d h e t öfrige sade han sig intet kunnat förhindra 
honom  taga sitt egit som  war Jansonii. D epu ta ti rem onstrerade igen widlyfftigt, 
att dhe bo rd t fått w ara tillstädes och sed t hw ilcket w arit hans eller Acadms och 
kan h. Stehn intet försw ara fö r H ans Kongl. M itt d hetta  sitt otillbörl. p rocedere. 
K eyser sade wid d hetta  m eh r fu ller w arit observera  än hw adh inventarium et in
nehåller, och dhet in tet kunna föllias, effter d h er är tryck och lådor confunderadt 
ihoop, och elliest m ycket hö re r till tryck, som  d h er ey finnes.

H . S tehn badh då han skulle fa w eta hwadh som  desidereras, så will han skaffa 
d h e t tillbakars igen, och sade sig in te t tänckt giöra A cadin förnär här m edh.
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H. Rudbeck sade och Curio dhet ey tänckt, uthan är han dher till alt för ährlig. 
Deputati sade Acad:n wara för när skedt och högel, praejudicerad, i dhet Acad:ns 
officin nu är så blottad, att in ut kan arbetas, men Curio som är damnatus, 
arbetar alt fortt och fatt fritt hwadh han welat, dher emoot dhen rätten Acadrn 
tillkom. Och kunde deputati icke annars än dhetta remonstrera, effter dhet är 
Kongl. May:ttz och publici saak, hwarföre dhe måste sig uthlägga, dher om han 
och sig bordt wijsa ömmare än om Curios. H. Stehn sade sig och dhet willia 
wara.

Deputati nämbde åthskillige figurer, zirater, krantzar och mehr slijkt deside- 
reras, hwilcka dhe bewijste af åthskillige slagz tryckte arbete här på trycket förr 
warit, än Curio ankom. H. Rudbeck: att Acadrn skall see att Curio intet will 
hafwa något bortta, så will han nu af winden låta framkomma någre muscerte 
bookstäfwer, som Acad:n tillkomma.

H. Schütz beswärade sig dher öfwer och klagade att h. Sam. Stehn welat 
stängdt honom ifrån trycket, när dhet skulle opwägas. H. Stehn swarade sig dhet 
giordt på h. Rudbeckii begiäran. H. Schütz sade sig på sitt embetes wägnar wara 
fullmechtig att wara tillstädes, och här till af Kongl. M:tt auctoriserad, och 
honom giordt ingreep uthi Kongl. May:ttz disposition. H. Stehn sade sig dhet 
aldrig tänckt.

Sedan frågade h. Rudbeck hwadh dhet är som Curio skall hafwa bortta för 
Acad:n och Sam. Stehn frågade: Huru Acad:n kan bewijsa sig mehr hafwa att 
fordra, än på inventario är opfördt? Rector och dhe andra deputati sade dhetta 
wara skiäl, att när man effterseer hwadh näst före Curio ankom här warit tryckt, 
så finner man uthi åthskillige wärck wara mycket skiöna opsättningzbockstäfwer, 
blommar, finaler och hwariehanda zirater. Dhetta bewijstes af sahl. DD. Terseri 
Genesi och Exodo, tryckt 1655 och sahl. Laur. Petri Gothi Thesauro Catechet. 
A:o 1643. Rector nembde och mehr som desidereras. H. Rudbeck badh att på ett 
memorial måtte opsättas, hwadh feelas, och att dhet måtte medh Curio blifwa 
communiceradt att han kan swara dher på. Deputati sade honom sådant icke 
bordt tagit.

Keyser sade dhet kan fuller synas trycket är blottat, ty här är inge instru
menter, som böra wara. Sees och att dhen oferdige pressen är medh flijt ruine- 
radt, ty föruthan lådan och stängerne äro bortto, så är digeln mz giordh och jemb- 
wähl bössan, som intet swara emoot dhet andra af pressen. Erich Erichson 
tryckaregesällen sade Curio kiöpt alla slijke instrumenter, och låsen till pres
sen. Bössan sade han sådan warit när han kom. Keyser sade ändtel. måst sådant 
här warit, förr än Curio kom, effter här förr och warit tryckt. Men skulle och 
Curio sådant alt låtit giordt sielf, skulle han låtit dhet föra tUl räckning, och 
sedan sig till afbetalning. Men dhet sees fuller att dhetta är till ruin borttagit 
i prässen, och som han giordt i ett, har han kunnat giordt i mehr. H. Rudbeck 
sade så intet wara skedt till ruin, uthan effter Curio sielf sådan låtit giordt har 
han och dhet hållit för sitt.

Erich gesällen tUlsades att taga fram hwadh han wiste ännu wara Acad.ns, 
och kom så fram 1. medh een lijten arabisk låda, som wid opwägandet deside- 
rerades, till samman medh tryck å. 2. Medh een tunna ifrån winden. 3. Medh 
tree st. stora lådor, hwar uthinnan woro träfigurer af åthskillige sort. Sålunda sade 
deputati kan Acad:n någorlunda få sitt, fast dhet skall extorqueras, och sees fuller
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att dhetta warit undandöllgt, effter dhet icke opwijstes förste dagen. Här af är 
och klart, Acad:n mehr hafwer att fordra, än på inventario är opfördt, hwarföre 
icke Curio bordt affördt något förr än tijder warit, och kan man nu see huru 
redel. execution är anstäld. Rudbeck: Jag har derföre tagit nyckelen opp medh 
mig af Curios hustru [Disa], som i går bortreste, att dhet icke skulle undan- 
döllias, ty hade Curio dhet welat giordt, hade iag in tet fatt nyckelen om händer. 
Deputati sade dhetta sponte skulle warit framwijst.

H. Sam. Stehn och h. Qvaestor gingo opp i winden, och igenkommo berät
tade intet mehr dher finnes, men Qvaestor sade cantoiret war bortrifwit och 
sparrarna sampt taaket skiämdt af eldh. Rector tog windz nyckelen till sig. Dhe 
nederburne figurer öfwersåges till een deehl, och fans dher ibland någre finaler, 
någre zirater, någre listor, men intet dhe som stå uthi förb:de Gothi Thessauro, 
någre upsatz bookstäfwer, någre muserte bookstäfwer. Sedan effterfrågades in- 
strumenterne och fans i. Inge winckelhaker, uthan sade Erich Erichson att Hoff- 
wenius åth Curio giordt 2. Johan Mattson, 2 och 3 hade han in med sitt tryck, 
men när Curio hijtkom, sade han sig intet weetat hwad instrumenter här warit, 
uthan Curio säger sig wara ägare till alt thet han borttagit. 2. Inga skeep. 3. Inge 
sättebräden. 4. Inge fuchtbräden. 5. Inge waskbräden. 6. Ingen luutkiättel, 
dhetta sade Erich, Curio alt kiöpt. 7. Ingen fårgeblåsa. 8. Inga steeg eller for
mater. Rammar funnes twänne, men skrufwerne feelades, H. Rudbeck och Erich 
sade inge skrufwar warit brukade, uthan kijlar i dhet stället. Remmikor funnes 
2 st. och täcklar 2.

Erich Erson frågades hwadh tryck Curio brukad t, anten Acad:ns eller Jansonii. 
Han swarade Curio blandat sin och Acad:ns garmond romein tillsammans. Dhetta 
sade Keyser wara omöyel. att så små skrifter kunde brukas tillsammans.

H. Rudbeck sade att Johan Pauli låtit omgiuta een deehl af dhenne garmond 
i Holland dher dhen andra war gutin hoos samma skrifftgiutare, och altså dhe 
wäll kunna brukas ihoop. Erich Erichson skickades effter een bookstaf af Curios 
nembl. secunda romein och togz een af Acad:ns af samma slag och examinera
des af h. Keyser om dhe kunde brukas ihoop och befant han då dhe kunde 
brukas ihoop, alldenstund Curio medh höflen låtit afstryka sitt tryck, och lagat 
dhet effter Academiens, medh hwilcket dhet är nu lijka högd t. Dhenne garmond 
examinerades än wijdare, och befans blandad, efter dher äro twänne slagz styler, 
som significa/fonerne uthwijsa, men lijkwähl lijka höga och lijka nötte, men huru 
dhet är blandat weet iag intet, sade Keyser. Han ombadz och att see, om dhetta 
Johan Pauli är så ellackt som säges, eller om dhet är brukeligit. Han sade sombdt 
wara god t och sombdt elackt, och wo ro somblige bookstäfwer mycket miuka, 
dhen sade h. Rudbeck wara af Johan Pauli, men dhe andre af Curios. Dhenne 
garmond kan brukas till een tijdh men icke länge. Garmond cursiff är godh.

Text romein är och brukelig, men Keyser sade sig intet willia bruka någon 
text af Acad:ns tryck sådant, som dhet nu är, uthan wille låta omgiuta alt om dhet 
stodo honom till, men lijkwähl för nöd skull kan dhet brukas.

Prässarna öfwersåges igen, dhen eena duger in tet, men dhen andra är så färdig 
att dhet kan tryckes mz honom, när man will. Dhenne wärderade Keyser för 200 
dr. Men någre andra instrumenter felas, för än wärcket kan komma i bruuk. 
Keyser nämbde dhesse effter fölliande hör och böra wara till eens press, och 
sade dhe icke kunna förskaffas under 2 å 300 dr kopp*r:mtt. Sättebräden 4  st. 
Fuchtbräden 4. Waskbräden 2. Färgeblåsa 1. Luutkiättel 1. Format och steeg
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100 alnar. Winclcelhake 2. Färgespån 1. Sedan begiärtte Rector 1. af h. Sam. 
Stehn han wille tillhålla Curio opwijsa sitt inventarium. H. Sam. Stehn sade sig 
dhet hafwa hemma, och i morgon willia dhet optaga.

2. Badh han att Curio iämbwähl måtte tillhållas att lefwerera ett exemplar 
till Consist:m academim af alt dhet han tryckt, effter han dher till är förobli- 
gerad i föllie af Consist:rii slut af d. 15. Jun. 662. H. Schütz sade sig desiderera 
af Curio een elenchum på alt dhet han tryckt, att man dhes bättre nu weta 
hwadh man skall fordra, effter bland dhem som i lögerdagz till Biblioth. lefwe- 
rerades, desidererades alla böcker han tryckt.

3. Påminte Rector dhe läntte 300 rdr böra förståes in specie effter domens 
och aeternes innehåld, hwarföre Curio dhem effter dhen sort böhr lefwerera.

4. H. Schütz frågade på hwars begiäran h. Stehn skickatt till Rectorem Mag- 
nif. och budit att han icke skulle komma opp på trycket, när dhet opwägdes. 
H. Stehn: Dhet giorde jag på h. Ol. Rudbeckii begiäran. H. Rudbeck sade sig 
dhet begiäratt, att icke någon förargelsse måtte skie, dhet han hafwer misshagh 
till. H. Schütz: Jag hade större rätt begiära h. Rudbeck skulle sig absenteradt, 
ty iag såssom inspect. typogr. bör wara tillstädes och tahla på Konungens wägnar, 
har och i befallning att inquirera bland annat, iämbwähl om trycket, på Com- 
missionens wägnar.

D. 6. Octobr/V kom åther Reet. Magnif., h. Schütz, h. Bilbergh till sammans å 
Acad:ns sijda och å Curios h. Ol. Rudbeck närwarande slottzbefakn Sam. Stehn, 
Keyser och Ra[h]men. Förr än Keyser upkommit bödh h. Prof. Rudbeck 500 dr 
för den press som h. Keyser i gåår werderade för 200. Item sade h. Rudbeck 
sig talt medh Curio, dhet skulle han låta Acad:n få någre instrumenter till läns, 
hwar medh Acad:ns tryck kunde komma till gångz, till hwileken ända han och 
låtit upbära ett skepp och een sätthaka. Discurrerades och om dhen winst trycket 
kunde af sig kasta och sade h. Rudbeck Acad:n skulle snart see winsten, om 
Professorerne wille löna tryckaren, och sielfwa taga emoot inkomsterne.

Sedan begyntes aestimationen på trycket, och föllgdes dher wid dhet sidste 
inventariumet.

1. de in  canon romein är godh, men är defeet, att allenast kan sättias dher 
af någre rader. Dhetta sade Erich Ersson allenast wara brukatt i Curios 
tijdh någre gånger till kortta patenter.

2. Dubbel augustin eller cicero antiqua godh. Versalerne defeet. Dhenne 
augustin är uthan cursiff.

3. Assendonica romein sive secunda halfnött, kan brukas.
4. Assendonica cursiff halfnött doch brukelig.
5. Text cursiff halfnött, dock brukelig.
6. Augustin graekisk är godh.
7. Augustin tysk något mehr än halfnött, doch brukelig.
8. Median grskisk är defeet, men stylen är godh, är allenast een eller annan 

bokstaf defeet.
9. Median swensk mehr än halfnött dock kan brukas.

10. Garmond hebraeiske är inte/ brukad sedan Terseri tijdh. Skrifften är godh 
men är låg, att hon bland annan styhl skall underläggas, men för sig 
brukas heel wähl.

11. Figural musique är godh.
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12. 13. B revir tyska runtryck och garm ond swabach äro lägre och kan intet 
brukas em oot andre uthan underläggning.

14. Syrisk tryck nästan så godh som  ny.
15. 16. Arabisk heel ny och godh är intet nött.
M äster Eskils [M attssons] corall m usique heel godh; dhetta  alt togz nu  em oot 

af Acad:n. B revir tysken och garm ond swabach effter dhen  intet kan brukas 
em oo t någon annan, m en stylen är godh  refererades till Consist:m  om dh e t böhr 
emottagas eller ey. O ch reserverar h. Schutz Acad. sin rä tt a tt dher icke w oro, 
a f dhet Acad:n em ottagit, alt såssom d h e t borde, och man kan finna i fram tijden 
något desidereras att m an då far tala dh er på, fö r dhet öfrige håller Consist:m  
sig sim pliciter w ijdh dom en. Erich Ersson sade a tt han tager på sitt answar, a tt 
latinen och graekisken som  C urio brukatt, är in tet uth i k istorna confiinderad. 
H . B ilberg tilläde, a tt hafw er än C urio hoos sig något Acad:ns så b ö r han dhet 
bona fide restituera, hwar och Acad:n kan finna honom  i fram tijden något hafwa, 
så böhr d h e t kom m a på hans answar.

R ector begiärtte af h. K eyser och Ra[h]m d h e t dhe wille på e tt  papper up- 
sättia hwadh d he  stylar kunna kåsta som  C urio effter H ögl. Kongl. HofFRättens 
dom b bör om giuta, och d h e t så a tt han d her m edh  sin eedh  kan beswäria wär- 
deringen. H . K eyser begiärtte fa dilation här m edh, till dhes han kom m er till 
Stockholm , så will han e fte r taxan g iö ra  een  upsatz. N ä r då Acad:n far dhenne 
upsattz så förm odar Acad:n, hw ilcket och R ecto r begiärtte a f h. Sam. Stehn, 
a tt han, sedan försäkrar Acad:n m ed något w ist deposito , som swarar em oot 
w erderingen, till dhes C urio om gutit trycket. N u  opw ijstes een  d isputa//on  
tryckt und er Joh . Pauli tijdh  653 de libero  arb itrio  hwaräst u th i dedica/zonen 
till D ro ttn ing  C hristina finnes w arit bland Acad:ns tryck sto ra  versaler, som  nu 
intet igenflnnes. Sam m alunda näm bde och h. B ilbergh w arit uthi Joh . Pauli tijdh 
m usiv graeske som intet igenflnnes. D hes uthan togh h. R udbeck e tt  m em orial 
att opw ijsa C urio p å  åthskilligt annat som desidererades. Sedan discurerades 
något om  trycket igen, och sade K eyser w ara för Acadrn bäst, a tt sällia bo rtt 
hela trycket, och låta een  booktryckare hålla här sitt egit tryck, ty Acadrns är 
som bdt lågt och som bt högdt, hw arföre will dubbelt tijdh wara att sättia m edh 
sådant tryck.

C ursor kom  in och sade Erich Ersson wara tillstädes, hw arföre C ursor skicka
des till C urio, d h e t wille C urio hafwa någon fullm ächtig tillstädes å sin sijda, 
som  kunde afhöra dhen  relation, som af Erich Ersson fordras, om trycketz be- 
skaffenheet.

C ursor igenkom  och sade att C urio intet kan tillåta s itt folck kom m a i Con- 
sist:m  att giöra någon rela/zon, uthan will Consist:m  så skall skie, så kan Acad:n 
skrifwa till h. Sam. S tehn här om , aldenstundh Consist:m  honom  och hans folck 
sku tit från trycket, och altså nu inte/ m ehr äro under Acad:n uthan u nder Kongl. 
M :ttz titul. D hetta  föreföll sam ptel. C onsistorialibus sällsampt.

E ffter typographiae aeternes opläsande underkastades C onsistorii betänc- 
kande om  brevir tyskan och garm ond swabach som  d h er näm nes, som intet 
kan brukes em oot annan tryck u than underläggning, effter dhen är för lågh, 
skall af Acadrn m ottages för god t och dugligit tryck, eller om  C urio skall dhet 
om giuta, och befans skiäligt a tt effter dhet är u thaf mrr Eskils [M attssons] 
tryck, och dom en obligerar C urio d h e t a tt om giuta, så böhr Acadrn sim pliciter
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blifwa widh domen. För dhet öfrige resolverade Consist:m att som tillförende 
woro voteradt huru man widh sådant procedere, som medh execution skedt, 
sig förhålla skulle, nembl. att man sådant wederbörl. notificerade, på dhet Con- 
sist:m i längden må wara frij för alt answar, att nu relation här om afgår till 
h. landzhöfdingen. H. Lundius påminte att dhen så ställes, att man inge invec- 
tiver brukar, berättandes allenast saaksens sammanhang, och begiärandes correc- 
tion. Sedan oplästes Keysers wärdering på dhe stylar som Acad:ns tryck består 
af.

Af grofwe stylar som här i Academiae tryckeri) befinnes, försällies skålpun
det af canon för 6 öre s:mtt. Dhe andre grannare alt in till tertia å 8 eller 
9 öre s:mtt. Mittel, å 10 öre s:mtt, cicero å 11 öre s:mt, garmond å 12 öre 
s:mtt, graekiske å 12 öre s:mtt, af mittel och cicero kegel. Hebraeiske, syriska 
och arabiska å 16 öre s:mtt. Dhe öfrige som aldeles äro försletne, och in tet 
wijdare kunna brukas, kan iag icke högre än såssom tygh aestimera, af hwilcket 
det som helt godt och uthwaldt är, itt centner till dhet aldra högsta för 10 rijkz- 
daler försällias.

Henrich Keyser.

Sedan oplästes dhe privilegier Keyser begiärar, om han skall blifwa Acad:ns 
booktryckare. 1. Att ingen booktryckare eller någon annan hädan effter nu till
låtas sig här i staden att neder sättia, och Acad:ns booktryckare till prae judice 
tryckeri) hålla och föra.

2. Att blifwa befrijat ifrån all borgerlig tunga och contribution hwadh nampn 
dhen helst kan hafwa.

3. Att niuta fritt huus och logement för tryckerijet eller wärckstaden. 4. Att 
man kunde åthniuta något skiäligt salarium om åhret.

5. Att fa hålla öpen booklåda af allehanda obundne så wäll uth- som inländske 
materier eller böcker.

Consistorium confererade på hwadh sätt tryckerijet här widh Acad:n nu kunde 
oprettas, och fattades twänne förslag. 1. Om här effter skulle wara för Acad:n 
och publico bättre, att dhen som tillträder tryckeris ämbete, håller sitt eget tryck, 
och låter sig antingen betahla effter som i Stockholm eller andre orter i landet, 
dher egit tryckerij hålles, gemenligen betalas, eller och emoot någre särdeles 
privilegier, ett lideligare quantum sättes på betallningen för hwar styhl. Härtill 
synes styreka, att Acad:n så litet gagn nu een lång tijdh hafft af sitt tryck, ty 
tryckarena låta änn då nestan lijka högdt betala sig, skattandes för lijtet bene
ficio, att dheras officin af publique medell underhållas, och medh stoor bekost
nad dhen eena tijden effter dhen andra bättras och förnyas. Hwar till och detta 
kommer, att icke allenast tryckarena äre ohulde om ens annars, uthan förorsaka 
och wedh omskiftningar i dhet embetet, store beswär, rättegångz processer, 
kostnader och oenjgheeter som mehr än nog bekant är, deth man intet hafwer 
till befara, när tryckaren hafwer sitt egitt tryck. Der dhetta förslaget aggreeres 
kunde Acad:n sällia sitt tryck reent af för ett skiäligit wärde af förståndige och 
opartitske män satt, och af dhe medlen bättre gagna publico än här tills medh 
trycket skedt är. Eller af där Acadrns tryck icke kunde nu strax uthbringas till 
dhet man dherföre synes kunna wänta, att man då till een tijdh afsatte dhet i
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säkert rum, och läte tryckaren bruka sitt eget till dhes man i längden finge någon 
bättre uthwägh för Acad:ns tryck.

2. Hwar dhet förra förslaget ey syntes för Acad:n och publico nyttigt, så för 
andre orsaker som serdeles dhenne, att man skiäligt där wedh befarer i. Een 
swår och för fattige studenter olijdelig taxering på dhet som tryckes, 2. Mycken 
oreda på trycketz officin, där een man så som h. Keyser eller någon annan skulle 
sättia här sitt tryckerij och sielf icke wille boo här, uthan hafwa allenast sine 
gesäller och underhafwande här, som ingen disciplin kunde hålla på wärckstaden. 
Om icke då för Acad:n wore redeligare, att hon behåller sitt eget tryck, och till
trodde dhet dhen och nu här närwarande tryckegesällen m:r Jöns Ra[h]m, som 
har goda wittnesbörder om sin förfarenheet och skickeligheet, emoot sådanne 
conditioner och wilckor, att både publicum och han blefwe in salvo, särdeles 
synes han för Acadins tryck, där han får lof sig dher af att betiena och dhe pri
vilegier som dher wedh uthwärckes kunna åthniuta, böhra effter een wist accord 
gifwa till Acad:n för hwart are k som tryckes någon skälig och för sig drägelig 
recognition.

Consistorium tyckte rådeligast och hällsosammast wara förblifwa widh dhet 
förra, dock hemställes dhetta helt och hållit till H:ss HögGrefl. Excell. Kongl. 
Drotzens och Acad. Cancellarii behag och wijdare till Kongl. May:ttz aller- 
nådigste determination. Sedan fan Consistorium nödigt förnimma af Keyser, som 
här nu är, om han- icke will accordera mz Acad:n på 5 å 6 åhrs tijdh, och offi
cinen inrätta medh sitt egit tryck, tills Acadins kan blifwa oprättat igen, om så 
pröfwes nyttigt och nödigt. Consistorium tog sedan nogare i considera//on hans 
specifica//on på dhe privilegier han begiärer, och förslagzwijs consenterade till 
dhen första andra tridie och 5 puneten, så att lijkwähl wissheeten här af under
kastas högre handz determination, dhen 4:de puneten angående salarium han be- 
giärar, tychte Consistorium intet kunna honom förunnas, men lijkwähl will Con- 
sistim på wederbörlig ort förnimma om icke een af dhe gårdar som till trycket 
anslagne är, honom kunde förunnas, på dhet han dhes mehr må moderera taxan 
på dhet han trycker för fattige studenter skull. H. Norman påminte een och 
annan gång icke wara säkert inlåta sig medh Keyser eller någon annan, förr än 
man förnummit Kongl. Drottzens behagh. Samptel. Consistoriales sade så all- 
tijdh warit brukelit att Consistorium delibererar först, och insinuerar hoos 111. 
Cancell. förslaget, då Hiss HögG. Excell. sädan determinerar som Hiss HögG. 
Excell. bäst och hällsosammast finner, som och dhetta i så måtto helt och 
hållit först defereras till Hiss HögG. Excell. och sedan till Kongl. Mayitt. Will 
nu Keyser emottaga och dhesse conditioner, så tillhålles han ju förr iu hällre 
inrätta trycket här.

Keyser inkallades, betackandes honom först Rector för sitt omaak han hafft 
medh trycketz aestimation, och sade sig föredragit Consistio hans upsattz han 
honom i gåår öfwergifwit, hwaruthinnan han låtit förmäreka medh hwadh con
ditioner han will inrätta här een egen officin, hwar emoot Consistim sig så uth- 
låtit, att Consistim större dhehlen dher af förslagzwijs aggreeradt, men dhes 
uthan wille Consistim förnimma först dher han är sinnad inrätta här officinen 
medh egit tryck, om han icke wille contrahera på 6 åhrs tijdh. Keyser sade 
sig här medh wara förnögd och will contrahera medh Acadin på 6. åhr. Sedan 
föredrogz honom, dhet han måtte i anseende till dhe privilegier han har att 
wäntta, sättia exemplaret han trycker för ringare prijs än i Stockholm skier.



i68$: 7 oktober 2 5 5

Keyser sade sig willia moderera wärdet effter privilegierne, när han dhem far 
see, will och opsätcia taxan på hwar styhl huru dyra dhe blifwa, men somblige 
disputa//oner äro uthaf widhlyfftigare allegationer, inblandade stylet, så som 
hebraeiske, graekiske och dhem måste han taga mehr före, än dhe som äre af 
een styhl. Consistorium fan fuller inte/ dhetta oskiäligit effter arbetet är olijka, 
men lijkwäll will Consistim förmoda att han modererar taxan så att dhen cor- 
responderar emoot dhet han kunde niuta, dhe privilegierne, som han begär, och 
sade Rector att man förmodar winna dhet, hwadh förste puncten widkommer af 
privilegierne, han begiär, att intet någon skall inrätta officin här widh honom, 
uthan allenast kunde kan skie Curio sittia och trycka h. Rudbecks wärck. Dher 
medh war Keyser förnögdh och sade sig dhet in tet willia förneka honom. Hwadh 
andre och tredie punchten widkom, berättades och honom, dhet Consist:m will 
förnimma, om icke dhet låter sig giöra; men hwadh contribution anbelangar, 
måste han medh sine gesäller uthgiöra mantalsp£«»/«g:r, dhen ingen är exempt 
före wid Acad:n uthan allenast Professorerne. Keyser sade sig och dher till 
icke willia neka. Salarium kunde fuller intet gifwas Keyser någon förhoppning 
om, uthan Rector sade Consist:m willia anhålla att Kongl. M:tt wille förunna 
honom ett hemman till underhåld. Dhet ogillade icke heller Keyser. Att hålla 
booklåda will och Consist:m tillsee att honom bewillies, men lijkwähl skall han 
icke förmena andra bookförare få inkomma uthi frij marcknaden uthi distingen. 
Dhetta sade Keyser sig ey willia praetendera. Om alt dhetta tillsade Consist:m 
Keyser sig willia inhämpta H:ss HögG. Excell. Kongl. Drottzens och Acad. 
Cancell. betänckiande, effter Consistim inte/ hafwer i sin macht något att sluta 
här uthinnan, då sedan Consist:m ändtelin söker Kongl. May:ttz nådigste con- 
firmation.

Keyser sade och sig willia wijdare öfwerlägga med sin hustru* hwadh hon 
tycker, och dher hon beiakar, när och huru snart wärcket kan ställas i gång, 
och uthlofwade dher dhetta förslaget skulle blifwa och å Acad:ns sijda ratifi- 
ceradt, att han medh aldrasnaraste mz wärcket i höst maturerar.

Tryckaregesällen Jöns Ra[h]m inkom, och betackades af Consistorio för sitt 
omaak wid trycket, och gaf tillkänna att om Keyser inrätter här officinen, så 
önskar Consistim giärna att han wille accordera medh Keyser och förestå hans 
tryck här widh Acadin effter han om sig hafwer god t wittnesbördh. Ra[h]men 
sade sig intet contraheradt än medh Keyser men han will öfwerlägga wijdare 
medh Keyser i Stockholm.

Dhet notificerades och Consistorio af Rectore, att man måste underhålla Key
ser och Ra[h]m uthi wärdzhuuset, dher dhe giäst. Ra[h]men hafwer hijtkom- 
mit i söndagz 8 dagar sedan och Keyser förleden lögerdagz. Slötz altså att uthi 
wärdzhuuset betals effter räckning för dhem begge, och elliest för sitt omak 
wijdh upwägandet och aestimation för Keyser 20 rdr och Ra[h]men 50 dr kop- 
p^rimtt.

IV. Brefwet till Hans HögGrefl. Excell. Kgl. Drotzen om Buscagrio oplästes 
och slöttz att allegeras uthi brefwet dhe förre remonstrationer.

V. Joh. Luth berättade Rector willia orera in natalem Regis, när dag infaller, 
hwilcket honom bewilliades.

VI. 'Dominus Laurentius Biörckegreen aflade juramentum, och antogz till

Ztphora Keyser, f. ven Knawen.
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Amanuensis Consistorii uthi M:r Ekströms ställe, effter han är een skickelig 
wacker person, och hafwer godh styhl som till sådant embete tiänar, hwar af 
han giordt godt prof i Commissionen, dher han heela sommaren öf:r arbetat.

D. 8 Octobm*
sedan Törneqwist proclameradt sin oration om recente nato principe Regni 

hereditario Frederico trädde Rector, h. Lundius, h. Aurivill, h. Norcop., h. 
Spole, h. Peringer, h. Norman och Secret. tillsammans uthi Consistorium att af- 
höra brefwet om executions wärcket på Curio, men som desidererades plenius 
och frequentius Consistorium, differerades dhet till tillkommande lögerdagh.

Consistorium majus d. 10 Octobris
närwarande Rectore M:ro Micrandro, h. Schütz, h. Lundio, h. Aurivillio, 

h. Spole, h. Bilbergh, h. Peringero, h. Norman, h. Qvaestore och Secret:o.
Profess. Norcopensis presiderade.
I. Consist:m confererade sig emellan, om hans nåde h. Thegner ännu emot- 

tagit landzhöfdingedömetz öfwer Uplandh affaires, så att man honom kunde till- 
lijta om correction på executionen wijdh trycket eller om man dher om hoos 
H:ss Excell. Kongl. Rådet Wreden anhålla skulle. Biörckegreen skickades till h. 
borgmestrn Berg att förnimma om han wiste om landzhöfd:n Thegner anttagit 
administrationen af landzhöfdingzembetet ännu. Biörckegreen igenkom sade h. 
borgmestrn Bergh berättat att h:ss nåde h. Thegner intet tagit sig något före af 
administration ännu, lärer ey häller dhet giöra för än nyåhret.

II. Secretarius berättade sig fått i går affton ett öppet bref från h. Sam. 
Stehn, hwilcket han inxet kunnat eller welat gifwa swar på förr än han medh 
Consistio dhet communiceradt, effter han fan sig vaxet befogad sådant uptaga som 
dher innehålles, hwilcket är een causa publica. Brefwet oplästes, men sedan Con- 
sistrm förnam h. Stens protest i brefwet giordh icke wara mz processen eenlig, 
föruthan dhet han och icke giordt Consistorio och Rätten dhen heder och ähra 
som wederböhr, så böhr Consistorium och dhen intet uptaga, uthan han compe
tenter uthi Rätten inkommer, böhrandes han vaxet Secretario tillskrifwa om dhet 
Rectori och Consistorio tillkommer. Slötz altså att protesten intet föres ad acta; 
men h. Schütz sade sig här på något böra lijkwäll swara dhet han och giorde 
som föllier: Dhen protest som jag och profess. Wollff, såssom inspect. typograph. 
å embetes wägnar för Hans May.ttz tienst och Kongl. Acadrns tryck giorde 
emoth Sam. Stehns procedere tå han hade låtit Curio bortföra af trycket, alt 
hwadh han sade sitt wara, uthan att någon af dhem som sittia här widh Acadrn 
som Konungens tienare, fick part dher af, eller war tillstädes, förr än och Acad.n 
hade sitt fulla nöye effter Kongl. HoffRättens klara domb, dhen samma protes
ten stå wij wijdh, och ther Sam. Stehn är man dhen att kullkasta, så må han 
dhet försöka tillbörl. och lagl. 2. Hans oföre»lige procedere wijsa sig iämbwähl 
ännu dher uthi, att han protesterandes tillbakars, och anmählandes ett och annat, 
effter sitt behag, går Magnif. Rect. och Senat. acad. förbij, som Konungens in- 
teresse effter sine undfagne fullmachter bewaka, och skrifwer Secretrn till, dhet 
som helt owanl. är, och nessligit för Rectore och Senat, acadrco, uthi hwilcken

* Detta sammanträde anges i protokollsboken såsom punkt VII i protokollet av den 7  oktober.
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skrifft Sam. Stehn seyer dher uthi sin eegen willia, att man honom medh wredz- 
modh tilltalt, ty annat är att tala mz wredzmodh och annat af embetzplicht och 
zel för publico, och må han bewijsa och öfwertyga dhen som skyldig är tili 
sådan hans beskyllning, som är een beskylld ning som honom inte/ böhr skänckas. 
Att han in tet frijdh nutit skall han alldrig bewijsa. Dhet han ibland annatt klagar 
att ingen på Curios sijda war tillstädes, när Keyser på trycket war, är fåfengdt, 
ther lijkwähl Prof. Rudbeck såssom hans fullmechtig i heela dhenne saken iäm- 
wähl war tillstädes, och annoterade iämwähl å sin sijda hwadh han behagade; 
dhessuthan hade Sam. Stehn kunnat beskicka hwilcken han hade welat på andra 
sijdan, och war honom inte/ obekant hwadh book tryckaren Keyser på trycket 
förrätta skulle. Hade han något medh skiähl att inwända, hade han bord t giöra 
dhet strax, och inte/ inlåtit sig i heela wärcketz besichtningh, men effter han 
uthom all exception icke een uthan twänne dagar, tillät Keyser ransaka och gifwa 
sitt betänckande öfwer trycket, ty seer jag honom inte/ kunna nu effteråth något 
hafwa att säya. Dhet han elliest har welat stänga mig från trycketz bijwijstande, 
dhet är nogh klart, af hans egne ord, och ther han inte/ hade ärnadt afböya 
min närwarelsse, hade han och inte/ på dhen andra parttens begiäran beskickat 
Rectori dher om, och erkiänner iag inte/ honom godh nogh att wräka mig effter 
wederpartens begiäran, ther jag lijkwähl uthaf Hans Mayrtt är till dhetta wärcket 
förmedelst twenne nådige fullmachter auctoriserad, så att iag kan inte/ annat än 
protestando hafwa mig min rätt förbehållen, skydandes mig under Hans May:tt, 
på hwilckens wägnar jag talat. 3. Emoth hans protest, sätter jag ännu å embetes 
wägnar een ny protest reserverandes jag å embetes wägnar trycket sin tillbörke 
satisfaction både till sielfwa trycket, som här igenom lijder, såssom och sielfwa 
huuset, hwilcket till een dhehl är af eeldh förskiämdt etc. Såssom och alle expen
ser, som uthlagde äro, och ännu uthläggas kunna, ifrån dhen stundh Kongl. 
HoffRättens klara domb gafz Sam. Stehn som executori i händer, och han mz 
sitt procedere bracht saaken i dhen eene confusion effter dhen andra. Och böhr 
man så mycket mehr å nyo moth honom protestera, som han i dhenne sin skrifft 
wijsar sig för Curio och Prof. Rudbeck heel favorabel, tagandes han, som exe- 
cutor är, sig an att protestera för Acad:ns wederpartt dhet han borde lämbna 
honom sielf, och han som executor wara heel och hållen opartijsk. Och kan 
jag in tet annat see än att Acad:n hädan effter aldrig kan agnoscera Sam. Stehn 
för executore uthi någon saak, emädan han i dhenne som heel publique är, och 
Konungens egen, har fast mehra wijst sig öm om dhen andra partten. I dhet 
öfrige blijr jag widh mitt förre betänckande, att Sam. Stehn må behålla dhet 
depositum han sig beropar på, dhet ännu ingen har sedt eller weet af hwad art 
och wicht dhet må wara, mehr än hans blåtta uthsaga, och han hålle Acad:n 
skadelös i alla måtto, kunnandes jag in tet annars see än att han wijket från sine 
embetes reglor, och särdeles Hans May:ttz nådigste befallning angående execu- 
toren A:o 684 d. 15 Octobr/j och att trycket bordt blifwit widh Acad:n till dhes 
domen woro i alla måtto fullgiord. Elliest att han begiärar att dhet på trycket 
hålldne protocoll d. 5 huius icke måtte reenskrifwas förr än dhet så wähl ho- 
nom som Curio måtte blifwa communiceradt, sammalunda hwadh samma dag 
blifwit inventeradt, som och sedan dagen effter, dhet anstår intet honom på 
wederpartens sijda begiära, emedan han är een executor, och icke parttens full
mechtig, och kan Consistorium in tet låta honom i dhetta fall någott sig före-
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skrifwa, warandes protocollet fattat af Secretin, som är een eedhsworen man, 
och i Consistio på wanl. sätt upläst. Han synes heela wägen wara mächta oöm 
om dhet som drifwes i dhetta fallet till Konungens och publici interesse, dher- 
före och dhetta må lembnas under Hans Mittz correction. Mehra på dhenne 
skrifften att swara lärer man intet underlåta wid annat tillfälle och på annan om.

Rector och deputati bijföllo dhenne förklaring och protest h. Schütz redan 
giordt emoth obefogade och obewijslige beskyllningar i dhenne skrifft införde, 
serdeles att dhe skulle medh wredz modh Sam. Steen öfwerfallit, hwar ifrån hwar 
ährlig man i slijke beställningar böhr sig afhålla.

H. Lundius sade sig offta gånger åthwarnat h. Stehn att han caute och för- 
sichteligen handterade dhenne execudon, och ändtel. så lagade att han så sig 
ställer, att han hwarcken dhen eena eller dhen andra giör något förnär, uthan 
låter bägge partterna skee rätt och sedan som jag hördt här i Consistio, sade 
h. Lundius, att han sig förgrijpet, i synnerheet af h. Ränttemästarens tahl, dhet 
jag och bijfallit, påminte jag, han ändå skulle sig rätta, effter man strax icke wille 
beswära sig öfwer honom, uthan förunna honom tijdh att rätta och corrigera sig.

H. Qvaestor begärte och måtte komma till protocollsi Effter jag war opasslig 
dhen dagen jag war dher på trycket, så gick jag bortt något förr än dhe andra 
gode herrarna, och giorde dhess innan aftahl medh Sam. Stehn och Prof. Rud- 
beck att när dhe gingo neder af trycket, skulle dhe stijga in i Commissionen, 
och låta sig wijsa dhe acter och documenter sampt räckningar, som angå dhe 300 
länte rdr, som jag och wäntade dher, men dhe kommo incet, uthan när dhe hade 
gådt neder, och h. Schütz dhem påmint om samma 300 rdr, har Sam. Stehn 
swaratt honom, att han sedt i een Verelii kladd dhet warit 1300 dr kop- 
p^rimtt, dhet och Hans Magnifice hördt och tycker mig underligit att effter h. 
Sam. Stehn såssom executor har giordt sig dhen mödan att stijga in hoos Curios 
fullmechtig, och see bemite kladd, han och icke äfwen wähl skall willia giöra 
Acadin och publico, dhen faveuren att stijga in i Kongl. Commissionen och dher 
sig fullkombl. och omständel. underkunniga om samma 300 rdrs rätta beskaffen- 
heet, som och witterl. är, att han flere resor är hoos h. Prof. Rudbeck, uthan 
twifwell för samma saak, men på andra sijdan giör han sig icke dhen ringaste 
möda. Elliest kiännes jag för min persson incet widh något af dhe tillmäler som 
finnes i protesten, håller och onödigt att swara dher på förr än han competen
ter inkommit, om han har något att protestera emoth.

III. H. Schütz och h. Qvaestor begiärte af Rectore Magnif. och Consistio 
dhet kunde någre förordnas af Consistorio som dhem wille hielpa att collationera 
aeterna uthi Commissionen, effter dhe äro så wijdhlyftige, att dhe intet kunna 
hinna dher medh allena.

H. Wollff, h. Bilberg, h. Peringer och h. Norman deputerades här till, be
tingandes dhe föruth dhet dhem icke imputeras måtte, dhet dhe imedlertijdh 
nödgas sig från lectionibus publicis dispensera.

IV. Om brefwet som afgåå skulle om executionen på Curio och h. Sam. 
Stehns oformlige procedere medh samma wärckz effeetuerande, slötz att dhet 
noga confereres medh actis, och sedan reenskrifwes.

V. Consistiii Lundensis bref af d. 21 Sept. A:o 685 oplästes, begiärandes att 
dhen spijsordning, som här wijdh Communitetet i Upsala brukelig warit, måtte 
communicerat blifwa. Resol. Dhenne spijsordningen skall efftersees, och gifwas 
sedan communication af.
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VI. H. Prof. Schütz insinuerade ett extractum protocolli af d. 9 Julii 674 
hwar uthinnan formales att Curio lofwat willia fylla Acad:ns tryck af Jansonii, 
införandes h. Schütz dher af, att Curio så mycket mindre skulle blifwit tillåtit 
afföra Jansonii. Samma extract lyder så: Befalltes Curio att förklara sig huru han 
mente sig kunna ställa Acad:n sitt tryck igen, effter dhet war hopblandat medh 
Jansonii hijtskaffade tryck. Doch wille Acad:n haa sig förbehållit att obligera 
Curio skaffa ett renoverat tryck igen, efter accord, allenast frågade man nu om 
dhet quanto som honom tillwäget war. Curio sade sig willia fylla wichten medh 
Jansonii, hwilcket stältes till wijdare prof och ransackning. Doch syntes säll- 
sampt, att han bägge trycken sammanblandat hade, effter dhe woro af åthskillig 
högdh, och dhet eena nytt och dhet andra gammalt, och således förderfwat dhem 
begge. Hwar till han fuller swarade, att dhet war hans skada, om Jansonii tryck 
war skiämbdt. Men exciperades här emoot att Acad:n intet kunde förnöya sig 
medh blandet tryck för sitt gamble som reent war.

VII. Rector sade sig förfrågat hoos M:r Åman om någre documenter finnes i 
consistorio ecclesiastico om dhen tyske prästens Valentini Olandi förhållande, 
men han sagd t dher inge wara, uthan allenast, sade han, att Archiepiscop. fatt 
privat bref om dhet samma. H. Schütz sade uthi dhet bref wara förmält, att han 
woro satt ifrån sitt embete, gått ifrån sin hustru etc. Rector giorde elliest berät- 
telsse att samma Valent. Olandus begiärt uthi dhet bref han honom inlefwere- 
radt, dhet och Rector nu insinuerade, att blifwa här anten docens eller discens 
widh Acad:n. Consistorium delibererade här om, och slöt att Rector låter honom 
förstå, dhet constitutionerne intet tillåta någon nyttia privilegiis civitatis acade- 
micae, för än han först adquireradt tillbörl. jus civis, och dhen dhet söker bör 
wara munitus testimonio vitae et doctrinae, förr än han kommer dher till.

VIII. 111. Cancellrrii recommendation för Petro Elffwio insinuerades att fa 
duplex stipendium effter dar. Dn. Nicolaum Celsium, och slöt Consist:m att 
han succederar Celsio, när dhet för honom exspirerar i anledning dher af, att 
facultas mathem :ca honom gif:r god t beröm, och håller honom framför andra 
wärdig.

IX. Wällbome h. vice praesidentens Fägerstiernas bref af d. 4 Octobr/j op- 
lästes, betackandes han Consistorio för dhen gratulation som Consistorium låtit 
förmärcka öfwer dhen nyia tiensten Kongl. May:tt honom allernådigst con- 
fereradt, nembl. att blifwa vice praesident i Högl. Kongl. HoffRätten i Stock
holm.

X. M:r Laurentii Ekströms till dhetta Consistrrii Amanuensis supplique reci- 
terades, begiärandes han få testimonium om sitt till dhetta förwaltade Amanuen
sis embete, hwar igenom han på annan ortt torde kunna befordrat blifwa. 2. 
Begiär han sitt stipend:m orubbat få niuta, fast han nu måste blifwa medh sine 
disciplar någon lijten tijdh från Acad:n. Secretarius sadhe honom nu een godh 
tijdh legat siuk, och sig mycket påkostat medh medicinera^de, hwarföre woro 
önskeht han kunde och något få af cassa studiosorum. Dhet förra bewilliades 
Ekström nembl. testimonium och iämbwähl bewilliades honom sitt stipendium 
behålla för juhleterminen, effter han här warit större dhelen af samma termin, 
men blifwer han bortto andra terminen, så står dhet intet i Consistirii macht 
samma stipendium wijdare uplåta. Effter han een lång tijdh och legat siuk, och 
sig mycket påkåstatt, iämbwähl och giordt Consistorio een rundh tijdh tienst 
medh sitt skrifwande, bewilliades honom 12 dr s:mtt.
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XI. Rector proponerade att Lyrell begiär fa taga copie af dhe zedlar han 
skrifwit och Kerstin Klang inlagdt moth honom, och iämbwähl af dhe skrifter 
han sielf inlagdt. Dhetta fan Consistorium intet böra honom förhållas eller för
nekas.

XII. H. Prof. Aurivillius begiärte fa läsa kl. 8. om rnornarna i stället för kl. 
2., effter inge nu äro som lässe dhen timman, och dhesuthan icke så noga 
observeras att hwar och een läser dhe timmarne, som honom effter constitu- 
tionerne tillkomma.

XIII. Verificationernes revision till 684 åhrs räkning slöt Consistorium till
kommande måndag skola begynnas.

Consistorium majus d. 12 Octobr/J
närwarande Rectore M:o Micrandro, h. Aurivillio, h. Norcopense, h. Spole, 

h. Bilbergh, h. Peringero, h. Norman, h. Secretio, bookhållaren Romell.
Nu företoges dhe verificationerne att revideras, som höra till 684 åhrs book, 

hwilcka tills dhetta warit allegerade uthi 50 å 60 åhrs böcker tillbakars.
Secretarius uhrsächtade h. Lundium, effter han hafwer någon bygnad under 

händer. Rector sade honom för dhet samma excuseradt sig i gåår i kyrckan.

Jacob Anderszons [Hambraei] befallning.
Waxum [Voxome] hemman ett i Alunda sochn niuter den förre förmedling, 

som är 2. t:r s^annemäbl effter dhet elliest ey kan bära sig. Bestås.
Erich Anderssons hemman halfft i Giällsta [Jälsta] och Alunda sochn inlagdt 

och förmedlat till 1/4 i owist och extraord. A:o 1676 d. 15 Novembm. Denne 
inläggning bestås.

Skala hemman ett i Tegelsmora s:n förmedlat A:o 675 d. 17 Novembr. 1 t:a. 
Bestås.

Wansta hemman twå i Tensta s:n A:o 657 förmedlade 4. t:r på hwartera 
A:o 668 uphofwes 2 på hwartera. Dhe öfrige 2 bestås ännu, som giör tillhopa 
4 t:r.

Brächstadh i Tensta sochn halfft hemman A:o 661. d. 4 Decemb. fatt, för- 
uthan dhe 2 t:rs förmedling, som förr gifne äro, än een t:a så att förmedlingen 
blifwer tilhopa 3 tior. Bestås.

Kiellmyra hemman ett i Tensta s:n förmedlat till halfft uthi wist och owist 
A:o 655 d. 24 Octobr. på 3 åhrs tijdh, nembl. 655, 656, 657. Denne förmedling 
är sedermehra intet ophäfwen, effter ophäfningen warit fruchtlöös, och hem
manet uthan förmedlingen icke kunnat begått sig, blifwer altså beståendes.

Kunsta hemman tre förmedlade A:o 657 d. 2 Decemb. på een fierdedhel 
i spannemåhlsräntta och 5 dr simtt hwarthera, som blifwer tillsamman på alla 
hemmanen 11. tir 5. f:r och 15 dr simtt. Noch A:o 664 d. 7. Decembris hwar
thera hemmanet förmedlat 3 tir, så att hela sp^ww^mihlsränttan blifwer på hwart
9. t:r samma 9 tir äro alltijdh af hwart hemmanet som sees i räkningarne op- 
tagne, men förmedlingen blifwer då icke mehr 3 tir uthan 2 tir och 5 f:r på 
hwart giör tillhoopa på alle tre 19 é tia spannemdM 15 dr simtt. Förmedlingen 
uthi Watthollma som påberopes uthi Consistorii slut af d. 22 Novemb. 676. ut- 
tryckes uthi actis af A:o 668 d. 21 Novemb. och är 3 tir. Bestås.

Forssa hemman twå, hwart å 6 öres land, förmedlat af Kongl. Mitt 2 tir
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spannemdbi och 1 åhrl. dagzwärcke hwarthera, och innelagde till halfwe i owist 
och extraord. Bestås.

Dito hemman twå å 4^ öres land af Kongl. M:tt förmedlade tillhoopa 9 
t:r spannemdbÜL och 2 åhrl. dagzwärcken, jemwähl inlagde till halfwa i owist och 
extraord. Bestås.

Ibidem hemman ett å 8 öres land af Kongl. M:tt förmedlat 5 t:r spanne- 
mJhl 1 åhrl. dagzwärcke och inlagdt till halfft i owist och extraord. Bestås.

Effter inspectorens i Kongl. CammarArchivo Bengt Ingolfsons attest tagen 
uthi Archivo som sees 657 afkortningzbook fol. 74 äro ofwanb:te hemman i 
Forssa och Tenstadh sochn blifne förmedlade både i wisso och owisso, hwilc- 
ken förmedling the och nutit ifrån åhr 616 alt framgent, så länge the warit under 
Cronan; är och den samma rowfirmeradt af fordom Acad. Canceller, h. Johan 
Skytte som sees af hans bref fol. 75 förb:de afkortningzbook. Sedan äro samma 
hemman som the elliest intet kunna bära sig förmedlade af Consistorio A:o 
657 d. 2 Decembris, och ehuruwähl hwart för sig dher icke står specificeradt, 
så finner lijkwähl Consist:m effter noga skärskodande förmedlingen på 4 dr 
koppnr:mtt 2 \  t:a spannemdbi, som dher utträckes, förstås om hemmanet om 8 
örl. Förmedlingar på 14 dr kopparmynt 3 t:r spannemdYA om begge 4$ öres 
landz hemman tillhopa, och den 3:die förmedlingen på 4 dr kopprfrmtt 2 i 
t:a spannemdbX om dhe 6 öres landzhemman hwartera. Bestås.

Samma dag
effter middagen kommo åther alla ofwanb:te tillsammans.
Åhrby hemman twå, hwartera om 11 1/3 öresland förmedlade tillhoopa A:o 

626 4 t:r. Dhe förmedlingar som äro skiedde förber:de åhr 626, ehuruwähl 
the icke igenfinnes in actis, så äre the lijkwähl framgent förunte; aldenstund wid 
dhe senare holdne ransakningar om hemmanens lägenheeter, dhe äro fundne 
af dhen beskaffenheet att the icke kunnat begått sig, uthan the icke måst them 
niuta. Hafwa och dhes uthan en dhehl sedan förber:de 626. fatt förmedlingar 
till, för sine swage lägenheeter skull, hwarföre och Per Erssons hemman i 
Åhrby, som nu Anders Olsson åboor A:o 660 d. 27 Novembm förmedlat 2. 
t:r på 3 åhrs tijdh. Denne förmedling är och icke ophäfwen ännu, effter hon 
warit fruchdös om hon skiedt, uthan blifwer ännu ståendes.

Öhrby hemman twå hwartera 9$ örl. förmedlade 662 d. 26 Maii 2. t:r hwart 
för sig, som blifwer beståndandes.

Item Öhrby hemman om 8 örl. förmedlat 648 d. 28 Sept. på 3 åhrs tijdh 
till sådan räntta som af Iij an uthgått. Blifwer altså förmedlingen 1. dr 183/5 
öre s:mtt och 3 t:r spannemdbi. Denne förmedling bestås ännu, och hafwer 
incet warit ophäfwen effter hemmanet uthan den, intet kan bära sig.

Bookhållaren nämbde widh delibererandet om dhesse förmedlingar att twänne 
inventaria warit på alla M:r Boos böckers acter, hwar af bookhållaren ett medh 
sig fördt, när han för M:r Boos saakz skulld een gång reest till Stockholm, men 
sedan han hemkom, hafwer han dhet från sig lefwereradt, till hwilcken kunde 
han intet minnas. Men nu berättade han att h. Rudbeck sagdt dhet samma warit 
sedermehra förkommit. Bookhållaren mente dhet wara skedt, när M:r Boos saak 
åther warit för rätta i Stockholm. Sammalunda gaf och h. bookhållaren tillkiänna, 
att här widh Acad:n är ingen underskrefwen jordbook på Acad:ns godz. Samptl.
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Consistoriales sade sig ingen annatt wist, än iu jordbooken skulle wara under- 
skrifwen.

Karby förmedlat 676 d. 22 Jun. till 10 t:r spannemåhl och 30 dr kopp#r:mtt 
åhrl. ränta, är altså sielfwa förmedlingen 3 dr 19 öre s:mtt och 3 é t:a spanrte- 
mJhl som ännu bestås.

Gran [Grän] halfft hemman om 5 öresland effter Consist. slut af d. 20 Janu. 
647 är förmedlat att dhet skulle slippa medh 6. t:r spannemJhl, och blef altså 
förmedlingen 3. t:r 2 f:r hwar emoot thet ändå icke nutit som räkningarna uth- 
wijsa samma förmedling mehr än till 1 i  t:a. Och ehuruwell 652 d. 28 April 
och den samma blifwit ophäfwin, hafwer det lijkwäll i anseende till dess ringa 
lägenheet, uthi åthskillige fölliande ransakningar, då om detta blifwit skiärskodat, 
blifwit conserverad wid förmedlingen som i räkningarne opföres nbl. 1 k t:a 
hwilcken och Consistorium ännu finner skiäligdt till wijdare att förunna.

Edby hemman twå i Almunge s:n hwartera om 5 £ öresland, effter the int# 
kunde uthgiöra 15 i t:a som war dess ränta, sedan 626. åhrs förmedling på hwart 
woro afdragne 2 t:r så hafwa the sedan A:o 656 d. 20 Aug. blifwit förmedlade 
hwart 4. t:r effter the elliest för dhe skiähl in actis finnes, icke kunde bära sig, 
hwilcken förmedling bestås ännu, och äro förmedlingarne begge tillsamman 6. 
t:r på hwartera hemmanet.

Wäsby [Ulvsväsby] hemman i  i Almunge s:n är af samma dato nembl. 626 
1 dr 28 öre s:mtt. Noch A:o 685 d. 6 Julii förmedlat att bonden uthgiör 14 
in actis finnes, bestås.

Kamsta hemman halfft i Almunge s:n A:o 660 d. 27 Nov. förmedlat 3. t:r 
som och blifwer beståendes.

Skediga i Börstell s:n är A:o 660 d. 27 Nov. förmedlat 20 dr koppwr:mtt 
provisionaliter A:o 663 d. 18 Nov. blef det förskont medh gärde spannemäYA 
som är 3 i  t:a och giör i stellet 16 dr kopp«r:mtt. Blifwer altså retta förmed
lingen 4 dr koppwrmtt och 3 i  t:a spannemähl, hwilcket bestås till wijdare.

Ro[v]sättra i Walö s:n opföres i 660 åhrs actis d. 22 Sept. för ordinarie räntta 
å 4 t:r spannemä\\\ och 52 dr pennings. Samma dato förmedlades s^annemå\A 
och öktes, i des ställe 10 dr pe//»/‘«gar, så att hela summan blifwer 62 dr och 
ingen spannemåhl. Men här wid är att observera, att uthi jordbooken åhrl. 
uthlagorne intet opföras högre än 50 dr 7 2/5 öre kopp^rrmtt 3 i  t:a s^annemähX. 
Tillökningen som A:o 660 skiedt nembl. 10 dr lägges nu till de 50 dr 7 2/5 
öhre som i jordbooken finnes, så att hela summan nu blifwer 60 dr 7 2/5 öre 
och förmedlingen 3 £ t:a spannemähl.

Lunda hemman halfft i Waxala s:n fått tillgifft på 2 t:r s^annemäYA effter Con- 
sist:rii slut af d. 12 Maii 658. Item på 2 t:r effter annat slut af d. 5 Sept. 
660, blifwer altså förmedlingen tillhopa 4. t:r som bestås ännu.

Slawesta [Slavsta] hemman ett om 12 öres land i Waxala s:n förmedlat af 
Kongl. May:tt och Cronan 4. t:r sipannemdbX, hwilcken förmedling än bestås.

Hemmanet i Danmarckzbyn om 12 öres land som ränttar effter jordbooken 
27 £ t:a medh giärde sipannemäbi är af Kongl. May:tt förmedlad 4 t:r. Samma 
förmedling bestås ännu.

Ibidem hemman ett om 7 öres land, uthgiör effter Consist:rii slut af d. 14 
Jan. 651. 13 £ t:a sprf»»*m<2hl, blifwer altså förmedlingen på s^annemähl 6. t:r, 
och ordinarie penninge ränttan, undantagandes giärde och skiutzepen»ingar som
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är 5 dr s:mtt hwilcka han uthgiör ännu, den öfrige ränttan afförs effter ofwanb.te 
slut.

Erich Matzon i Kullbo[l] som hafwer inspection öf:r hööbergningen af Ur- 
seboo eng, bestås åhrl. så mycket som hans swärfader hafft för sitt omaak nembl. 
3 dr s:mtt.

D. 13. Octobm
kommo åther h. Norcop., h. Spole, h. Peringer, h. Bilberg, h. Norman, h. 

Secret., h. bookhållaren tillsammans att continuera revision öfwer räckningarnes 
verification.

Klintens fögderij företogz.
Föruthan den förmedling som Consist:m förundt på hemmanet i Kårstad om 

13 1/3 öres land A:o 679 d. 5 Nov. som är 3i  t:a är det tillförende förmedlat 
af Kongl. May:tt 2. t:r blifwer altså hela förmedlingen tillsammans 5 i  t:a den 
och bestås effter hemmanet elliest icke kan bära sig.

Det andra hemmanet i Kårsta om 7 öres land, är förmedlat A:o 657 d. 4 
Martii till halfft i owist och extraord. Men A:o 668 d. 21 Nov. uphofs den 
förmedlingen, åther 679 d. 5 Nov. hafwer hemmanet fått den igen, hwilcken 
ännu bestås, för the skiähl in actis finnes.

Härsshambra hemman ett i Närtuna s:n om 7 öres land är inlagdt till halfft 
uthi owist och extraord. hwar af 668 d. 21 Novembm uphofs 1. t:a 6 f:r 
spannemdbl, den öfrige förmedlingen niuter dhet än.

Åkerby hemman om 9 \  öres land af Kongl. M:tt förmedlat 2 £ t:a som bestås 
ännu. Item niuter åboen effter Consistorii slut af d. 1 April 685 en t:a spanne- 
mJhl till byggningzhielp.

Lilla Åby i Närtuna s:n om 7 £ öres land formales uthi actis af A:o 669 d. 
21 Nov. wara förmedlat A:o 626 4. t:r, samma förmedling är confirmerad of- 
wanb:te dato d. 21 Novembm 668. Bestås.

A:o 1685 är hemmanet inlagdt till halfft i owist och extraord. och förmedlat 
till 8. t:r spannemdhl sampt 30 dr kopprfr:mtt, niuter och £ åhrs tillgifft på 
ränttan för misswäxt skull, som alt bestås.

Bälinge i Närtuna s:n halfft hemman om 4 ! öres land är 657 d. 23 Sept. 
förmedlat 2 t:r. Denne förmedling uphäfwes 668 d. 21 Nov. alt betalas medh 
671 åhrs räntta. Men som hemmanet uthan förmedling ey kunnat begåå sig har 
det fltt igen förre 2. t.rs förmedlingen A:o 1679 d. 5. Novembm som ännu 
continuerar. Noch är samma hemman inlagdt A:o 685 d. 6 Julii till 1/4 som 
bestås.

Dito ett hemman ibid. om 6 öres land inlagdt A:o 1685 d. 6 Julii till £ 
i owist och extraord. Bestås.

Tarf hemman ett uthi Närtuna s:n, förmäles uthi actis af A:o 668 d. 21 Nov. 
wara förmedlat A:o 626 3. t:r som uphofs till halfparten som är 1 i  t:a förberide 
dato af 668.

A:o 1679 d. 12 Novembm hafwer åther Consist:m funnit nödigt för hemma- 
netz swaga lägenheet skuld upplåta hemmanet förra förmedlingen nbl. 3. t:r 
som ännu continuerar.

Öfwerlunda halfft hemman om 4 öres land, Närtuna s:n, förmäles uthi actis
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679 d. 5 Nov. wara på 2 t:r förmedlat, denne förmedling hafwer sedan fram
gent continuerat, och jembwähl är confirmerad, förb:te A:o d. 12 Novembr/V 
som hemmanet och ännu den niuter, effter det elliest inte/ kan bära sig.

Fiskesåqwarn A:o 626 förmedlat 2 t:r spannemdhl. Den förmedlingen hafwer 
inte/ kunnat ophäfwas, effter qwarnen uthan den samme icke kan bestå sig.

Hemsegäle [Hönsgärde] i Husby Lång Hundra sochn, hemman ett om 8 öres 
land, är förmedlat A:o 676 d. 25 Octobris att bonden skall slippa medh 12 t:r 
spannemähl och 30 dr penningar, blifwer altså förmedlingen 4 dr 5 öre söllfirmtt 
1 i  t:a spannemåhi som ännu continuerar.

Bärby i Skiäfftuna s:n hemman ett om 123/4 öres land förmedlas A:o 660 
d. 20 Septembm 5. t:r. Samma 5. t:r uphofz 668 d. 21 Novemb. med 671 åhrs 
räntta att betalas. Sedermera som hemmanet inte/ kunnat uthan den förmed
lingen bära sig, är hon bewilliad 679 d. 5 Nov. och continuerar ännu.

Ul[len]tuna hemman. Twå om 12 öres land tillsamman, äro inlagde A:o 664 
d. 23 Novemb. till ett mantahl i owist och extraord. Sedan är och samma 
hemman förmedlat 2 i  t:a och 10 dr A:o 677 d. 31 Jan. Noch förmedlat A:o 
685 d. 1 April på 4 f:r spannemähl så att rä»ttan blifwer här effter 17 \  t:a 
spannemähl 50 dr kopp^rmtt 3 öre som bestås.

[Samma dag.]
Effter middagen företogz åther revisionen öf:r verificationerne, närwarande 

Rectore Magnifico Micrandro, h. Aurivillio, h. Norcopense, h. Spole, h. Bil
berg, h. Peringero, h. Secretario, h. bookhållaren.

Bookhållaren Rommel opwijste h. Strokircks attest af d. 12 Aug. 685 att h. 
Rommel inlefwereradt i Kongl. Cammaren 683 åhrs Academie hufwudbook och 
dhes tillhörige jordebook. Consistorium slöt att dhenne attest insätties uthi 683 
åhrs book och dhe förrige attester som han hafwer på dhe förre åhrs böcker 
hwar uthi sin book, och så framgent hädan effter.

Härstad [Herresta] i Skiäfftuna sochn 5 öres land är förmedlat A:o 679 d. 5 
Novemb. till 12 t:r, hwilcken förmedling ännu continuerar, blifwer altså förmed
lingen som afföres 3 $ t:a som bestås.

Wåsa [Vasa] hemman twå, hwarthera förmedlat A:o 660 d. 20 Sept. på 6. 
t:r åhrl. som ännu warar.

Tarby hemman fyra förmäles uthi 658 åhrs actis af d. 21 Nov. wara förmed
lade till 18 dr 10 öre söllf:rmtt 7 t:r spannemähl hwilcken förmedlingh är så 
förståendes att the äro inlagde till twå hela; men 668 d. 21 Nov. är af 658 
åhrs förmedling 5. t:r spannemähl ophäfne för begge hemmanen, så att förmed
lingen nu är 10 t:r spannemähl 31 dr 20 i  öre söllf:mtt som ännu beståås. Noch 
A:o 685 d. 6 Julii förmedlade att här effter uthgiörs 18 t:r spannemähl af 
hwartera, blifwer altså denne förmedling på hwart 4. t:r som än bestås. Item 
hafwer hwartera hemmanet samma dato 685 fått tillgifft på fiärde dhelen af 
ränttan, för den misswäxt the lijdit 683.

Orslunda [Örslunda, Odenslunda] hemman ett, 12 öres land niuter så stor 
förmedling effter Consistrrii slut af d. 23 Sept. 657 som Matz Matzson i Wreeta 
[Vreda], hwilcken fatt 2 t:rs förmedling effter samma slut, blifwer altså äfwen 
på detta hemmanet 2 t:r förmedling. Sedan har hemmanet A:o 658 d. 24 Martii
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få tt 12 d r kopp<zr:mtt förm edling och samma åhr d. 3 M ardi jembwähJ förm ed
ling p å  store g iärden, som är 3 é  t:a. Ä r altså hela förm edlingen tillsamman 
5 £ t:a spannemäbX 12 dr kopp</r:mtt som ännu continuerar.

Luttergiäle hemman. Twå äro inlagde till ett mantahl uthi owist och extra- 
ord. d. 18 Decem bris 680. Här på fick åbon bref uthaf d. 20 Septem bris 681, 
hwar effter ehuruwell han icke fatt åthniuta inlägningen för 682, 683 effter 
brefwet icke war så formerat, att thet kunde tiena honom tillgodo, så bestås 
honom lijkwähl inlägningen för bem.te åhr i föllie af Consist:rii slut af d. 18 
Decembm 680. Sedan är samma inlägning confirmerad d. 6 Julii 685 och jemb- 
wähl hemmanet förmedlat till 18. t:r spannemähl och 60 dr kopp*r:mtt blifwer 
altså förmedlingen 1 é t:a föruthan det owissa och extraord. af ett mantahl.

Wardala hemman är 678 d. 19 Decem bris inlagdt till een fierdedehl, denne 
inlägning är att förstå wara skiedd uthi owist och extraord. Hon continuerar 
ännu.

Ro[l]stadh 6 öres land är inlagdt A:o 663 d. 18. Novembr/V till halfft uthi 
owist och extraord. Sedan A:o 666 d. 14 Nov. är det förmedlat sålunda, att 
bonden åhrl. uthgiöra skulle 8. t:r sp*«»emJhl och 25 dr kopp<zr:mtt så att retta 
förmedlingen är 5 i  t:a spannemdhX 20 dr 134/5 öre kopp^r:mtt hwilcken och 
ännu bestås effter hemmanet elliest ey kan bära sig.

Orkestabyn bestående af twå och ett fiärdedels hemman äro förmedlat af 
Kongl. May:tt 12 t:r tillsamman. Sedan är A:o 652 d. 25 Februarii fierdedels 
hemmanet inlagdt till owist och extraord. Item A:o 656 d. 31 Martii och 30 
Jul. bägge hemmanen fatt 4. t:rs förmedling. A:o 663 d. 18 Novembr/V åther 
förmedlade 4. t:r. Desse förmedlingar äro fuller A:o 668 d. 21 Nov. öfwer- 
sedde, men sedan befundne sådanne som inte/ kunde ophäfwes, som sees af 
general clausulen dher sammastädes, hwarföre the altsedan hafwa continuerat, 
och jembwähl ännu. Noch A:o 685 d. 1 April äro begge hemmanen inlagde 
till itt mantahl i owist och extraord. sampt bewilliat att bonden åhrl. uthgiör 
20 t:r spannemJhX. Blifwer altså summan af förmedlingen 24 t:r 7 f:r 2 i  hielpe- 
dagzwärcke 10 dr 31 öre 6 penningar s:mtt.

Ockelstad [Åckelsta] hemman twå om 9 öres land förmedlade af Kongl. 
May:tt 4. t:r hwartera. A:o 626 2. t:r hwardera, hwilcken förmedling hafwer 
warit nödwändig, effter hemmanen ändå sedan blifwit ödhe, hwarföre A:o 656 d. 
31 Martii är det ena hemmanet Jahan Matzons åther förmedlat på 4. t:r och 
ehuruwell inte/ in actis sees att och det andra hemmanet är bewilliadt den samma 
förmedlingen, dock hafwer den alltijdh warit bestådd, nbl. 4. t:r lijka medh den 
andra, effter begge hemmanen äro uthi alt af lijka condition och the ingalunda 
kunnat elliest begått sig, som the och warit bägge öde åthskillige gånger, hwar
före och them ännu lijka förmedling begge beståås, som är 10. t:r på hwartera.

Tarf hemman twå i Knijfstad sochn förmedlade 8. t:r tillsamman 626. Med 
den förmedlingen hafwa inte/ hemmanen kunnat warit behåldne som acta 657 
d. 27 Maii betyga, effter the då således äro förmedlade att the äro inlagde till 
ett mantahl uthi owist och extraord. och jembwähl samma gång åbon förundt 
slippa medh 26 t:r spannemähis uthgifft, så att icke allenast 626 åhrs förmedling
8. t:r spanneraäXA sampt det owissa af ett mantahl som är i spannemähX 3 i  
t:a uthan och der till 1 $ t:a då efftergafs som giör tillsammans 13. t:r spannemähX
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9 dr 5 öre s:mtt. Sedan är samma hemmanet A:o 681 d. 26 Octobris förmedlat 
på 5 åhrs tijdh 10. t:r om åhret, hwilcken förmedling uphörer effter förb:te
5 åhrs förlopp, och den öfrige blifwer beståendes till wijdare.

Dråpstad hemman ett om 102/3 öres land formales uthi 668 åhrs actis af 
d. 21 Nov. wara förmedlat 6. t:r spannemäbl 626, af dhenne förmedling äro 4. 
t:r ophäfne och niuter altså 2. t:r. Noch A:o 685 d. 6 Julii förmedlat, att der 
af uthgiörs 21 t:a blifwer altså retta förmedlingen 4 b t:a som bestås.

Myrby hemman ett om 6 öres land formales uthi 668 åhrs acter wara förmedlat 
A:o 626 2. t:r spannemäbi. Samma förmedling är confirmerad A:o 668 d. 21 
Novembm effter det elliest incet kunnat bära sig. Noch 683 d. 26 Sept. förmed
lat 2 t:r. Bestås.

Kåhlhammar hemman ett om 8 öres land förmäles uthi 668 åhrs acter d. 
21 Nov. wara 626 förmedlat 4. t:r. Denne förmedling är åther 668 blifwin con
firmerad. Noch A:o 683 d. 26 Septembris fått 2. t:s förmedling, som medh den 
förra giör 6. t:r. Bestås.

Dankumbla i Grän [Övergrans] sochn hemman ett förmedlat af Kongl. May:tt 
halfft i wind och wask, som är 1 dr 28 öre söllf:mtt. A:o 626 af Acad:n 4. 
t:r spanneraäbX. Noch A:o 660 d. 1 Aug. blifwit förmedlat 4. t:r hwarföre hela 
förmedlingen blifwer 8. t:r 1 dr 28 öre s:mtt. Item A:o 685 d. 6 Jul. inlagdt 
till halfft i owist och extraord. Bestås.

Yttergrän [Yttergran] hemman halfft förmedlat af Kongl. M:tt halftt i wind 
och wask 30 öre s:mtt hwilcket confirmerades A:o 668 d. 21 Nov. och jemb- 
wähl samma gång på 3 3/4 t:a förmedlades som ännu bestås. Item A:o 685 d.
6 Julii inlagdt till 1/4 owist och extraord.

Wiggesiö [Viksjö] halfft hemman i Eggeby [Häggeby] s:n förmedlat af Kongl. 
May:tt halfft wind och wask som är 30 öre s:mtt, A:o 626 spannemdbl 1 é 
t:a. Item A:o 658 d. 20 Martii hemmanet sålunda förmedlat att ther af uthgiörs 
9 t:r spannemdbl. Men af penningeuthlagorne efftergafz 5 dr 12 i  öre kopp*zr:mtt 
som giorde effter då warande valor 2 dr 6 öre 4 penningar söllf:mtt hwilcken 
förmedling ännu continuerar, och giör till samman 3. t:r 2. f:r spannemäbi 
3 dr 4 öre 4 penningar s:mtt. A:o 685 d. 6 Julii inlagdt till 1/4 och fått till- 
gifft 17 dr kopp^rmtt för beswäret af soldaten. Bestås.

Helliesta hemman ett om 8 öre 5 penning:rs land af Cronan förmedlat £ 
wind och wask, som giör 1 dr 28 öre s:mtt. Noch d. 26. Septembris 683 för
medlat 2 t:r. Samma resolution nämbner att åboen skall uthgiöra 22. t:r. Men 
som hela ränttan icke mehr är än 23 t:r 4. f:r altså hafwer han in tet kunnat eller 
bordt uthgiöra mehr än 21 £ t:a som han ey heller mehr uthgiordt för åhr 683. 
Men sedan är samma hemman A:o 685 d. 6 Julii förmedlat till 18. t:r spanne- 
mJhls uthgifft, blifwer altså hela förmedlingen 3 £ t:a spannemJhl och 1 dr 28 öre 
s:mtt.

Ibidem hemman ett om 13 1/3 öres land förmedlat af Cronan halfft wind 
och wask 1 dr 28 öre s:mtt och des uthan 10 t:r spannemdbl. Noch samma 
hemman 683 d. 26 Septembris förmedlat 2 £ t:a som ännu continuerar.

Ahlby hemman ett i Haga s:n förmedlat af Kongl. May:tt halfft wind och wask 
1 dr 28 öre s:mtt. Noch A:o 685 d. 6 Julii förmedlat att bonden uthgiör 14 
t:r spannemdhl och 40 dr kopp<*r:mtt blifwer altså förmedlingen 3 £ t:a spanne- 
m<2hl och 6 dr 7 öre kopptfrimtt föruthan of:anb:te Kl. M:ttz förmedlingh.

Bärga hemman ett i Haga förmedlat af Kongl. May:tt halfft wind och wask
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1 dr 28 öre s:mtt, A:o 626 1. t:a spannemdhl. A:o 662 d. 29 April åther 
förmedlat sålunda att åbon uthgiör 8 t:r spannemdhl 25 dr koppwr:mtt. Och 
blifwer för det öfrige frij som är 7 dr 26 1/3 öre s:mtt och 4 i  t:a spannemdhl. 
Blifwer altså hela förmedlingen 9 dr 22 1/3 öre s:mtt sampt 5 i  t:a spannemdhl 
som bestås. Item A:o 685 fatt 20. dr koppwr:mtt tillgifft på penningerästen, 
och spannemåhlsresten gafs honom helt och hållit effter, som är 81/4 t:a.

Hammarby hemman ett i Håtuna s:n förmedlat af Kongl. May.tt halfft wind 
och wask 1 dr 28 öre s:mtt. A:o 685 d. 6 Julii inlagdt till halfft i owist och 
extraord. Bestås.

D. 14 Octobm
kommo åther för middagen tillsammans Rector Magn. M:er Micrander, [h. 

Aurivillius], [D.D. Drossander], h. Norcopensis, h. Spole, h. Bilbergh, h. 
Peringer, [h. Lagerlöf], h. Norman, h. Secret.

Frantzåker är förmedlat A:o 679 d. 26 Martii till 22 t:r spannemdhl så att 
förmedlingen blifwer 5 i  t:a. Denne förmedling är och sedan confirmerad på 
behagelig tijdh d. 6. Decembris 682 och bestås ännu.

Husby hemman ett som Matz Ersson åbor om 8 öres land fatt förmedling 
d. 26 Sept. 683 1 i  t:a. Denne bestås ännu.

Noch dhe andre twå hemmanen hwart af 8 öres land inlagde till ett mantahl 
i owist och extraord. d. 26 Martii 679, och jemwähl förmedlat 5 i  t:a, så att 
åbon här effter uthgiör 22 t:r spannemdhl. Noch A:o 685 d. 6. Julii fatt till
gifft på cronotijonden för dhe fyra åhren han frijheet nutit.

Wiggeby hemman fierdedehls i Årkesta s:n 683 d. 26. Septembris förmedlat 
till 5 i  t:a spannemdhls åhrl. uthgifft. Blifwer altså förmedlingen 1. t:a 3. f:r. 
Noch 685 d. 6 Julii fått 7. f:rs förmedling som giör tillsammans 2. t:r 2 f:r. 
Bestås.

Hans Grelsson i Skiäggestadh afföres dhe 42 dr kopp<?r:mt 2. t:r spannemdhl
I. st. faår 1. st. höns och 10 st. egg som han lefwererat till cammareraren 
Aspegreen. Hustrun och han förskonas Qch hädan effter medh mantahlspi/?- 
ningar effter the äro gamble effter Consistrrii slut af d. 6. Julii 685.

Ekeby hemman ett förmedlat A:o 677 d. 21 April, så att åbon åhrl. uthgiör
II . t:r spannemdhl 35. dr kopp*r:mtt föruthan mzmalspenning.r. Sedan är denne 
förmedling ophäfwin, men åther är A:o 684 d. 11. Junii den samma förundt och 
bör åbon beräknas och godh giöras alt ifrån den tijdh hon ophäfwen blifwit och 
alt framgent. Förmedlingen blifwer 2 i  t:a spannemdhl 21 dr 42/5 öre. Bestås.

Wässby hemman i [Roslags-]Bro s:n twå, hwartera inlagdt till halfft i owist 
och extraord. A:o 684 d. 15 Decembris. Samma dato hafwer Erich Jönsson* 
på sitt hemman i Wäsby fått ett åhrs frijheet. Bestås.

Håsta hemman halfft A:o 685 d. 1 April inlagdt till een fierdedehl. Niuter 
och åboen 3 åhrs frijheet ifrån det han hemmanet emottagit. Nembl. för åhr 
685. 686. 687. Bestås.

Boosgården [Buskgården] i Skiäfftuna s. är förmedlat A:o 685 d. 1 April 
att ther af åhrl. uthgiörs 8. t:r spannemdhl 30 dr kopp^rimtt. Blifwer så förmed
lingen 4 dr 9 öre s:mtt 3 i  t:a spannemdhl. Bestås.

Jahan Andersson i Ista fatt 685 d. 1 April ett åhrs frijheet för A:o 684.

Felskrivning för Jöns Eriksson.
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Jahan Perssons hemman i Åttesta förmedlat A:o 685 d. 6 Julii i sptftf^mJhls 
ränttan att han uthgiör 10. t:r spanneraå\A. Blifwer så förmedlingen 2 £ t:a. Niuter 
och för misswäxt skull A:o 683 tillgifft på fierdedehlen af ränttan. Bestås.

H. Anna i Söderhall och Kårsta sochn A:o 685 d. 6 Julii fatt tillgifft på hela 
resten som är 77 dr 11. öre kopp<*r:mtt 14 t:r 3 f:r spannemähi för dhen skade 
skuld hon af wådeld tagit, hafwandes hon effter branden intet in bonis. Bestås.

Slåstad hemman ett i Onsala s:n förmedlat A:o 685 d. 6. Julii i spannemJhls 
räntta att åbon uthgiör 13 t:r. Blifwer så förmedlingen 2 \  t:a. Ryttaren på samma 
hemman bestås och åhrl:n 3 dr kopptfrtmtt till firiepenningar på sine resor.

Bookhållaren begiärtte, att hädan effter när förmedlingar skie på någre hem
man, att allenast sielfwe förmedlingen uthföres, men inte/ hwadh åboerne åhrl. 
uthgiöra skole ey heller huru stoor ränttan är, aldenstundh Consistorium snart 
dher uthi kan fela, när icke jordboken är wijdh handen.

Kogesta hemman ett i Skiäfftuna s:n inlagdt A:o 685 d. 6 Julii till halfft i 
owist och extraord. Men på penningeskulden åbon skyldig är gifwes honom 50 
dr effter, aldenstund hemmanet är mycket ringa och elackt. Bestås.

Skiörsta hemman ett A:o 685 d. 6 Julii förmedlat att åboen uthgiör 17 t:rs 
sp[anne]m[å]hls ränta. Blifwer så förmedlingen 2 £ t:a.

Kiätsta [Kättsta] hemman ett i Husby Ohnsala [o: Husby-Ärlinghundra] 
inlagdt A:o 685 d. 6 Julii till halfft i owist och extraord. Bestås.

Amberga hemman ett i Ohnsala [o: Husby-Ärlinghundra] inlagdt till halfft 
A:o 685 d. 6 Julii i owist och extraord. Mantahls och contributionsp*«»/»g:r 
för drängen gifz åboen effter för dhet åhret drängen rymt. Bestås.

Wreda hemman ett i Frössunda s:n A:o 685 d. 6. Julii förmedlat i spannemähls 
rä«tta att åboen 17 t:r uthgiör. Blifwer så förmedlingen 2 £ t:a. Bestås.

A:o 685 d. 20 Nov.# bewilliades Anders Erson i Wesby ett åhrs frijheet uppå 
sitt hemman effter dhet warit illa medfarit, när han dhet emottog, samma frijheet 
beräknas honom för åhr 684.

Anders Winters befallning.
Ryby [Norr Ryby] i Medåker s:n förmedlat af Kongl. M:tt. 2 t:r. Bestås.
Fåhrsby [Stora Forsby] hemman ett om 22 öres land i Kiöping s:n förmedlat 

af Kongl. M:tt 6. t:r. Bestås.
Bookhållaren Rommell berättade att på giärde spannemåhlen som är 3 £ t:a 

hafwer Acadrns bönder i Wässmanland A:o 658 fått förmedling på £ t:a. A:o 
671 blef den samma ophäfwen. Åther 678 hafwa dhe fatt tillgifft på den samma 
halfwa tunnan alt ifrån 671, och jembwähl continuation till behagelig djdh. Här 
wid är att observera att in actis står dhet Dingtuna, Romfertuna och Simtuna 
rettarelag skulle niuta samma förmedlingen, men i stället för Simtuna hafwer 
Biörskogz rättarelag henne till godo nutit som sees i räkningarne. Bookhållaren 
refererade att han frågat fougden huru det tillkommer att Simtuna rättarelag icke 
hafft förmedlingen som i Consistorii slut nämnes, hwar uppå fougden swarat att 
Simtuna rättarelag alldrig begiärdt denne förmedling, behöfwer ey heller den 
samma effter det ligger uhr wägen, och altså af durckmarsser icke så stora onera 
drager som dhe andre; men här emoot ligger Biörskog mitt uthi stråkwägen.

* Se protokollet för denna dag, eftermiddagen, punkt I.
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hwilcket och alltijdh blifwit beswärat med ängebärgning wid kongzgårderne, 
hwarföre och det rettarelaget ofwanbe:te förmedling begiärdt tillijka medh Ding- 
tuna och Romfertuna, och dhen samma nutit. Effter desse skiähl, dhe och ad 
acta finnas, pröfwer Consistim skiäligt att Biörckeskog2 rettarelag som hafft 
denne förmedling bör niuta den samma, warandes in actis per imprudentiam 
Simtuna införd i stellet för Biörskogh. Dhenne förmedlinge« beståås ännu för 
Romfertuna, Dingtuna och Biörckeskogz rettarelag, till des Consistorium får 
ransaka om dhe kunna tåla att denne förmedlingen opphäfwes.

Rysta hemman i Ohnswij sochn 19 öres land förmedlat af Kongl. May:tt 
5 t:r. Bestås.

Bellesta [Bellsta] hemman ett i samma sochn förmedlat af Kongl. May:tt 3 
t:r. Bestås.

Siggebodä hemman ett i Lindzåhs [Lindesbergs] s:n formale acta af A:o 668 
d. 21 Novemb. wara förmedlat att ther af uthgiörs ett för alt 10 dr s:mtt blifwer 
altså förmedlingen ett faat ossmundzjärn, 6 dagzwärcke 1 dr 29 öre 1 3/5 pen- 
ning\rs:mtt. Bestås.

Nu upkommo föruthan dhe förrige h. Aurivillius, D.D. Drossander och h. 
Lagerlööf. Sequentia notabat Normannus.

Bälby i Dingtuna s:n ett hemman om 5 öres land förmedlat af Kongl. May:tt 
2 i  t:a. Item af Acad:n A:o 626 1 i  t:a. Bestås.

Ibidem hemman ett om 6 öres land förmedlat af Kongl. May:tt 5 t:r af Acad:n 
626. 2 t:r. Bestås.

Noch ibidem hemman halfft 4 1/3 öres land förmedlat af Kongl. May:tt 4 é 
t:a. Bestås.

Näsby i Dingtuna s:n hemman ett 5 öres land förmedlat A:o 626 af Acad:n. 
2 t:r. Bestås.

Wallby i Dingtuna s:n hemman ett förmedlat A:o 626 af Acad:n 1 t:a. Item 
A:o 665 Sep. 19 n. 4 förmedlat halfwa gården 1 5 t:a deraf opphofs A:o 671. 
Octobris 4. halfparten nbl. 6 f:r blifwer altså förmedlingen 1 t:a 6 f:r som bestås.

Fårckesta i Dingtuna s:n hemman halfft förmedlat A:o 626 1. t:a. Bestås.
Skyllesta [Skillsta] i Dingtuna s:n tu hemman niuter effter 626 förmedling 

hwartera 1/4 t:a giör tillhopa £ t:a. Vid act. 671 Octobris 4. Bestås.
Ekelunda i Dingtuna s:n hemman ett förmedlat 626 3 t:r hwilcken förmedling 

671 Octobris 4. approberades. Bestås.
Österby i Dingtuna s:n hemman ett förmedlat A:o 626 1. t:a. Item A:o 663 

Nov. 18. Noch 1. t:a spannemäbl och 10. dr kopprfr:mtt. Men A:o 671 Octo
bris 4. blef 1. t:a spannemdhl uphofien. Dhet öfrige niuter åboen än som är 
1 t:aspannemåhl och 10 dr kopparmynt. Bestås.

Kyrckebyn i Dingtuna s:n hemman ett effter Consist:rii slut A:o 668 Nov. 
21. förmedlat till 1. t:a. Bestås.

Hjolmesta [Jolmesta] i Dingtuna s:n hemman ett 9 öres land förmedlat af 
Kongl. M:tt 4. t:r. Bestås.

Frendesta i Dingtuna s:n hemman ett 5 1/3 örl. förmedlat 626 2. t:r. Noch 
657 Jul. 28. förmedlat 3. t:r. Bestås.

Uppegården [Oppgårda] i Dingtuna s:n hemman ett 8 örl. A:o 657 Jul. 28 
inlagdt till halfft uthi owist och extraord. Bestås.

Ibidem hemman ett lijka stort och lijka förmedlat eodem die. Bestås.
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Mälby i Dingtuna s:n hemman ett 8 öresl. förmedlat 626. 1. t:a. Bestås. 
Tårp [Torp] i Lundby s:n hemman ett 626 förmedlat 2. t:r. Bestås.
Tiuur (Tjur] i Lundby s:n hemman ett förmedlat emoot 3 3/4 t:r spannemäbXs 

tillökning 3 3/4 fläsk. Bestås.
Ibidem  hem m an e tt  a f Kongl. M :tt förm edlat 4. t:r. Bestås.
Bäckeby i Lundby s:n hemman ett 9 örl. förmedlat 626 5. t:r. Bestås. 
Kråkboda i Lundby s:n hemman ett 6 k örl. förmedlat 626 1. t:a. Bestås. 
Ösby i Lundby s:n hemman halfft 4. örl. förmedlat 626 1. t:a. Bestås.
Kumbla i Lundby s:n* hemman ett förmedlat 626 3 t:r. Item 685 Jul. 28 

inlagd t een fierdedhel i owist och extraord. så att det blir nu 3/4 i owist och 
extraord. Bestås.

Garpråby i S. Eliae [S:t Ilians] s:n hemman ett 12 örl. 626 förmedlat 3. t:r. 
Bestås.

Södertå i Muncktårp s:n hemman ett 7 öres land förmedlat 626 1. t:a, seder- 
mehra 679 d. 12 Novembris är det inlagdt till halfft i owist och extraord. Extractet 
som till verifica/zon uthtagit är daterat d. 18 Febr. 680, men förmedlingen och 
inläggningen igenfinnes på förber:de datis. Bestås.

Grinda i Muncktorp s:n hemman ett 7 öres land lijka förmedlat som Tåå. 
Bestås.

Tunboqwarn i Kåhlbeck s:n förmedlat 626 1 dr 26 öre s:mt. A:o 685 Jul. 
28 slötz att möllnaren skall åhrl. uthgifwa i arrende 16. t:r spannemåbi och 
samma arrende betahlas effter marckgången i näste kiöpstadh.

Oksnöö [Oxnö] i Barkare [Västerås-Barkarö] s:n hemman halfft förmedlat 
652 Febr. 20. 2. t:r. Item 679 Nov. 12. inlagdt till fierdedels uthi owist och 
extraord. Extractet som uthgifwit är till verification är af A:o 680 d. 30 Jan. 
men sielfwa förmedlingen genfinnes förb:de dato.

Tweta uthjord i Medåker s:n 5 öres land förmedlat 679 Nov. 12. 1. t:a. 
Bestås.

Hallstadh i Råmfertuna s:n hemman ett 13 örl. förmedlat af Kongl. M:tt 6. 
t:r. Bestås.

Berg hemman ett i Wästerfårneboo s:n 5 öres land inlagdt 623 af Kongl. 
May:tt till halfft i owist och extraord. Bestås.

Hedebo i Fernebo s:n hemman halfft inlagt till 1/4 i owist och extr. af Kongl. 
M:tt. Bestås.

Bjuggesta i Kongzåhra hemman ett 10 örl. förmedlat 660 d. 19 Decembris 
1 £ t:a spannemJbl 679 Nov. 12 inlagdt till halfft uthi owist och extraord. Item 
685 Jul. 28 är Per Andersson åbon förund frijheet på hela räntan i spannemähi 
och penningarne för åhr 684. Bestås.

Säwesta i Altuna s:n hemman ett 4 örl. inlagdt 659 Nov. 26. till halfft i owist. 
Bestås.

Eneby i Altuna hemman ett 9 öres land förmedlat 660 Martii 28. 3 £ t:a
4. dr s:mtt hwilcken förmedling 671 April 5 conflrmerades. Bestås.

Endersta [Ändersta] i Simtuna s:n förmedlat 682. Nov. 22. £ t:a spannemähi. 
Bestås.

Nackeby i Skultuna s:n 16 öres land A:o 685 d. 28 Julii fatt tillgifft på halfwa

Tillhör numera S:t Ilians sn.
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spannemäbis ränttan för det åhret åbon hade misswäxt. Denne halfwa ränttan är 
7. t:r. Bestås.

Dorszilla hemman ett 9 £ öres land i Tillinge s:n förmedlat d. 14 Nov. 655
2. t:r. Item 663 d. 18 Nov. 3 t:r. Åther 676 d. 2 Decembris confirmerades begge 
desse förmedlingar som giöra tillsamman 3. t:r. Bestås.

[Samma dag.]
Sedan effter middagen prasentibus h. Aurivillio, DD. Drossandro, h. Spole, 

h. Peringero, h. Bilberg, h. Lagerlöf, h. Secret:o.
Alma hemman ett i Tillinge s:n om 6 örl. A:o 660 d. 28 Nov. förmedlat 

till halfft i wist och owist på penninge uthlagorne som giör tillsamman 9 dr 
10 i  öre s:mt. Noch 685 d. 28 Julii förmedlat så att åbon hädan effter uthgiör 
1 t:a 6 f:r blifwer altså förmedlingen 1. t:a 6 f:r 9 dr 10 i  öre söllf. Niuter 
och effter samma resolution 2. åhrs frijheet för de 2 förste åhren han hemmanet 
brukat. Bestås.

Öhr hemman ett i Tillinge s:n om 6 öres land som Lars Toresson* åbor 
A:o 685 d. 28 Julii inlagdt till halfft i owist och extraord. Bestås.

Mällby hemman ett i Tillinge s:n A:o 685 d. 28. Julii bewilliades åbon 2 åhrs 
frijheet, som honom beräknas ifrån den tijdh han hemmanet emottagit. Bestås.

Tibble hemman halfft 53/4 öres land i Tillinge s:n A:o 685 d. 28 Julii 
resolverades att åbon Anders Jo[ha]nsson niuter 2 åhrs frijheet för de första 
åhren han hemmanet till träd t.

Brunna hemman ett i Wårfrukyrcke s:n om 8 örl. förmedlat A:o 660 4. 
t:r och måste uthgifwa 12 t:r men är försummat att införa gärde sp*nneraäY&s till- 
gifften som är 3 £ t:a hwilcken och altijdh warit bestådh effter hemmanet elliest 
intet kunnat bära sig. Förmedlingen blifwer 7 £ t:a som bestås.

Edzberga i Breed s:n hemman ett om 12 örl. förmedlat A:o 663 d. 18 Nov. 
3 t:r. A:o 685 d. 28 Jul. confirmerades ofwanstående förmedling, och jembwähl 
inlades hemmanet till halfft i owist och extraord. Bestås.

Sparsättra hemman twå i Sparsättra s:n A:o 668 d. 20 Nov. resolverat att 
the niuta uthaf 637 åhrs förmedling 3. t:r tillsamman. Bestås.

Åkerby hemman ett i Wårfrukyrcke s:n som afbränt är, niuter frijheet ther på 
effter 685 åhrs slut d. 28 Julii till des hemmanet blifwer stängzlat och oprättat, 
att åbon kan hafwa hägn om åker och äng, och sedan giör han ränttan dher af.

Åhl hemman twå i Wecholm s:n af Kongl. May:tt förmedlade tillhopa 16. 
t:r. Noch A:o 685 28 Jul. hwartera inlagdt till halfft i owist och extraord. Bestås.

Lögnesta [Lygnesta] hemman ett i Långtora s:n om 12 örl. förmedlat A:o 
685 d. 28 Jul. att bonden uthgiör 12 t:r spannemäbX och 40 dr kopp<*r:mtt 
föruthan mantahlspenningar, blifwer altså förmedlingen 3 £ t:a spannemäbX 9 dr 
31 öre kopprfrmtt. Bestås. Resten gifs effter för enckan [Anna], aldenstund 
hon lijdit så stoor skada af wådeld, att hon in tet hafwer betahla medh. Sonen 
som hemmanet tillträdt far 3 åhrs frijheet, som honom beräcknas ifrån Jen 
tijdh hemmanet brann.

Allsta hemman halfft i Nysättra s:n om 5 örl. A:o 685 d. 28 Jul. inlagdt till 
fierdedels i owist och extraord. Och i spannemäbXs ränttan till 7. t:r 6 f:r. Blifrr 
altså förmedlingen 1. t:a 1 f:r föruthan inläggningen. Bestås.

* Felskrivning för Lars Tomasson.
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Ringii befallningh.
Ströby hemman ett i Börie s:n om 9 öres land förmedlat af Kongl. May:tt

4. t:r. Bestås.
Brunnby hemman tre i Börie s:n om 18 öresl. af Kongl. Mayrtt förmedlade 

tillhopa 6. t:r. A:o 683 d. 26 Septembris inlagde och förmedlade till 2 mantahl 
i owist och extraord. Bestås.

För Nostuna i Wange sochn hemman ett om 8 öres land som Jöran Matson 
åbor resolverades A:o 668 d. 21 Nov. att hemmanet niuter af förre förmed
lingen 2 t:r. A:o 670 d. 12 Oc/obris förmedlat 1. t:a, blifwer så förmedlingen 
tillhoopa 3. t:r. Bestås.

Säfwa hemman ett om 17 1/3 örl. i Gryt[a] s:n niuter af förre förmedlingen 
effter 668 åhrs slut d. 21 Nov. 8 t:r. Bestås.

Biörnum [Björnome] hemman tre 27 örel. i Gryt[a] s:n af Kongl. M:tt för
medlade 2 t:r hwardera. Bestås.

Hälgebolsta hemman ett om 8 öres land i [Väster-]Åker s:n af Kongl. M:tt 
förmedlat 8. t:r. Noch A:o 655 d. 14 Nov. 5£ t:r 6 dr 164/5 öre s:mtt hwaraf 
åbon niuter effter Consist:ii sluut d. 21 Nov. 668 först dhe 8. t:r af Cronan 
förmedlade, och sedan af 655 åhrs förmedling 2. t:r så att förmedlingen blifwer 
10. t:r. Noch är bem:te hemman inlagdt till £ mantahl i owist och extraord. d. 7 
Nov. 683. Bestås.

Norsta hemman ett i Ballingsta s:n 626 förmedlat 4. t:r. Bestås.
Kumbla hemman ett om 5 örl. i Ballingsta s:n förmedlat af Kongl. May:tt 

1. t:a och 663 d. 18 Nov. 3. t:r. men effter Consist:ii slut af d. 21 Nov. 668 
är af 663 åhrs förmedling 1. t:a opphäfwen så att förmedlingen nu blifwer 2. 
t:r. Bestås.

Tårfsättra [Torvsätra] hemman ett i Bälinge s:n 626 förmedlat 4. *3 smöhr, 
och der emoot tillökt 10 t:r spannemäbl, blif:r der wijdh.

Pålszboo halfft hemman i Bällinge s:n A:o 626 förmedlat 1 3  smör, och der 
emoot tillökt 3 £ t:a spannemälcA. Blifwer der wijdh.

Nyfwela [Nyfla] hemman ett om 6 öres land i Bellinge s:n förmedlat 659 
d. 23 April 3 t:r spannemåYÅ. Men effter Consistorii slut d. 21 Nov. 668 
niuter allenast 2 £ t:a. Bestås.

Häggeby hemman twå i Skuttunge s:n A:o 665 d. 11 Januarii och 1 Febr. 
förmedlade tillhopa 6. t:r som medh 669 åhrs rätftta blifwer ophäfwen, åter 
af Consistorio d. 1 och 12 Octobris A:o 670 förmedlade tillhopa 2£ t:a. Bestås.

Eke i Skuttunge s:n hemman twå om 16 örl. 626 förmedlade tillhopa 6 t:r. 
Bestås.

Söderby hemman halfft i Åkerby s:n om 5 örl. d. 11. Janu. 665 resolverades 
att åbon skulle uthgiöra 15. dr kopptfrmtt och 4. t:or spannernäbi åhrl. blifwer 
altså förmedlingen 3 dr 16 £ öre söllfir 3 t:r 6. f:r spannemähi. Bestås.

Kollie halfft hemman om 4 öres land i Erntuna s:n 626 förmedlat 2. t:r. 
Bestås.

Fullerö hemman twå i Gambia Upsala s:n om 16 örl. tillsamman förmedlade 
4. t:r 626. Bestås.

Stierna twå halfwa hemman i G. Upsala s:n A:o 670 d. 1 Octobm resolvera
des att af dem begge uthgiörs 18. t:r tillhopa, niuta altså af sin gambla förmed
ling 1 £ t:a. Bestås.
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Dragby hemman ett om 8 örl. i Skuttunge s:n som rättaren Erich Andersson 
åboor, fatt förmedling på 2. t:r spannemdbl d. 10 Nov. 680. Bestås.

Edeby hemman twå i [Uppsala-] Nääs s:n om 13 2/3 öres land tillsamman af 
Kongl. May:tt inlagde och förmedlade uthi owist och extraord. till 1 mantahl 
d. 23. Maii 680 confirmerades detsamma. Bestås.

Forkarby hem m an e tt om 12 é öres land i Bälinge s:n af Kongl. Mayrtt fö r
m edlat 5. t:r. Bestås.

Läby [Österby] hemman om 9^ örel. i Läby s:n. A:o 684 d. 14. Jan. resolve
rat att det niuter förra förmedlingen, som är 2. t:r. Bestås.

Sällia hemman twå i Nora s:n. A:o 678 d. 20 Octobris inlagde till halfwa i 
owist och extraord. Bestås.

Loskiähl hemman ett i Bälinge s:n om 8 öres land förmedlat A:o 685 d. 1 
April till 3/4 i wist och owist. Bestås.

Anno 669 d. 13. Januarii är häradzfougderne här i Uppland bewilliat 1. t:a 
spannemdhl af hwart Academiens kyrkohärberge för deras assistence till tijonde 
restens infordrande. Detta bestås ännu.

Consistorium  maius d. 14 O ctobris
närwarande p. mer. Rector Mag. Micrander, h. Schütz, h. Lundius, h. Auri- 

villius, D.D. Drossander, h. Norcopensis, h. Spole, h. Bilbergh, h. Peringer, 
h. Lagerlööf, h. Normannus, h. Qvaestor och Secret. J. Reft.

I. Protocollen oplästes.
II. Rector berättade bref afgådt effter Consistorii slut tili Hans HögGrefl. 

Excell. Kl. Drottzen om trycketz tillstånd, och iämbwähl om Buscagrio, hwar på 
nu swar ankommit hwilcket oplästes af innehåld som föllier. Att hwadh h. Prof. 
Buscagrium wid kommer, ehuruwäll Consistorium låtit förstå sig wara i den 
mening att Hans Kongl. May:tt simpliciter till Hans HögGrefl. Excelkce skall 
hafwa hemskutit om hans underhålld att förordna; icke des mindre gifwer Hans 
HögGrefl. Excell:ce tillkiänna, dhet han icke så Hans Kongl. May:ttz bref be
finner beskaffatt, uthan att Hans HögGrefl. Excelkce medh Consistorii hielp 
och medarbetande här om skulle afskeda, hwarföre Hans HögGrefl. Excell:ce 
och wäntatt Consistorium per vota skulle sagdt sin mening, williandes Hans 
HögG. Excell. hädan effter för all anmodan i dhenne saken wara förskont, 
effter Kongl. Commissionen så wäll i dhetta som flere ährender giordt till Hans 
Kongl. May:tt rapport. Anbelangande trycket beklagar H:s HögGrefl. Excell:ce 
dhen oreda, uthi hwilcken dhet nu bracht är, kunnandes dhe irringar, som än 
medh Curio ey afgiorde äro, förmodekn genom h. landzhöfdingen afhielpas. 
För dhet öfrige approberar Hans HögGrefl. Excelkce dhet Keyser sig påtager 
ett tryck i Upsala att uprätta och booklåda, kunnandes Consist:m och Commis
sionen om conditionerne medh honom afhandla, till hwilcka Hans HögGrefl. 
Excell. dhetta ärendet hemställer, williandes sine eenskylte tanckar här om hoos 
Hans Kongl. May:tt ödmiukeligast gifwa tillkiänna, till sitt förswar påminnandes 
och, att uthi saken så fortfares, som tillbörl. och förswarkt är.

Rector förfrågade om Consist:m kunde wijdare uthlåta sig in för Hans Hög- 
Grefl. Excell. om dhesse ährender. Dhet eena nbl. om Buscagrio hafwer 111. 
Cancellarius skutit till Hans Kongl. May:tt. Dhet andra om trycket defererar han 
till Consistorium.
18—724277 Sallandtr
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H. Lundius: Dhet tycker mig, intet kunna wij taga dhetta eendast på wärt an
swar, hwadh trycket angåår, uthan bör Consist:m wederbörl. här om inhämpta 
Hans Kongl. May:ttz allernådigst willia och betänkande effter H:s HögGrefl. 
Excell. dhet skiuter ifrån sig. Elliest discurrerades något om dhetta Hans Hög
Grefl. Excell. bref, kunnandes Consist:m icke egentel:n förstå hwar af H:ss Hög
Grefl. Excell. skulle wara offenderad, uthan förmente sig medh tillbörlig öd- 
miukaste wördnad emoot Hans HögGrefl. Excell:ce i desse saker umgått, och 
Consist.m så wijda här till giordt som kunnat skie. Projectet effterskickades som 
tili Hans HögGrefl. Excellxe afgådt, att dher af sees skulle om dher woro något 
anstötelrn som Hans HögGrefl. Excellxe kunde touchera, emedlertijdh företogz 
annat.

II [bis]. Oplästes Hans HögGrefl. Excell. Kongl. Drotzens bref angående 
Kongl. May :ttz förordning om DD. Daniels Sidenii äncka af innehålldh, att Con
sistorium simpliciter böhr föllia Kongl. May:ttz befallning om samma saak, haf- 
wandes Hans Kongl. M:tt genom dhes allernådigste bref af d. 30 Septembr/j 
låtit förstå huru som änckan intet har fog praetendera af Acad:n mehr än hon 
fatt. Consistorium slöt, att DD. Daniels äncka får nu copia af Kongl. May:ttz 
bref.

III. H. Ol. Rudbecks swar af d. 9 Octobw på dhet memorial honom lefwe- 
rerades när trycket aestimerades, oplästes, angående dhe instrumenter och andra 
saker som till Acad:ns tryck desidererades. Samma swar war af innehåld som 
föllier. Finaler och zirater af Acad:s har Curio intet brukat uthan om dher några 
äro, så lära dhe finnas ibland dhe gamble m:r Eskils [Mattssons] figurer som 
intet äro mera i bruuk eller tienlige att bruka, och legat up i winden alt sedan 
Eskilz tijdh, och blefwo hwarcken till Joh. Pauli eller Curio inventerade. Äfwen 
så är det beskaffat medh upsatz bookstäfwer, crantzar, figurer och muserte 
bookstäfwer hwilcka och der ibland lära wara, om dhe der ibland förr warit. 
Winckelhakar, skiep, sätte, waske och fuchtebräden fans intet när Curio togh 
emoot, uthan Joh. Pauli sterbhuus swara der till, hwar han giordt af dhe han 
brukade, för några träkijlar och stegh, och formar som åhrligen gå sönder, och 
måst offta nya giöras gaf Curio honom 3 dr. 2 ramar lemnade han som woro 
der uppe tillstädes, så och ramar och remikor, hwilcka och senast besåges. 
Ramiärn och skrufwarna äro obrukelig på hollenske tryckerijn derföre och Joh. 
Pauli dhem ey brukat och må sterbhuset swara der till.

H. Ol. Rudbeck berättar och sig d. 9 Octob. kl. 8. budit Joh. Cursorem 
kalla sin swärmoder till m:r Curio, att han sielf motte höra hwadh han henne 
fråga wiile, som och skiedde i Curios och hennes närwaro. Frågade så om någon 
luttkiettel hörde Academiens tryck till uthi Joh. Pauli tijdh, hon swarade att han 
kokat luut i sin egen kittill och hade Acadrn således ingen; frågade så om färg- 
blåsan, då swarade hon att m:r Eskill lemnade een gammal jerngryta, som inga 
fötter hade och halfwa bräden bortta, som Joh. Pauli gaf een lijten penning 
före åth Eskill, och den samme kiöpte Curio åther af Joh. Pauli. Mehra berättade 
hon intet.

H. Schütz sade warit tienligare att Cursoris swärmoder warit tillstädes på 
trycket, när dhet upwägd[e]s och aestimerades, och borde hon icke examineras 
på sådant eensijdigt sätt, som är skedt. Men dhet kan wijdare ransakas ännu 
om dhet i skrifften innehålles, om så meriterar, då man får see hwadh wittzordh
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dhenne skrifft bör gifwas. Elliest sade Acad:ns män att dhe giordt sitt till på 
trycket, att fa igen dhet som desidererades. Sedan berättade Rector h. Rudbeck 
öfwerskickat bref till sig om deposito, twifwels uthan att han förnummit hwadh 
Consist:m om dhet tillförende discureradt. Och ehuruwäll brefwet är skrifwit till 
Secretin å part, sade Rector sig lijkwähl dhet wilia communicera medh Consistio, 
effter dhet är publici saak. I förstone sade Rector sig skrifwit till h. Rudbeck 
i mening att förnimma hwarest dhen skrifftelige permission woro, som Curio fått 
till att afföra trycket uthan Acadins mäns närwaro. På dhetta så wäll som om 
deposito hafwer nu h. Rudbeck swarat. Brefwet oplästes förmälandes h. Rud
beck sig frågat Curio, om dhet är sant, att han swarat Acadins uthskickade, dhet 
skulle h. Rudbeck tagit dhen skrifftelige permissionen som Curio bekom af 
h. Sam. Stehn att få afföra trycket, hwar till Curio swaradt ney, och kan mxet 
weta hwar hustrun [Disa] dhen Iagdt förr än hon kommer hem. Dhesuthan för- 
ständigar och h. Rudbeck dhet Curio berättat sig icke så stort begiärdt få trycket 
löst, uthan mehr i anseende att depositum woro richti[g]t lefwererat effter Ven. 
Consistorii begiäran, förmenandes han sig få taga sitt när han satt nöyachtigt 
depositum, och i synnerheet när een annan satt äntå dubbelt medh caution för 
honom. H. Schütz sade att hwadh han och Prof. Wollff refereradt om denna 
skrifftelin permissionen dhet stå dhe widh, och will han när h. Prof. Wollff 
kommer hem, wijdare tillijka medh honom dhetta förklara. Depositum anbe
langande fins uthi Prof. Wollffz och mitt swar sade h. Schütz att wij lemna Sam. 
Stehn depositum och han betahle Acadin och weet iag migh till dhenne stund 
hwarcken hörd t Prof. Wollff eller någon begiärdt depositum som i skrifften 
förmäles.

H. Lundius: aldrig weet iag dher af att dhet, som nu förmäles, af Consistorio 
är begiärdt, uthan dhen dhet giordt, må swara dherföre. H. Qvaestor: Acta 
publica wijsa contrarium.

H. Lundius: Jag weet fuller wara discurreradt om dhetta deposito här i Con
sistio, men då är åthskildt för hwilcket Consistim kan taga depositum nembl. 
för trycketz omgiutande, och för hwilcket intet; och är dhet remarqvabelt i skriff
ten innehålles, att Consistorium skulle begiärdt depositum, att han sedan skulle 
få taga sitt tryck, när depositum emoot qvittence woro lefwereradt. Jag säger 
dhet, att jag har aldrig hördt dhet bijfallas i Consistorio.

Consistorium sade samptel. wara distingveradt för hwilcket depositum borde 
tagas och för hwilcket intet, som sees uthaf dhe votis i dhen saken fallne äre. 
Consistorium resolverade att h. Rudbeck beswaras, och remonstreres att man 
inte/ begiärdt depositum på dhet sätt som nu uttydes, nembl. att Curio skulle få 
afföra trycket, sedan depositum woro satt. Sedan berättade Rector h. Sam. Stehn 
begiärat i söndagz att Consistim wille emottaga dhe penningar som till Acadin 
skulle betalas på Curios wägnar, hwar om han och Rectori tillskrifwit, dher på 
Rector swaradt i går hans uthskickade, dhet h. Sam. Stehn wille dhem lefwerera 
till h. Qvaestorem. H. Sam. Stehns bref oplästes af d. 10 Octobm begiärandes 
att någon Acadins fullmächtig wille p*»»/»:garna om tijsdag emoottaga i hans 
huus, för dhejäntte 300 rdr som Curio betala skall. H. Norcop.i är dhen saaken 
långt från sitt sluut, sedan p*»»/«garna äro betalte? H. Lundius: dhet är hon 
wist, effter Academiens tryck på een lång tijdh in tet kan brukas, och ligger öfwer- 
ända, dhes uthan och penningarna äro obetalte och sielfwa quantum disputeras.
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Sedan sade Rector sig talat i dag medh h. Rudbeck och frågadt om han lefwe- 
reradt någre pennings till Sam. Stehn eller Räwttemästaren.

2. Om han lefwereradt hela quantumet nbl. 300 rdr. Till dhet förra har han 
swaradt, att han än intet lefwererat.

På dhen andre frågan uthfaste han att Curio will betala uppå dhe 300 rdr 
han länt, nu strax 1500 dr och dhet öfrige tillkommande sommar.

Rector frågade om man bör dhem emottaga dher man icke far hela summan?
H. Schütz tyckte att man böhr blifwa fast widh domen, som säger att penning

arna skola strax betalas, och der Curio sielf icke hafwer så mycket, bör exe- 
cutoren söka fullmächtigen som caveradt för Curio, när dhenne saak togz före i 
HofRätten. När execution skedde i Behmers saak, sade h. Schütz, gafz intet 
upskof, hwarföre skall då executoren h. Sam. Stehn nu, dher Konungens in- 
teresse i krafft af een höhrligh domb böhr i acht tagas, tillåta partten stundom så 
limitera och excipera. Dhet är nogh att publicum in tet åthnutit een laglig exe
cution, och måst anwända för dher i begångne fauter dhen eene omkostningen 
effter dhen andra, föruthan dhen confusion saken är råkad uthi, hwarföre jag 
och Prof. Wollff såssom inspectores typographiae reserveradt publico all nöyachtig 
satisfaction för expenser, som dher till anwändes, och dhen skada Acad.n lijder. 
Och tycker iag att man intet kan bruka Sam. Stehn mehr såssom een executor. 
Sedan delibererades om penningarne. Och stannade Consistorium samptel. dher 
widh, att penningarna böra alla i een post och på een gång betalas. Hwilcket kan 
skie hoos h. Qvaestorem emoot qvittence.

Rector förfrågade hwadh method man skall bruka hädan effter till trycketz 
inrättande, om Consistorium tycker att man immediate böhr upsöka Kongl. 
May:ttz confirmation på dhe frijheter som nödige äro för een booktryckare, och 
sluta effter undfången permission, medh dhen som här trycket will inrätta, eller 
och om nogh är att man skrefwo till dhe godhe herrarna Professores som är i 
Stockholm, att dhe dhetta Hans Kongl. May:tt i underdånigheet föredraga, effter 
tijden tåhl intet drögzmåhl, uthan Consist:m åligger här medh skynda som 
möyel:t är både till att undgå dhen skada som och wanheder, af dhet tillstånd, 
som nu trycket är uthi.

Consist:m discurrerade här om och resolverade att man böhr uthi underdånig
heet inkomma medh een supplique hoos Hans Kongl. M:tt om trycket, och dhes 
tillstånd gifwa tillkenna, underdånigst förnimmandes om icke Kongl. May:tt 
wille allernådigst permittera, att någon kunde fa inrätta på interimswijs här någon 
officin, tills Acad:n sitt egit tryck bruka kunde, och dhen samma förunna aller
nådigst dhe privilegier, som Keyser specificerad t.

Dhetta ährendet recommenderes och till h. cantzlierådhet Bergenhielm.
Widh dhetta tillfället påminte Rector att h. Wallenstedt nu är blifwin transpor- 

teradt uthi Kongl. May:ttz Cancellie och blifwit secretarius status. Uthi hans 
ställe har åther h. Wattrangh kommit och uthi h. Wattrangz Wolimhaus till 
hwilcka slötz att gratula/Zoner skola öfwerskickas.

Sedan företogz åther ad deliberandum, om Consist:m kan skie wijdare hoos 
Hans HögGrefl. Excellxe Kongl. Drottzen inkomma skulle uthi dhenne saken 
om trycket, hwaruthinnan som Consistoriales woro uthi differente meningar be- 
giärtte Rector hwar wille yttra sig för sig sielf.

H. Prof. Norcop.: Effter som Hans Excellxe tyckes Consistorii bref om Bus- 
cagrii ärende så hafwa optagit, som skulle Hans Excellxe effter åstundan intet
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wara något nöye skiedt, emädan Consist:m intet förstodh sig till något förslag 
om dhen mannens hielp, och således devolverade saaken på Hans Excell. sielf 
i anseende af Kongl. Mayittz allernådigste bref, hwilcket Hans Excell. lijkwist 
annorledes förstår, nbl. således, att Consistorium borde Hans Exc[e]ll:ce bijfalla 
med något förslag, och Hans Excell:ce uthaf dhet kommer till att yttra sig om 
trycket, williandes då lijka fult lembna dhet bekymret på Consistim, hwilcket i 
sitt bref har om förra saken giordt reflexion på academiske inquisitionen, som här 
sitter, weetandes lijkwist att Kongl. bref till Kongl. Drottzen afgångit war; så 
tycker mig att om nu Consistorium genast går med dhenne senare saken om 
trycket in för Kongl. May:tt, och brede wijd sin relation, sådan som han då blif- 
wer, lägger både sitt och Hans Excell. bref till documenter dher hoos, så blijr 
oundwijkekn till an afftaga an sådant för anseende af någon gravation, hwar på 
Hans HögG. Excellxe ofehlbart lärer förklara sig Consistim doch till ingen för- 
måhn, ty håller iag före ännu wara bäst och wår skyldige wyrdnad emoot Hans 
HögG. Excellxe lijkmätigast att inkomma hoos Hans HögGrefl. Excellxe med 
een ny ödmiuk explication om samma måhl. 1. Att har Hans Excellxe fått dhetta 
brefwet seed an han war här i Consistorio, 2. så är i Hans Kongl. Mayittz bref 
lemnat disposition och frij hand Hans Excellxe och icke dhet ringaste mentione- 
radt dher om i Consistio. 3. Gaf sielfwa partten eller D.D. Pet. Rudbeck in Hans 
Kongl. Mittz bref, och dhet 4. med sådanne expressioner både mundtel. och 
skriftelin som i hans voto finnes, att intet war Consistorio anständigt något effter 
des begiäran och i dhen form uthlåta sig Acadms stat till gravation.

Qvaestor sade sig påmint och iämbwähl flere, då brefwet om Buscagrio in- 
lefwererades, att intet Consistim kunnat på D.D. Pet. Rudb. relation sig yttra 
till något förslag om h. Buscagrio.

Elliest hwad trycket anbelangar, att Hans Excellxe wijdare dher om ansökas 
skulle, effter dhet reda wederbörlin skedt, kan iag intet see.

H. Schütz: Att man bör inkomma för Mitt om trycket, dhet är oundwijkel., 
och weet iag intet huru dhen relationen kan giöras fullkomblig, om man icke 
öfirskicker iämpte annat copie af Kongl. Drottzens bref, då man och wähl kan 
bruka dhe orden, att Consistorium förmodar sig hafwa på denkt sätt och till- 
börl. föredragit Hans Excellxe sine ringa förslag för publici interesse wijdh 
trycket. Skulle man och stanna wid dhet betänckande, att man något skrefwe 
till swars till Kongl. Drottzen, så är oundwijkekn att man nu antingen måste 
afbijdia, eller och när man har wijst sin oskyldigheet, bedia ödmiukekn dhet 
Consistim må blifwa förskont för swåre bref, som ligga till posteriteten Con
sistorio till gravation. Att afbidia dhet man intet är skyldig till, är syndh och 
oskiäligt, dher medh kan dhet andra hafwa rum. Ehuru dhet är, så är dhet ett 
swårt bref, och såsom dher införas pijkar emoot Kongl. Commissionen, dhen 
man intet weet sig wara skyldig till, och man eendast i dhetta dependerar af Hans 
Kongl. Mitt som Commissionen förord natt, ty betienar Commissionen sig uthi 
underdånigheet af Hans Mayittz allernådigste och mycket tänckwärdige beskydd, 
som läses kan uthi dhet till Consistim wid slutet af förra åhret afgångne Kongl. 
brefwet, tyckandes iag att man in tet böhr spara någon tijdh att anhålla hoos 
Hans Kongl. Mayitt om privilegiernes erhållande på trycket, doch medh dhen 
försichtigheet som dhet sorglige tillståndet fordrar. Williandes jagh, dher något 
dröyes, wara frij för alt antahl.

H. Qvaestor: Jag håller före, att Consistim hwarcken kan eller bör dröya att
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inkomma hoos Hans Kongl. May:tt om saken, giörandes een fullkomblig berät- 
telsse, så att Kongl. Drottzens bref medföllier, tycker och man icke wijdare kan 
inkomma hoos Hans HögGrefl. Excellxe effter han detta helt och hållit defe- 
rerat till Consist:m och uthlåtit sig willia medh sine eenskylldte tanckar in
komma. Elliest tager iag för dhet öfrige inte/ till mig af dhet, som i Hans Hög
Grefl. Excellxes bref innehålles, ey heller på mitt answar, om tijden dröyes 
uth medh trycketz inrättande. DD. Drossander: Effter 111. Cancellarius ärnar in
komma hoos Kongl. May:tt medh sine tanckar om dhesse ährender, skulle man 
icke kunna dröya, till dhes man finge see huru Hans HögGrefl. Excellxe dhem 
dher repra?senterar.

H. Lundius: Såssom uthi actis finnes reeda beslutet att Consist:m i förstone 
dhenne saak effter sin plicht och skyldigheet communicerar medh Hans Hög
Grefl. Excellxe och sidst allerunderdånigast inkommer hoos Hans Kongl. M:tt, 
Consistim och dhet eena allareda, och så wijda dhet tillstår, fullkombnat, men 
Hans Excellxe dher emoot sig yttradt att willia in för Hans May:tt bådhe uthi 
dhenne och dhen andra h. Buscagrii saak eenskyldt inkomma, synes nu förden
skull Consist:m hwarcken anständigt eller förswarligt i längden här medh att 
ophöra, uthan allerund erdåneligast hoos Hans Kongl. May:tt repra?sentera 
hwadh här uthinnan till wärcketz förfordran dhes plicht ålegat och hoos Hans 
Excellxe reedan är sökt, och ändtelin Hans Kongl. Mayittz allernådigste willie 
och behag allerunderdånigast implorera, hwar wijd och nödigt finnes, att intet 
uthlåtes, som kan lända Consistorio till någon preiudice såsom dhet här uthinnan 
något oförswarligit skolat föröfwat, williandes ey heller iag någon part dher af 
hafwa, om något genom Consistorii försummelsse till errättande af tryckerijt 
skulle förelöpa.

H. Lagerlööf bijfaller h. Ränttemästaren, h. Bilberg äfwen, så och h. Peringer, 
tilläggandes h. Peringer dhet först kunde aeterne som dhetta ährendet angår, 
tillijka medh brefwet som afgår communiceras medh Kongl. Drottzen, att icke 
Hans Excellxe dher igenom praejudiceras.

H. Aurivillius bijfaller h. Lundii voto, tyckandes lijkwähl låta kunna sig giöra, 
att dher brede wijdh gingo een förklaring till Hans HögGrefl. Excellxe på dhet 
swaret Hans HögGrefl. Excell. hijtskickatt, hwar uthi Consist:m exeuserar sig, 
och förmäler att Consistim icke giordt Hans HögGrefl. Excellxes embete förnär.

H. Spole: Jag tycker dhet, att man först söker, att man kommer till wijdare 
förening medh Keyser om trycket, effter dhet ännu är owist om han lärer så- 
danne conditioner willia ingå, som är Acad:n till nöye, och i fall han thet giör, 
att dhet uthi alldradiupaste underdånigheet notificeras Hans Kongl. M:tt, och be- 
giäres privilegium dher på, hältst emedan Hans HögG. Excellxe uthlåtit sig 
intet willia medh Acad:n dher om wijdare hafwa att beställa, än sin meningh 
Hans M:tt å part att representera, och imedlertijdh lembna tijden hwadh wij
dare dhes emellan kan förefalla att giöra.

H. Norman: Af Hans HögGrefl. Excellxes bref kan iag ey annat see, än Hans 
Exc[e]U:ce uthi dhetta ährendet ingen wijdare skrifwelsse af Consistio wäntar 
eller fordrar, ty bijfaller jag dhen meningen, att hela sakens sammanhang uthi 
underdånigheet uthförl. till Hans Kongl. May:tt refereras, dock att uthi alt dhen 
höge wyrdnad och respect, hwar medh Consistim Hans Excellxe sitt hufwud 
och förman förbundet är, blifwer i acht tagen.



1685:14 oktober 279

DD. Drossander: Jag hade i tanckar att man medh dhetta bref till Kongl. 
M:tt kunde ophöra till des man woro förwissad, huru Hans HögGrefl. Excelkce 
dhe omrörde saaker hoos Mayrttet woro repra?senterandes, men dher nu wa- 
rande tijdh och ährende dhet inte/ kunde tåhla bijfaller iag V. Consistorii mäste 
votis.

Rector: Jag bijfaller plurium votis dher uthinnan att man ofördröyel. i under
dånighet repra?senterar Hans Kongl. M:tt sammanhanget om trycketz tillstånd, 
och i underdånigheet söker frijheeter och privilegier för dhen, som tryckare 
blifwer, som och att man förnimmer Keysers betänckande, och iämbwähl att 
bärs försorg om någon som trycket inrätter. Tycker elliest att som Hans Excelkce 
sig uthi dhetta bref uthlåter, att Hans Excelkce ingen wijdare communication 
fordrar af Consist.o, att man bätter giör, man dher medh afstår, helst effter han 
låter förstå att han eenskyldt will inkomma hoos Hans May:tt medh sine tanckar, 
och till att declinera all speciem ab accusatione och beswär på högre ortt, skulle 
iag önska berättelssen till May: t te t kunde skie genom ett fullkombkt extract af 
brefwet, och icke dhes öfwer skickande, som synes Consist. lända hwarcken till 
heeder eller förmån, uthan att man wid tillfälle, söckte förklara sin oskyldigheet, 
uthan att kiännas wijdh dhet Consist:m i samma bref pålegges; i dhet öfrjge 
giör jag ett medh dhen sijdan som pluralitas votorum är på.

Projectet som till Hans HögG. Excell. om trycketz inrättande afgått, kom nu 
wachtmestaren opp medh, och oplästes, finnandes Consist:m intet något dher 
uthi som Hans HögG. Excelkce kunnat offendera.

IV. Rector berättade Johan Anderson* i Åhl, hwilcken execution skedt på, 
och blifwit alt dhet han hafwer, iämbwähl uthsädet till sin skulldz afbetalande till 
Acad:n aftagit, begär fa något sine barn till underhålldh; han hafwer een sohn 
som är fånott, ett barn som slaget ryggen af sig, och nu sedan execution skedt, 
hafwer han hwarcken att lefwa wid sielf eller hielpa sine barn medh, begiär 
dherföre een koo och een öök. På förb.de skulldh hafwer fogden af hans egen- 
domb uthpantat till ohngefåhr 300 dr. H. Qvaestor opläste sielfwe wärderingen 
på dhet han uthpanttat, men Consist.m tyckte een dhel af dhe specificerade 
persedlar wara för högdt wärderade, och een dhel förringa.

H. Qvaestor sade dhenne bondens eene sohn, som är fånott, wara så äländig 
att han inte/ kan skiöta sig sielf, uthan bonden måste alltijdh underhålla ett hion, 
som honom skiöter, dhen andra hafwer nykn i een badstugu slagit ryggen af sig. 
H. Qvaestor sade och bonden låtit uttröska 2 t:r sädh och bordt såldt dhem.

Dhet discurrerades, om Consist:m kan hafwa macht att gifwa effter dhet som 
Acad.n tillkommer, då h. Lundius sade man bör caute umgå widh slijke händels- 
ser, och lärer finnas i actis, att till sådant bör man söka tillstånd på högre ortt. 
Consistoriales något hwar ömkade sig öfwer dhenne bondens swåre tillstånd, 
och omsijder bewilliade honom een koo och jembwähl ett stoo som fogden 
wärderatt för 25. dr, särdeles i anseende till hans barn, som föga annorledes 
stå att considerera än almossekiäppar.

H. Schütz gick uth och h. Qvaestor.
V. H. Prof. Bilberg berättade att V-Goth#j Sveno Lyrell klagar sig fredlös, 

effter han af någre blifwer öfwerfallen, begiär dherföre få komma in att söka

Felskrivning förJohan Henriksson.
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correction här på. Lyrell inkom och sade sin wederparttz Kerstin Klangz swåger 
[Hans Wikman] ifrån Stockholm, och jämbwähl borgaren här i staden Bengdt 
Erichsson öfwerfallit honom i dag, när han skulle gå till måhltijdh hoos Ley- 
mans, då swågren badh honom gå in, och kom sielfwer uth och rycker honom 
in uthi källaren, och borgaren förde på. Sedan när han skulle gå uth ifrån dhem, 
hafwer Bengdt Erson honom öfwerfallit icke allenast medh skiällsordh, uthan 
och hafft een pistohl hwar medh han honom hootat, att han honom skiuta skulle, 
och föllgdt Lyrell effter opp till Stigzelii gård. Här på opwijste Lyrell M:r Gud
mund Skragges och Klinttens attest. Consist:m delibererade hår om, och resol
verade, att som dhesse perssoner incet höra under Acad:ns jurisdiction, så kan 
Consist:m och icke dhenne saken uptaga, uthan lijkwähl will Consistim honom 
så mycket adsistera, att een skall beskickas till h. Sam. Stehn, som honom detta 
notificerar. Skraggens och Klintens attest togh Lyrell igen.

VI. Wachtmestaren berättade att Kerstin Klangh, som beskyller Lyrell för 
lägersmåhlet låtit excusera sig genom Erich Jöranssons pijga kunnandes hon in
te/ komma opp, effter hon blefwit siuk.

VII. Rector berättade een skrifft wara inkommen och inlefwererad af een 
capiteinskas Elizabeth Nortmans fullmächtig A. Frisius, hwilken begiär reedo 
och räkenskap å hennes wägnar, af sahl. h. probstens M:r Ol. Auriv[illii] erf- 
wingar för dhet arf som sahl. M:o Isaei Molini erfwingar är tillfallit både fäderne 
och möderne och sahl. probsten warit förmyndare öfwer, hwar af capiteinskan 
praetenderar een fierdepart, medh wederbörligt interesse. Och som h. Prof. Eri- 
cus Auriv. låtit honom förstå dhet måtte dhenne saken komma under gode mäns 
skärskådande, så begiär han att dhe iudicialiter måtte förordnas, hafwandes å sin 
sijda dher till uthsedt befallningzman Rox, som sig och adiungerar een annan.

H. Aurivill. sade sig och willia på sin sijda taga någre godhe män. H. Lun- 
dius påminte icke obilligt wara, dhet partterne erbiuda sig till liquidation, men 
dock kan Consistorium dhem dhet icke pålägga, mindre dhenne saken optaga, 
uthan bör man först see hwar partternas forum blifwer här i Consistio eller i 
stadzrätten, och iämbwähl om dhe med behörige och laglige fullmachter för- 
sedde äro. Resol. Om cowpetentia fori skall wijdare ransakas een annan gång, 
dher saken iudicialiter blifwer anställd, och förr böhr Consistim sig här uthinnan 
icke inlåta.

VIII. Jahan Hansons [Knäpps] äncka här i staden har warit hoos Rectorem, 
och begiärdt hon skulle fa dilation till een tijdh, på dhen skuld hon Acadin 
skyldig är för dhen s^annemå\As handell, hon mz Acadin hafft för åhr 684. 
Resol. Såssom förliudes, att lärer blifwa concursus creditorum hoos änckan, så 
låter Consistim inprotocollera på rådstugun sin praetension genom fougden.

IX. Dhet samma berättade och Rector att Johan Mattson Beck i Sahlberget 
begiärer nbl. dilation medh dhet han skyldig är, om hwilcken och förnimmes att 
han hoos andra råkatt i skulld, och är altså icke säkert att gifwa honom någon 
dilation.

Resol. Acad. fogde skall resa dijt, och iämbwähl låta inprotocollera dher på 
rådstugun Acad ins praetension.

X. Rector sade h. Qvaestor berättat att mölnaren i Ullfwa i fiol blifwit skyldig 
någre tir spannemåhl, hwilcke han nu tillbiuder betala, men som säden nu in
te/ giäller så mycket som i fiol, begiär Rector Consistorii betänckande, om Con-
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sist:m will förunna honom slippa medh sielfwa quanto af sprf«»emihlen som han i 
fiol borde uthgiöra, eller han böhr lefwerera penningar för honom, som han då 
galt.

Resol. När han betahlar så många t:r som rester sedan i fiol fordras intet 
mehr af honom.

XI. H. Prof. Aurivilli#j beswärade sig att dhen wanlige timman kl. 10. som 
han publice plägar läsa blifwit honom owetterkt fråntagen, och kl. 2 i stället 
igen i pradectionibus insatt, hwilcken timma som han är deputerad till Professoris 
matheseos lection, och Prof. matheseos icke kan beqwämkn för mörcket skull 
läsa effter middagen, han icke mehr will påtahla, men begiär fa kl. 8 igen, af 
dhesse skiähl, 1. att sahl. Åkerman hafft dhen timan så länge han war Professor.
2. Effter icke mehr än twänne ord. Profess., een theol. och een philos:ae läsa 
dhen timman, hwarföre och een till beqwäml. dhen timman kan läsa, ståendes 
då 2 auditoria leedige. 3. Är icke dhetta obeqwämligare för juris studiosis nu, 
än uthi sahl. Åkermans och Gartmans tijdh, då dhe läste kl. 8 och 9. uthan 4. 
fast beqwämligare att dhe få begge lectionerne in jure höra tillsamman een tijdh.
5. Skulle h. Prof. Auriv. läsa kl. 2 efter middagen, fa studiosi juris intet höra 
någon eloqv. Professorem. 6. Om förebärs att man stricte böhr blifwa wid Kongl. 
förordningen om timmarna, är dhet icke een res så necessaria, uthan att iu 
dher wid kan skie ändring, effter dhet och allareda medh trenne lectioner skier, 
såssom D.D. Drossandri, h. Bilbergz och Prof. Peringers.

Rector: Hwadh dhenne timman anbelangar, har dhen icke så owetterl. blifwit 
förandrat för h. Aurivillio, uthan som war slutet i Consistio att man skulle föllia 
här uthinnan Kongl. M:ttz rescript och förordning, så har iag adsigneradt i föllie 
af dhen samma h. Profess. Auriv. kl. 2. uthi profectionibus. Orsaken att iagh 
dhet icke communicerade förr än elenchus trycktes, war dhet att dhen honom 
till Stockholm öf:rföra skulle att trycka, wille intet dröya.

H. Bilbergh: När Prof. Lundius begiärtte sin timma igen, som är kl. 9. hwilc
ken sahl. Gartman tillförende hade, så måste h. Gartman taga een annan, men 
badh då D.D. Drossander att han wille uplåta honom sin timma mellan 10 och
11., dhet och DD. Drossander giorde, hwilcken timma h. Prof. Aurivill. sedan 
ment honom tillkomma, dhet dock icke så är. Elliest hwadh anbelangar, att jag 
samma timma tagit, har dhet icke skedt owetterl. uthan när elenchus förfärdiga
des, gick iag till Rectorem och wijste Kongl. M:ttz rescript, att h. Aurivillii 
timma är kl. 2., hwilcken iag elliest tillförende hafft, men som han för mig är 
för mörck för demonstrationerne skuld, och ey heller mathem. tillslagen, så har 
iag omwäxlat dhen samma och tagit kl. 10. igen. H. Aurivillius begiärtte då fa 
igen kl. 8. Een och annan påminte, dhet torde D.D. Benzelius eller Wollff, 
som hafwa samma timma, något här emoot seya.

H. Aurivill.: dhet kan så wäll 3 fa läsa dhenne timman, som dhet elliest skeer 
andra timmar.

Resol. Consist:m bewilliade att h. Aurivill. far timman kl. 8 så länge i anledning 
af dhe ofwanstående skiählen så frampt icke dhe Professorerna som bortto äre, 
hafwa något här emoot, och Prof. Bilbergh behåller kl. 10. effter han sedan kl. 2 
effter middagarne intet kan för mörckret skull komma fort medh sine demonstra
tioner.

XII. Rector berättade Oroslander [Orostander] inkommit i staden och tänckt
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uthföra sin saak emoot wederbörande, skomakaregesällerne, men förnimmer 
dhem nu alle wara bortta, hafwandes nu inlefwereradt een supplique och begiär 
få mitigation på sitt straff. Suppliquen oplästes warandes han skrifwen nomine 
popularum omnium Wesman. nationis, doch uthan nampn, intercederandes dhe 
för honom, dhet han måtte restitueras till Societeten igen; Consistorium deside- 
rerade till dhet ringaste curatorum nampn under samma supplique.

Resol. Ehuruwäll Consist:m kunde willia wijsa moth honom någon lindring, 
särdeles i anseende till hans förälldrar och hans ungdomb, doch som saken icke 
är integra, att dhet kan låta sig giöra, så förblifwer Consist:m wid sin förre 
resolution.

XIII. D.D. Petr. Rudb. och h:r Ol. Rudbeckii vota angående h. Buscagrii 
underhåld oplästes, hwilcket för dhe åthskillige infallande förhindringar förr ey 
kunnat skedt; samma vota äro af innehåld, dhet h. Buscagrio i anseende till hans 
bedröfwelige siuckelige tillstånd, tillföllie af dhenne Acad:n alldranådigast för- 
untte privilegier, kunde förunnas af allmänna cassa full löhn.

XIV. Brefwet till Hans Excellice Kongl. Rådet Wreden oplästes, angående h. 
Stehns execution på Curio, och discurreradés, om h. Sam. Stehn böhr wijdare 
anförtroos executionswärcket uthi Curios saak, och om icke dher om skulle men- 
tioneras uthi dhetta brefwet, då Consistorium slöt att brefwet afgår som dhet nu 
conciperadt är, och är för Consistio nogh att man begiär correction.

XV. Prodecanus Spole mentionerade materiam disputa/Zonis de cultu luminis 
na/«ralis, som Sveno Tiüander V-Gothus will disputera. Item Bonde Humerus 
de elaterio aéris sub aqva.

Consistorium majus d. 16 Octob.
närwarande Rectore M:o Micrandro, h. Schutz, h. Aurivillio, h. Norcop., 

h. Bilberg, h. Peringero, h. Lagerlööf, h. Norman, h. Secret.
Rector berättade sig nu icke ärnadt så brådt igen sammankalla Consistim, men 

blifwit dher till förorsakat medelst ett och annat bref som honom blifwit till
handa skickatt i Curios saak, hwilcka han medh Consistio welat communicera. 
Först framtedde Rector een copia af h. Ol. Rudbecks bref af d. 13 Octob. till 
Sam. Stehn, begiärandes han att Acadin måtte nu taga emoot nyckelen till tryc
ket, alldenstund både depositum är satt af 4500 dr, som och h. Rudbeck will 
lefwerera i dag Acadin tillhanda 1500 dr uthi assignationer, förmälandes han 
Curio inte/ willia wara responsabel, om någon skada skier här effter på trycket. 
Jämbwähl begiär h. Rudb. sin digill igen, item skeppet och sätthakan han lätt 
opbära d. 5. Octobm i trycket, dhem han då wille Acadin bland andra instru
menter till läns updraga, på dhet dhes tryck dhes snarare skulle komma till 
gångz, hwaröfwer han och påberopar sig h. Sam. Stehns wittnesbördh. Sedan op- 
wijste Rector h. Sam. Stehns bref af d. 14 Octobm om dhet samma, begiäran
des han dher iämpte, att såssom h. Rudbeck lefwereradt till honom assignationer 
af 1500 dr och dher iempte een obligation på 300 dr kopptfrimtt dhet wille 
Rector emoot qvittence assignationerne afhempta, williandes hwarcken han eller 
h. Prof. Rudbeck hafwa något answar wijdare hwarcken för Acadins tryck ey 
heller dhe 300 rdr som nu i assignationer och obligationer tillbiudas. Dhe twänne 
exemplaren Acadin fordrar skola föllia, när Curios hustru [Disa] kommer från 
Stockholm. Wore än något som manqverade på Acadins tryck, som Curio resti- 
tuera böhr, lofir h. Sam. Stehn skola ställas till rätta. Item att han will sättia
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dag för Curio till trycketz omgiutande, när han competenter af Acad:n tillijtes. 
Här på framtedde Rector een copia af assignationerne för dhe länte 300 rdr, 
een af D.D. Drossand. till h. Qvaestorem på 400 dr koppar:mtt af d. 1 Octo- 
bris. Een h. Andr. Stiernhöcks på 400 dr koppwr:mtt af d. 9. eiusdem. Een h. 
Rudbecks till Mittler på 400 dr koppwr:mtt. Een h. Rudb. till Qvaestorem på 
156 dr 30 i  öre kopp*r:mtt af d. 13 eiusd. Een h. Rudb. på sin sons stipendium 
å 100 dr kopp<zr:mtt och på formsnijdarens 43 dr i£  öre af d. 13. Item een 
obligation på 300 dr koppwnmtt till nästkommande sommar, då först wijses att 
dhe 300 rdr äro betalte medh 600 dr s:mtt, och Curio elliest ingen annan deda- 
ration dher öfwer winner.

Rector sade sig i anledning dher af att man difficulterat hädan effter tillijta 
Sam. Stehn om executionen, icke welat honom beswara, uthan hafwer dhet 
skrifftel. giordt till h. Rudbeck. Samma swar oplästes, hwaruthinnan Rector för
mält 1. att af dhet här tills widh dhetta executions wärcket förelupit, seer Aca- 
demien sig icke kunna säkert wijdare af h. Sam. Stehn betiena. 2. Will h. 
Prof. Rudbeck lefwerera säkre assignationer som strax ipenningar föllia på, eller 
elliest reda penningar till fulle, så emottager dhem h. Ränttemäst:n strax, hafwan- 
des och Rector reserveradt Acad:n sin rätt så wähl för dhet drögzmåhl reda 
inkommit, som hwadh här effter infalla torde.

Rector tiiladhe och and tel :n att dhe gifne assignationerne äro d hels owisse, 
dhels sådanne som icke penningir uthfalla på förr än juhl.

Slöt altså här på Consistorium att icke någre assignationer böra mottagas, 
uthan dhe äro wisse och säkre, och tillfyllest giöra för dhet öfrige. 2. Är klart 
af Acad:ae räkningar, att dhe 300 rdr äro betalte medh 600 dr s:mtt, föruthan 
dhet sielfwa domen nämner och penningarna uthi rdr. Hwadh 3. nycklen wid- 
komwer, höllt Consist:m betänckel. dhen emottaga, så länge dhet trycket dher 
innestår som Curio bör omgiuta låta, kunnandes Curio, dher nyckelen emottoges 
sedan inwända moth Consist:m, dhet något till wichten woro förminskatt. Är 
altså bäst dhet Curio behåller dhen eene eller executoren, och Rector dhen 
andra, tills trycket uttages.

Hwadh protesten widkommer, Curio giör om skadeståndet på Acad:ns tryck, 
så tyckte Consist:m honom uthan dhen wara säker nogh, effter casus mere 
fortuiti icke mehr kunna honom obligera än een annan.

Consistorium minus närwarande d. 21 Octobris
Rectore M:o Micrandro, DD. Pet. Rudbeckio, h. Norcop. i h. Ol. Rudb. 

ställe, h. Wollff, h. Bilbergh och Secret.
I. Acta Consist:rii angående lägersmåhlet mällan h. Candidaten Lyrell och 

Kerstin Klang uplästes, och wijdare continuerades nu ransakningen.
Cursor skickades effter Ekeboms hustru [Katarina Persdotter] och hennes 

son [Johan], att dhe skulle komma opp och wittna, hwadh dhe om dhenne saken 
wiste, men berättade då han igenkom, att hon war uthrest, men sonen opkom- 
mit.

Partterna bägge inkallades h. Lyrell och Kerstin Klang, och förehölt Rector 
Kerstin Klang, dhet wille hon nu producera dhe wittnen hon sig tillförende 
påberopat, till hwilckas anförskaffande och Consist:m effter begiäran förundt så 
lång dila//ön som nu skedt.

Kerstin badh få taga in sine wittnen, och iämbwähl sin procurator Wallois.
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Lyrell exciperade emoot procuratoren, seyandes dhet han intet kan tillåta honom 
tala moth sig något ordh, effter han giordt moth honom dhet som ingen redelig 
man böhr, dhet och Lyrell sade medh skiähl sig willia bewijsa. Wallois inkalla
des, berättandes sig af rådmannen Erich Jöransson hans hustru [Katarina Staf- 
fansdotter] och Kerstin Klang wara ombeden att referera på dheras wägnar, 
hwadh som angår actionen emellan Lyrell och Kerstin Klang, och huru wijda 
Lyrell skall bindas till dhet som hon anklagar honom före af dhe skiähl dhe 
kunnat tillsamman förskaffa. Lyrell sw:de att dhet Wallois säyer iag skall kunna 
bindas, dhet säyer han som ingen ährlig karl. Rector förhölt Wallois dhet Lyrell 
will iäfwa honom, badh derföre, han wille producera sine rationes dher till. 
Lyrell sade, Wallois sielf conciperadt een attest i Stockholm emot sig, och welat 
lacka een annan till skrifwa under dhen samma genom dhet han gifwit honom 
öhl och toobak, hwarföre han badh Wallois nu måtte gå uth. Wallois sade dhet 
rätten anstår till att dömma om han skall gåå uth. Sedan berättade Lyrell uth- 
förligare att Wallois och Kerstin hafft in een bardberaregesäll i Grååbergz huus 
i Stockholm widh nampn Gustaf Tanck, och dher honom gufwit öhl och tooback, 
componerandes då Wallois een skrifft effter egen godhtycko, williandes att 
dhen andra sedan skulle underskrifwa dhen samma, men då kom han lijkwähl 
ifrån dhem, och skref henne in tet under.

Wallois nekade sig weta hwarest huuset är han omtahlar, dher han skulle hafft 
bardberaregesällen inne, mindre dher warit, och att han aldrig söckt låcka någon 
till gifwa någon attest. Sedan hafwer åther Kerstin och Wallois, sade Lyrell, 
söckt gesällen någre gånger, men intet fatt honom att skrifwa under dhen samma 
attesten effter sådant war infördt som han intet kunde kiännas widh, warandes 
och een dehl af attesten maculerad och raderad. Han sade och: dhe hafwa och 
budit honom hundrade dr för attesten och åtherstodo intett förr att begiära, dhet 
wille han underskrif:a attesten, förr än han måste gif:a Wallois ett munslagh. 
Lyrell opwijste till sin relations stadfåstelsse een skrifft, upläsandes henne h. 
Prof. Wollff, af dhet innehåld, som Lyrell refereradt. Samma skrifft hafwer Sveno 
Kullman, Andr. Fegraeus och L. Fogelberg gifwit effter gesällens för dhem giorde 
relation. Hwadh dhen opwijsne skrifften anbelangar, swar.de Wallois, så är dher 
under intet gesällens nampn, som ändtel. fordras uthan allenast studenternas som 
hans rela//on, hwilcken han sielf bör beswäria, sigpåberopa.

Rector: hafwa studenterna som attesterat om dhet som passeradt emellan Wal
lois och bardberaregesällen Gustaf Tanck, sedt eller hördt när dhet skiedde.

Lyrell: Ney dhet har dhe in tet hördt, uthan hafwer så han Tancken för dhem 
refereradt, som studenterna nu betyga.

Rector: Hafwe I m:r Lyrell moth Wallois något mehr, Lyrell sade att Wallois 
här om dagen kommit och öfwerfallit honom på gatan, och regeradt såssom een 
tyran moth honom.

Wallois sw:de till dhet förra som förr, dhet han aldrig warit uthi dhet huuset 
som Lyrell nämbner medh bardberaregesällen, mindre gufwit honom öhl och 
tobak, dhet och Wallois sade aldrig ingen redelig skulle kunna honom bewijsa. 
Men dhet tillstår iag sade Wallois, att gesällen war hoos mig een morgon förr 
än iag stodh opp, och då tog iag opp pennan, och skref effter hans mun dhen 
relation han om saken giorde, och dhen sade han sig willia beswäria. Rector: 
Hwij skref så I? Wallois: Han kunde kan skie intet skrifwa sielf.
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Lyrell badh dhet noteras, opwijste så Lyrell een skrifft som gesällen sielf 
skulle skrifwit, då sade Wallois: kan skie han kunde sielf skrifwa, dhet frågade 
jag intet effter, men så kunde han doch intet strax concipera, uthan sade ge
sällen till mig, om iag will kasta uth effter hans tahl, wille han taga skrifften 
till sig och sättia sitt nampn under, och komma dll mig medh dhen andra dagen. 
Jag giorde så, men han kom så intet mehr igen, att han träffade mig, lijkwähl 
söckte han mig någre gånger. Men sedan och Lyrell kom till Stockholm, kom 
gesällen i andra tancker, och fick honom så intet till att underskrifwa skrifften, 
hafwandes twifwels uthan Lyrell honom afrådt.

Rector: togh han conceptet af Eder? Wallois: Ney, uthan han gick bortt, när 
iag dhet skrifwit, att förbinda een. Och effter han intet kom mehr igen, gick 
Kerstin och jag till hans wärdh Swartt, och effter wij kom om afftonen kl. 7. 
undrade wärden dher på, och frågade hwadh wij wille. Refererade så jag hela 
saaksens sammanhangh, att effter han intet kommit till oss, nödgades wij söka 
honom om dhen attesten han lofwatt. Och effter han intet war hemma dröyde 
wij 2. timmar, men när han kom hem, och pijgan berättade hwem dher war 
och hwadh wij sagdt, giorde han sig onyttiger, hafwandes han dhen dagen warit 
hoos Lyrell. Och förtrödt honom då, att wij uptäckt hans wärdh och wärdinna 
saakens beskaffenheet, hwarföre wille han taga uth sin wäria, men wärden för
hindrade honom. Hans wärdh war sedan hoos mig i min c ammar, och då lof- 
wade han att han skulle komma honom till att gifwa sin attest. Elliest hafwer 
iag intet mehr hafft att giöra medh gesällen, och är dhet alldrig santt, att han mig 
någonsin slog något munslag som nu berättes, ey heller att iag budit honom pen
ning’.! eller Kerstin. Hwadh dhet widkommer, att iag skulle öfwerfallit Lyrell på 
gatan, så skedde dhet intet, uthan förhåller saaken sig så, att wij möttes åth 
een gång, och då sade han, du horeprocurator och du medh ditt horpak (men 
iag klagar honom intet an derföre, effter iag inge wittnen hafwer), äfwen nu när 
iag gick opp igen, hafwer han gått och mysslatt åth oss, och helsade spåtskel. 
godh dag procurator, hafwer altså iag icke öfwerfallit honom, uthan han mig. 
Rector frågade om dhe studiosi äro här som underskrifwit attesten om dhet som 
Tancken i Stockholm refereradt. Lyrell: allenast är Kullman här, dhe andra 
wäntar iagh. Hwadh actionen på gatan widkommer emellan Lyrell och Wallois 
frågade och Rector om wittnen dher till äro. Lyrell sade sig hafwa Klintten, 
men han war in tet tillstädes.

Partterna togo affträde, emedlertijd öfwerlade Consistorium om dhetta ären
det, och fan god t att Kullman inkallas och förhöres hurulunda han kom till 
bardberaregesällen, om han blifwit beskickad dijt af Lyrell att förnimma om Wal
lois sonderad t honom om attest på sådant wijs som Lyrell föregifwer, eller om 
Kullman elliest af een händelsse råkatt medh honom tillsamman.

Partterne inkallades igen, och iämbwähl Kullman, förfråga»des Rector honom, 
huru han är kommen att gifwa sitt bewittnande, och om han war skickad af 
Lyrell till gesällen Tancken.

Kullman: Wij wore på ett gårkiök tillsammans Lyrell, jag och 2 andre mine 
landzmän Fegreus [Fegraeus] och Leonhardus Fogellberg, och sedan wij in
kommit på gårkiöket, kom gesällen effter och straxt stegh i wårt lagh, talandes 
han dhet som wår gifne attest innehåller, warandes cardinalia verba uthi dhen 
samma hans egne. Rector: war samma gesäll bekant medh Lyrell. Kullman:
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twifwels uthan war han tillförende bekant medh Lyrell, effter han strax satte 
sig tili wart lag. Attesten oplästes för Kullman och tillbödh han sig willia be- 
swäria honom, att gesällen så för dhem refererad t.

Wallois påminte att noga är till observera, att icke Tanken sielf, som lijkwähl 
Lyrell säyer kunde skrifwa, underskrifwit attesten och dhen verificeradt, uthan 
allenast studenterne, förmenandes han ändtel. fordras att Tancken sielf böhr 
honom verificera, ty han har dhett på gårkiöket kunnat referera effter egitt 
behagh.

Rector: fick I mons:r Wallois intet dhen skrifften underskrifwen, som Tanc- 
kens wärdh lofwade sig willia förskaffa? Wallois sade sig dhen inte/ fatt, uthan 
begiärte Consistorii assistence, dhet wille Consist:m låta skrifwa på Kerstins 
wägnar ett bref till ståtthållaren i Stockholm, dhett måtte ändtel. bardberare- 
gesällen komma hijt öfwer, och giöra redeligit wittnesbördh, efter dhenne saken 
så wähl angående sielfwa hufwudactionen som och iäfwandet deprenderar till 
större dehlen af honom, williandes Kerstin honom på sin omkostnad hijt för
skaffa. Lyrell war och här medh tillfredz. Partterna togo affträde. Sedan tog Con
sistorium ad deliberandum, om Lyrells exception emoth Wallois kunde giälla 
eller intet, och stannade Consist. dher wijdh, att såssom Lyrell ännu inte/ be- 
wijst sin exceptio» emoot Wallois, angående dhet han icke måtte agera moot 
honom på Kerstin Klangz wägnar, hwarken medh wittne eller andre skiähl, uthan 
dhen ännu stöder sig på hans blotta uthsagu, beroopandes sig lijkwähl på wittnen, 
såssom i synnerheet bardberaregesällen Tanck och Klintten, alltså kan Consist:m 
icke dhenne gången något definitive sluta, uthi dhenne quaestionen angående 
iäfwet, förr än Klintten och Tancken här in loco komma tillstädes. Emedlertijdh 
hwijlar och sielfwa hufwudsaken, hwilcken Wallois säyer beroo till större dehlen 
af dhen weetskap Tancken hafwer, hwarföre och bref skall till underståthållaren 
skrifwas att Tancken kommer hijt. Detta förkunnades partterna effter dheras 
inkomst. Men Kerstin begiärtte att hennes swåger Wikman måtte komma in att 
aflägga sitt wittnesbördh, effter han warit här een tijdh, och intet kan länge ligga 
här och dröya. Lyrell begiärtte och hans wittnen måtte höras, men effter tijdhen 
war förlijden att man intet kunde alla wittnen afhöra, och hans som han sig på- 
beropadhe blifwa stilla i staden, war han benögd dher medh, att medh dhem 
dröyes till här näst. Lyrell på tillfrågan om han hade något moth swågren, att 
han iu kunde giöra berättelsse om saken, sade, dher igenom att slächten admitte- 
ras till witna, samkas gravationerne på honom. Kerstin påminte att uthi giff- 
tomåhls saker plägar man ingen annan tilltala än slächten, och altså ingen bättre 
dher om wittna.

Consistrm förehöllt Lyrell att han intet admitteres till eedh, uthan allenast 
giöra berättelsse, öfwerwägandes sedan Consistim huru wijda hans rela//on bör 
defereras.

Swågren Hans Wijkman inkallades, och giorde berättelsse som föllier, men 
admitterades inte/ till eedh. I wåras kommo begge swägerskorna, Erich Jöransons 
hustru [Katarina Staffansdotter] och Kerstin, till mig, och wille hålla dher troo- 
låfningz öhl, otte dagar kommer Lyrell effter, och mötte mig i min gård i portten, 
frågandes om dher giäste Upsalaboer, då iag sade att rådmans Erich Jöransons 
hustru och Kerstin Klang dher war. Jag föllgde så honom i gården, då sedan 
han hellsat på dhe andra, hellsade han och på Kerstin och sade: huru står
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till medh tig min lilla flicka, har du kan skee meent, jag intet skulle komma hijt, 
effter iag dröyde så länge, hwar till och Kerstin swarade sig något twijkat, effter 
tijden dragitz något uth.

Sedan gick alla 3 systrarna nedre i sahlen, och när iag kom effter, frågade 
iag, skall dhenne blifwa wår tillkommande swåger? Då buckade han sig moot 
mig, och mente dhet skulle så skie. Och sedan frågade iag om man skulle 
något tillaga till troolofning, men han sade då sig ärna blij präst under gardiet 
eller elliest skaffa sig någon tienst först; lijkwähl gick han alt fort uthi mitt huus 
och talte medh Kerstin så länge han i Stockholm war. Sedan som jag såg tijden 
gå långd t uth, så frågade iag honom och Kerstin effter förre ärendet, och då 
sade han: Stina du troor mig intet, ehwadh jag swär, bedyrandes han ofifta gånger 
medh eeder, han skulle hålla fort. Då presenterade och Lyrell sin ring åth henne, 
och sade att han wille skaffa och henne een, hwilcket påhörde een gullsmedh 
då närwarande, och sade gullsmeden, jag kan wäll giöra ring åth henne, iag 
hafwer förrgiordt åth hennes syster. Lyrell lofwade sig willia skaffa gull dher till.

Wikman sade och att han gufwit henne een rdr. Lyrell sade sig länt henne 
een swänsk daler, men intet att han gufwit henne någon.

Lyrell badh Wikman med hård expression gå hem i sitt huus, och see huru 
dher står till och intet bekymbra sig om honom. Rätten tillhöllt Lyrell tala 
beskedekn och intet fara uth på sådant sätt, frågandes Rector om han hafwer 
något emoth berättelssen att swara. Han tillstodh när han warit i Stockholm een 
a 2 dagar, så skickades een gåsse effter honom på jachten, som frågade effter 
een Candidat, då råkandes gåssen på Clevberg, som war medh på jachten, be- 
giärandes honom komma till Wikman, förmodandes han dhet han råkatt på mig 
sade han; men förr än iag kom till Stockholm, har hon söckt effter mig, och 
iämbwähl warit hoos Ferelii farbrohr, och lemnat dher een zedell, hon mig till- 
skrifwit att iag skulle komma till henne. Kerstin sade honom betingat medh sig 
förr än han reeste till Stockholm, att hon skulle lemna dher een zedell, att han 
skulle weeta hwarest dhen swågren bodde att dhe kunde få hwar annan igen.

Lyrell nekade dher till, och iämbwähl att han icke lofwat låta giöra henne 
ring, ty hade iag sadhe Lyrell welat gifwit henne ring, hade iag intet hafft för 
nöden beställa någon, effter iag hade 2 föruthan dhen iag hade på handen. 
Elliest kiännes iag in tet wijd, af alt dhet Wikman refereradt, uthan allenast att 
jag warit dher i huuset, men intet har iag talt medh Kerstin, ey eller medh syst
rarna om någon troolåfning, uthan är dhetta dichtat som och dhet som Erich 
Jöranssons hustru sidst berättade.

Rector: Huru kom Lyrell att gå dijt i huuset? Sw:des: Jag gick dijt med mine 
cammerater och drack ett stoop öhl eller annat, och hade I, sade Lyrell till 
Wikman, bordt då spenderadt på Eder swåger ett stoop öhl om så förewettat 
som I nu seyer. Wikman: Om I warit eensam skulle så skedt, dhet badh Lyrell 
noteras. Wikman: Ibland war I eensam, undertijden hade I och andra medh Eder, 
såsom i synnerheet Sc[h]olenius hwilcken och wäll weet af dhenne saken.

Lyrell påminte att dhenne Wikman intet böhr attenderas såssom ett wittne, 
hwilcket Consistorium sade sig willia öfwerlägga. Lyrell sade ännu: Här gör dhen 
eene slächttingen effter dhen andra berättelsse, som mig är pr«iudicerlig och 
intet borde skee. Consistorium förhöllt honom dhet han icke böhr föreskrifwa 
hwadh som bör skee eller in tet skee, och således wanhedra rätten, ståendes dhet
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uthi rättens ompröfwande och skärskådande, om dhe skola wittna och huru wijda 
slijke berättelser böra gifwas wittzordh eller ey.

Kerstin: Wijdh sådanne tillfälle plägar man aldrig tilltala någon annan än 
slächten, när såssom handteras om ächtenskap. Här medh slötz ransakningen 
dhenne gången, effter tijden war reda förlijden, och tillsades partterna hafwa 
sine wittne tillstädes alla samptel. een annan gångh.

H. Billbergh förfrågade om någon bör få procurera för Kerstin. Rector: 
Lyrell hafwer intet exciperadt dher emoot, att iu hon skulle fa hafwa någon som 
talar för sig, ey heller emoot sielfwa personen för än nu. Consistorium tyckte 
och icke dhet wara så alldeles owanl. att een admitteras in criminalibus qui 
dicit causam, när partten icke kan uthreeda sig sielf, allenast partten är sielf 
tillstädes.

Consistorium maius samma dag
praesentibus Rectore M:o Micrandro, h. Schütz, h. Lundio, h. Aurivillio, DD. 

Drossandro, h. Norcopense, h. Spole, h. Wollff, h. Bilberg, h. Peringero, h. 
Obrec[h]t, h. Lagerlööf, h. Norman, h. Secret.

I. Widh näst föregående protocollens upläsande kom Consistorium att dis- 
currera om dhet står i dheras macht att förmedla och inlägga hemman, och iämb- 
wähl bönderne något efftergifwa när dhe blifwa skyldige. H. Lundius: Jag har 
förr påmint, dhet och lärer finnas i Consist:ii protocoll, att man mycket caute 
medh dhetta wärcket bör umgå, warandes för Consist:o säkrast, att man rati- 
fication begiär på högre ortt. Rector och h. Bilberg sade, att man seer lijkwähl 
uthaf actis att Consist:m alt ifrån A:o 626 hafwer förmedlingar och inlägningar 
continuerl. tillåtit, hwar till och inrådt 111. Cancell., när han een gångh hörde 
discurreras, att Acad:ns bönder woro förhögdt skattlagde som Norcopensis be
rättad t.

H. Lundius: Ware dhet huru dhet will så bör man så här medh umbgå, att 
man är säker.

H. Norman påminte att han icke warit förwissad om dhetta stodo i Consis
torii macht. H. Bilberg upläste §. 3 cap. 22 af constitutionerne, berättandes 
dhet att i föllie af dhen puncten hafwer Consist:m understått sig att förmedla 
hemmanen, uthi Winter« s och Klintens fögderij nu icke så långe sedan.

H. Lundius förmente medh dhet ordet som i alleg. paragrapho står, remissio 
census icke eenkannerkn bör förstås förmedlingar och inlägningar, sade och, att 
effter allegerade rum req*/reras först häradzbewijs när någon skall niuta någon 
tillgifft. Rector och iämbwähl flere sade att Consist:m i dhet stället funnit godt 
sielf ransaka.

H. Lundius: Dhet bör sådant lijkwähl ransakas in för häradz rätten som con
stitutionerne förmäla, hwilcket och hafwer större krafft medh sig. H. Bilbergh: 
Jag hafwer nu sittat medh Rectore att revidera böndernes beswär i Jacob Ander
sons [Hambraei] fögderij, och will intet Consist:m ratificera, hwadh som kan 
wara förslagzwijs inlagdt och förmedlat så är alt såssom ogiordt. H. Lundius: 
Consist:m bör dhem uptaga, och har fuller dhen machten att giöra något rillet, 
men sedan bör dhet underkastas högre handz ratificaf/on, och då är Consi$t:m 
säkrast.

II. Widh samma protocolls upläsande påminte D.D. Drossander och h.
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Peringer, att dhe läsa på ordinarie timmarna publice effter constitutionerne, fast 
h. Aurivill. sagdt, att dhe dhem förandrat. H. Wollff begiärte och Consist:m 
icke wille tillåta att h. Aurivill. må läsa kl. 8 publice, uthan den constitutio- 
nerna honom föreskrifwa nembl. kl. 2. H. Aurivillius repeterade dhe skiälen han 
förr infördt här emoot och iämbwähl att uthi förre Consist.o skulle honom tim
man kl. 8 wara bewilliad. Consistoriales något hwar sade dhet icke wijdare skedt, 
än om dhe Professores, som elliest dhen timman läsa willia dhet effterlåta. Prof. 
Bilbergh begiärte behålla timman kl. 10. Resol. Såsom Consist:m tillförende up- 
låtit Prof. Bilberg dhen timman, effter han för mörckret skull kl. 2 in tet kan 
komma till rätta med sine demonstra/Zoner, och elliest ingen är pra?iudicerad 
dher igenom att han läs kl. 10. blifwer Consist:m wid sitt förra slut och h. 
Aurivill. behåller dhen andra timman kl. 2 effter constit.

III. H. Prof. Schütz och Wollffs såssom inspectores typographiae skrifft af d. 21 
Octob. emoot h. Rudbeckii af d. 10 eiusdem uplästes, så lydandes ord från ord 
som föllier.

Magnifice Rector 
Venerandum Consistorium.

Till h. Profess:ns Olai Rudbeckii in Consistorio academico d. 10 Octob. in
lagde skrifft länder detta till swars.

Hwadh wij tillförende hafwa refereradt d. 23 Septemb. dett är klara sanningen; 
men såssom Rudbeck uthi sin skrifft tillbiuder att röra samma wår relation, så 
willia wij här med gifwa flere omständigheeter i saken till protocolls sanningen 
till styrckia och uplyssning, nembl. 1 :o. Tå wij frågade på trycket Curios hustru 
[Disa] och gesällerne medh hwars tillstånd han låter ett och annat af trycket 
borttföra, swarade hon sig dhet intet weta uthan wij ste oss till sin man som där 
om kunde underrätta oss. 2:do. Hon gick då strax hem mz oss till Curio och 
stodh inne wijd spijsen tå wij begierte af Curio h. befallningzmans Samuel 
Steens permissions skrifft till att afföra trycket. 3:0. Curio swarade icke allenast 
sig intet weta antingen h. Rudbeck eller h. Samuel Stehn hade skrifften, uthan 
entelig wijdh slutet af tahlet att h. Rudbeck hade den samma. 4:to. När wij och 
kommo till h. Sam. Stehn och frågade honom effter bem.te skrifft, swarade 
han, intet har iag skriften, uthan har icke Curio den, så har h. Rudbeck henne. 
Effter nu af alle desse omständigheeter tillijka med dhe förre i protocollet in
förde, klart är, wår berättelsse wara sanferdig, altså är det helt ogrundat hwadh 
således i dhenna skrifft införes. Så har Curios hustru warit tillstädes och åhört, 
så på trycket som hemma i huuset wår begieran, alt derföre weet man intet 
med hwad grund det nu föregifwes, att Curios hustru, som nu bortta är, den 
hafwer i giöma, ty tå hon hörde wår frågan på trycket så och wår begieran hemma 
i huuset af Curio, hade iu hon kunnat och bordt strax wijsa den fram, h. be- 
fallningz:n Stehn hade och effter sin obligation bordt skickat till Curios hustru, 
som tå war hemma, om samma skrifft, eller och wijst oss sitt proiect, beklagan
des wij högekn att man in till dhenne stund icke kunnat blifwit samma skrifft 
mächtig. Och måge dhe nu inwända hwadh dhe willia så merker doch hwar rede- 
lig man, att wercket är fult med intriguer, och meriterar wår berättelsse fast 
mehra witzord, än dhens som är dömd ifrån sin tienst, och dens som har uplagdt 
sig emoot publici interesse. Hwadh elliest i bem.te h. Rudbecks skrifft namnes
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om deposito effter Consistorii begiäran, så wette wij aldrig att Consistorium sig 
så uthlåtit, och hwadh tanckar wij här om hafft, finnes i wåre förre ingifne 
skriffter. Begiere wij och tienstel. att dhetta ord ifrån ord måtte föras till proto- 
colls, williandes wij nu som tillförende wara frij för alt åtahl, emedan wij å em- 
betes wegnar nogsampt giordt, hwadh oss har anstått.

Upsala d. 21 Octob. 685.
Och wij förblifwe 

Eders Magnificentz 
Venerandi Consistorii 
tienstewillige tiänare.

H. Schütz Nicolaus Wollff.

Sedan frågade Rector af tillfälle, att i förre protocollet mentioneras, dhet Curio 
intet will swara till Acad:ns tryck om något nu dhet samma wederfars, uthan will 
nyckelen från sig lefwerera, hwadh Consist:m tycker dher om, och iämbwähl om 
deposito. H. Wollff: Trycket står hwarcken i hans eller Acad:n$ händer, och altså 
på ingen theras pericel, uthan såssom in loco tertio, när hwar hafwer sin nyckel 
tili huuset. H:r Lundius: Hwadh depositum widkommer, så bör Consistorium 
dhet hafwa för dhet tryck som renoveras bör men för än dhet så kan kallas, 
så böhr dhet af gode män synas, wärderas och af Acad-.n erkiännas, emedlertijdh 
som desse sollemnia icke wederbörl. förelupit, så är dhet intet depositum. Jag 
will och fråga sade h. Lundius om Curio blifwit wid eedz plicht i anledning af 
executionsordningen af d. 15 Octob. 684 tillhållen af h. Sam. Stehn, om han 
hafwer reda peningar att betala medh eller ey. H. Schütz: Wij såsom insp«-- 
tores typographiae hafwa dhet aldrig ännu hördt skedt, och borde executoren 
sielf dhet tagit i acht, såsom een regel för sig, lijkwähl hafwa wij alltijd påmint 
honom blifwa wid Högl. Kongl. HofRättens domb, och executionsordningen.

Sedan frågade h. Lundius: Såsom uthsprijdes att Consist:m skulle först be- 
giärdt depositum för alt dhet Curio är dömbd till, och sedan nekat till dhet 
samma, men likjwähl Consist:m som i actis finnes, åthskildt dhe poster för 
hwilcka man borde emottaga depositum, såssom för dhet tryck som renoveras 
skulle, ifrån dhem, för hwilcka man bordt hafft prompt execution, så begiärer 
iag Rectoris förklaring här öfwer, om så är, och iämbwähl om dhe sollemnia 
äro observerade som iag nys nämbdhe.

Rector: hwadh frågan om deposito angår, emedan dhet så uthsprijdes som 
skulle Consist:m på Acad:ns wägnar först begiärt dhet samma, och een annan 
gång nekat dher till, så henger dher medh så tillhopa, att Acad:n låtit med all 
flijt så wähl mundtel. som skrifftekn genom inspectoribus typograph.ae och elliest 
anhålla hoos executoren h. Sam. Stehn, dhet man skulle fa prompt execution på 
Curio, aldeles effter Kongl. HofFRättens dombs innehålld och Förstånd uthi alt 
annat, Föruthan dhet trycket som renoveras skulle, hwarföre man tyckte deposi
tum Acad:n till säkerheet böra tagas, som sees i Consist. votis. Men som man 
Förnam att man intet straxt kunde fa reeda penningar för dhe 300 rdr, så offe- 
rerade Sam. Stehn uthi sin skrifFt aF d. 8 Septembrå och depositum dherföre, 
men intet begiärte Consist:m det samma, hwar på Consistorium uthlätt sig fuller 
skola medh deposito benöyas, effter inga penningar då strax funnes, på dhet man 
skulle Acad-.n om sitt dhes mehr försäkra, men så skulle dhet förstås allenast på
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een wiss tijdh, börandes godzet af Curio emedlertijdh föryttras, att man kunde 
komma till penningar. Hafwer altså Consistorium alldrig begiäradt depositum för 
dhesse penningir som säyes, uthan alltijdh så considereradt saken som man bordt 
hafft prompt execution för alla sortterna, föruthan hwadh trycketz renovation 
angår, hwar om och när Consist:m uthförligare sig yttrade uthi sitt bref af d. 
20 Octob. till h. Rudbeck, så opponerades dhet, som man förnimmer, som con
tradictorie emoot dhet, att man tillförende låtit förstå sig willia wara effter h. 
Sam. Stehns offert benögd mz deposito för dhe 300 rdr, hwilcket doch skedde 
icke så, som man offereradt sig dhet att emoottaga för penningarna., utan in casu 
necessitatis, effter man inga penningar fick interrimswijs, som för förmält är, 
måste genom något Acad:n försäkra om penningarnas betallning. Hwadh sollem
nia wijdkommer, så hafwer Consist:m ännu aldrig fått sett någott depositum, 
mindre wärderadt eller dhet wederkäntz, så att och dhet uthan all grund är, 
att skulle Curio wara berättigad t eller fatt tillstånd af Consist:o emoot ett af 
Acad:n accepteradt depositum afföra hwadh han wille seya sitt wara af trycket.

H . Schütz: Wij såssom inspect. typogr. hafwa m z all m öyelig flijt bew akatt, 
alt hwadh ländt till Academ iens säkerheet uthi d hetta  w ärcket, och hålla oss 
wijd wåre skrifftelige rela/foner. H . W ollff: M an har ännu incet depositum  sedt. 
H . Lundius: dhet är som iag sade i iåns, att förr b ö r intet eller kan något kallas 
depositum , än d h e t är synt, w ärderadt och w ederkiändt och satt i säkerheet, 
hwilcka sollem nia ännu icke m ellan kom m it.

R ector sade sedan h. R udbeck swarat på dhet bref, som honom  i går till
handa skickades, effter C onsistorii resolution, så lydandes, att ehuruw ähl Acad:n 
intet kan säkert uth i executions w ärket w ijdare sig betiena af h. Sam. S tehn, så 
kan han dock intet raata honom , och understår sig altså icke till a tt lefw erera 
assignationen eller penningar till Acad:ns betallning till någon annan än honom , 
som och h. Stehn reda assignationerne m ottagit och d her p å  qvittence gifwit.

Rector: af hwadh skiähl Consist:m  kom m it på dhe tanckarna a tt w ijdare intet 
förtroo sig till Sam. Stehn uthi executions w ärcket, d h e t ä r tillförende Consistro 
bekantt, att m an nu intet m ehra behöfw er dhet upreepa. H . Schütz gick uth.

IV. Hans Kongl. May:ttz resolution om exercitiemästarnas stat och böndernes 
dagzwärcke till Ekhållsundh och Stäke af d. 15 Octob. insinuerade Rector, för
ordnades Hans Kongl. May:tt sålunda, att af dhe till exercitiemästarnes löhner 
förläntte 700 dr s:mtt bekommer fåchtmästare 300 dr s:mtt dantzmästaren 300 
dr s:mtt och språkmest:n 100 dr s:mtt till dhe 200 som honom för detta på 
Acad:ns stat äro bestådde wordne.

Angående böndernes arbete och dagzwärcke till Ekållsundz och Stäkes ladu
gårdar, så emedan dhe icke tillförende dher medh äro beswärade wordne, ty will 
och Kongl. May:tt att dhe och hädan effter dherföre förskontte och frijkallade 
blifwa så att Acad:n dher wid niuter dhes ärhålldne, och af Kongl. May:tt con- 
firmerade privilegier till godo.

H är på slötz att b re f  afgår till h. residenten  i Frankrijke Lillieroth om  dantz- 
m ästares förskaffande, hw ilcket dresseras till h. rådm annen Eosander, a tt han 
seedan dhet ställer h. residenten  tillhanda.

H. Billberg frågade om fåchtmest:n böhr niuta dhe gårdarna han hafwer förr, 
uthom desse 300 dr s:mtt.

Consist:m discurrerade här om, och tyckte han intet kan giöra pra?tension på
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dhem, sedan Kongl. May:tt sålunda uprettat wiss stat för exercitiemästarna, 
som nu skedt är, uthan han icke erhåller Kongl. May:ttz nådigste bref dher på.

V. Högl. Kongl. HofRättens bref af d. 16. Octob. 685 oplästes, af innehåld 
dhet häradzhöfdingen wälb. Johan Barclaij hafwer uthi Kongl. Rätten anhållit 
om bref till häradzhöfd:n wällb. Tobias Wester att uptaga och afdömma een in- 
iurie action, som skall wara förelöpen emellan honom och Acadiae Ränttemest:n 
wälb. Jacob Arrhenius och fogden Anders Winter, williandes Kongl. Rätten för
nimma om Consist:m något kunde hafwa i anseende till sielfwa forum, hwarest 
dhenne actionen bör företages, att excipera eller påminna.

Barclaijs supplique uthi samma bref innelycht uplästes och, betackandes han 
dher uthinnan Kongl. HoffRätten för dhen honom d. 13 huius meddelte resolu
tion, förmedelst hwilcken han till forum competens medh förber:de action är 
remitterad, och iämbwähl begiärandes han, att som giärningen böhr ransakas 
och dömas dher hon giord är, dhet wille Kongl. Rätten meddela honom befall
ning till förb:de Tobias Wester, samma saak att uptaga, beståendes dhen uthi 
någon ährrörigheet. Dhet frågades om h. Qvaestor wist af dhenne resolution, 
som mentioneras uthi Högl. Kongl. HoffRättens bref, eller dhen suppliquen, 
som resolutionen fallit på. Rector sw:de honom af ingenthera hafft någon com- 
munication.

H. Lundius tyckte Consistim intet kan uthlåta sig till någon förklaring, förr 
än man får see dhen förra suppliquen, hwarest h. Barclaij uthan twifwell om- 
ständel. uthfördt saaksens beskaffenheet och natur.

Rector: wäre hwadh saak dhet wara will, kan man ändå intet förklara sig, 
hwadh man tycker om dhen qvaestionen de competentia fori? H. Lundius: dhet 
böhr lijkwähl Consist:m först weeta af hwadh omständigheet saken är, och böhr 
man ändtel. see först dhen förra suppliquen, efter dhen lärer wara grund till 
heela saak en, och såssom Kongl. HoffRätten funnit nödigt communicera d henne 
senare, så lärer och förmodel. dhen förre communiceras. Slöt alltså Consisto
rium att bref här om afgår till Högl. Kongl. HoffRätten, begiärandes man kunde 
få part af dhen förre suppliquen, effter dhen är Consist:o nödig förr än man kan 
sig uthlåta, skolandes sedan Consistorium med sin förklaring inkomma.

VI. Hans HögGrefl. Excell. Kongl. Drottzens bref af d. 20 Octob. 685 
oplästes af innehålld, att Hans HögGrefl. Excell. förspordt Andream Oros- 
tandrum igenom föröfwad otillbörligheet blifwit belagd i Consist:o medh ett åhrs 
relegation. Men som han tillförende icke warit noterad för något strafbart com
par teme» te, 2. målsäganden för honom intercedera, och iämbwähl 3. alla landz- 
männerna, han och 4. är een ung dräng och 3. fadren skulle på sin ållder af 
dhenne sonens olycka mycket kränckes, straffet och 6. icke bör lända någon i 
sådanne måhl till ruin uthan wär«i»gh, alldherföre pardoneras han dhenne 
gången aldeles, så att relega/zonen inställes, berömmandes elliest Hans Hög
Grefl. Excell:ce Consiståi nijtällskan att Professorerne såssom rättrådige domare 
och trogne praeceptorer i dhenne saaken förfarit.

VII. Hans HögGrefl. Excell. Johan Stenbocks bref till Consist:m insinuera
des, förständigandes han dhet han ärnar söka restitutionem in integrum uthi 
dhen actione» som förelupit mellan åboerne i Eke och secret. Edenberg an
gående ett rijshag dhe nedhuggit kring een hästehaga för Edenberg, som dhe 
blifwit saakfålte före; men först begiär han att Acad:n som dher och hemman
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hafwer will låta afmäta byns ägor, att man kan försäkra sig, hwilcken hästhagen 
medh rätta tillkomma bör anten Edenbergh eller dhe andre som fällte äro.

Resol. Såssom Acad.ae interesse verserar här uthi, så bör och Acad:n här wid 
bewaka, hwarföre förskaffes een landtmätare som hemmanetz ägor afftager, dher 
om Hans HögGrefl. Excelkce wederbörl. och notificeras. Consist:m giorde för
slag på landtmätaren Gäddan, dhet han wille opsättia een charta på ägorna, 
hwilcken adverteres här om.

VIII. H. cammarrådetz Gyllenborghs swar på Consist:ii gratulation öfwer 
dhet avan cerne« t som Kongl. M:tt honom allernådigst tillagdt oplästes.

H. Bilberg påminte, att man ännu intet fått dhen nyia rågången oprättad emel
lan h. Gyllenborgz sätesgårdhz ägor Tompta och Acadms hemman i Öhrby.

IX. H. Wollffgaf tillkenna, att Ringius ännu intet hållit någon stämning i höst, 
hafwandes lijkwähl bönderne tillbudit sig hoos rättaren willia penningarna betala.

Rector: han hafwer nu warit i Stockholm någon tijdh på Acadms wägnar. 
H. Lundius: Man kan här af see, att fogderne äro offta i skuld till böndernes 
rest, ty dher intet dhen tijden observeras, på hwilcka penningarna mottages böra, 
så förkingrar bönderne dhem sedan.

X. Hans högwrttz biskoppens D.D. Carl Lithmans supplique, hwilcken Hans 
Kongl. May:tt remitteradt till hans excelkce h. landzhöfdingen, och åther landz- 
höfdm genom secretms Dijkmans couvert till Consist:m att förklara sig på, op
lästes, förmälandes han huru såssom han förnimmer att Professorerne i Upsala 
biuda till att taga honom uthur händerne dhe 16 tunnelandz åker, som han effter 
Kongl. May:ttz allernådigste tillåtelse och bref af allmenmge marek och stubbo 
här wijdh Upsala uptagit, hwilcken och Hans Kongl. May:tt allernådigst förunt 
honom få behålla och bruka för sigh sin hustru och barn effter dhen rattigheet 
som andra stadsens åcker innehafwa, begiärandes derföre han Kongl. M:tt täck
tes honom medh sitt bref uthi bem:te åckers possession confirmera. H. Wollff 
nämbde att Gamen refereradt för honom och h. Prof. Spole, att staden fått 
dhenne åcker igen af DD. Carl Lithman. Slött altså Consist:m att dhetta commu- 
niceras medh borgmestme att dhe låta weta, huru medh dhenne åcker före- 
wetter, doch bör först inhemptas af h. Qvaestore, hwad information man om dhen 
samma hoos honom kan få. Nu kom Prof. Spole. Rector påminte om man och 
icke skulle träda tillsammans medh borgmestme att få komma till sluut medh 
åkerwäsendet, på dhet att Professorerne een gång må komma till possession af 
dhen åcker dhem tillkomma, och fan Consist:m dhet skiäligt, att begiäres af 
borgmesterne dhe wille komma tillsammans medh Consist:rii deputatis in loco 
tertio.

XI. H. landzhöfdingens Duwals bref af d. 14 Octob. oplästes, förmälandes 
han sig förmoda dhet han i åhr kunde komma till någon spannemdhis handell 
medh Acadrn, i anledning af dhet bref Qvaestor honom tillskrifwit.

Resol. Consist:m blifwer wid sitt förre sluut, hwar om h. Qvaestor gifwer h. 
landzhöfdingen part, hafwandes h:r landzhöfm intet rätt förstått förre h. Qvae- 
storis bref, hwaruthinnan honom helt och hållit blef sptf»»£m<lhlshandlen af- 
slagen.

XII. Rector berättade effter h. Örnehielms bref honom å part tillskrifwit, 
att immissionen uthi Be[h]mers godz woro färdig; men man hafwer intet kunnat 
än fått af h. landzcammereraren opsattz, på hwilcka godz som ograverade äro.
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Resol. Ringius begiär specification på godzen af h. landzcammarerareri, lofwan- 
des han honom för sitt omaak wedergiällning, och låter han honom fa 4 rdr, 
när han får specifica/zon, hwilcken han sedan inlefwererar hoos Hans Excellxe 
Wreden, och uttager immissionen.

XIII. H. Qvaestor opskickade een skrifft, begärandes Consistim will resollvera 
på Duval tz bref. Dhet war reda sked t. 2. Att malltet i qwarnen måtte taxeras 
och iämbwähl blandsäden som från Ekby inkommen är. H. Bilberg frågade och 
om icke rågen i qwarnen iämbwähl nu måtte taxeras. Resol. Malltet här i qwar
nen sällies för 12. dr och rågen för 11 dr. Blandsäden som från Ekeby inkommit 
för 8 dr tunnan. Dhenne taxa är förståendes från dhenne dato, till medium 
Novembris.

XIV. Jonas Holstenius begär uthi sin supplique, dhen Rector sade för någon 
tijdh sedan wara sig inhändigad, dhet kunde han fa stipendium beklagandes sin 
fattigdomb. 2. Att förälldrarna uthi hans späda åhr frånfallit. 3. Gifwer och till- 
kenna att han hafwer tree bröder här wijd Acad:n som studera, fallandes dhem 
samptel. så mycket swårare sig underhålla, som och 4. dheras moderbroder sahl. 
Prof. Columbus frånfallit, som dhe elliest hade godh hielp af. Resol. Han mäler 
sig an uthi dhen facultet, han söker stipendium, wijd wanlige tijden, så will 
man see till om han icke kan blifwa hullpen för sin fattigdomb skull.

XV. Een räckning framtedde Rector från sahl. Erkebiskopens D.D. Stigzelii 
äncka honom tillhanda sändh, hwar uthinnan hon debiterar sahl. Prof. Ausii 
erfwingar för kongztijonden af sahl. Professorens åcker till 22 tunnor, hwilcken 
kongztijonde warit sahl. Archiepiscop. tillslagen. Af dhesse 22 t:r debiteras hon 
sahl. Prof. Gartman, som förber:de åcker arrenderadt för åhr 676. för 1. tunna 
korn 2. f:r 16/25 fat. Och sahl. Prof. Aurivillius för samma åhr för 4 f:r råg 
2 18/25 f:t. Item korn 6 f:r 10/25 Et- Rector berättade att dhe som hafft dhenne 
åcker till arrende hafwa effter transaction oprättat med Ausii erfwingar warit 
frijkallade, att dhe af dhen inge uthskyllder giöra borde. Fan altså Consist:m 
skiäligt att dhe som åckren arrenderat böra blifwa wijd transactionen, ståendes 
sahl. Archebiskopens äncka fritt att söka erfwingarne wederbörl. uthi dhet hon 
af dhem medh skiähl kan fodra.

XVI. H. Aurivillius påminte ännu om icke Consist:m wille uplåta honom 
timman till sin lection kl. 8. hwilcket om dhet icke skee kan, sade han, så will 
iag sådant angifwa hoos Hans HögGrefl. Excell. Kongl. Drottzen, och faller han 
här på, att iag skall behålla kl. 2, så är iag dher medh tillfredz. H. Wollff be- 
giärtte han måtte fa blifwa wid sin timma, såssom constitutionerna honom till- 
lägga, beswärandes sig dher öfwer att h. Aurivill. emoot Rectoris befallning läst 
een gång kl. 8. dhet han tyckte wara passel. specimen civilis nhsecmii. H. A u r i 

villius sade sig hafwa söndagen näst förr intimeradt willia läsa dhen timman och 
kunde altså icke annars giöra. Consistorium badh h. Aurivill. afstå hoos Drotzen 
mz sin begiäran och regulera sig effter constitutionerne.

XVII. H. Decanus Wollff gaf tillkenna, att Magnus Edenius Wermel. begiär 
disputera de ludis romanorum.

Consistorium majus d. 4 Novembr/j
praesentes Rector M:o Micrandro, M:o Holm, h. Lundius, h. Aurivillius, DD. 

Drossander, [h. Norcopensis], h. Spole, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlööf. 
Acta notabat Normann#;.
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Prof. Wollff med Secretario woro tili Stockholm förreste till någre ährenders 
förrättande på Consist:rii wägnar.

I. Oplästes Hans Excellxe Drottzens recommendation för Nicolao Forsman 
Gothoburg. skrifwen A:o 679 18 Novembm att bekomma stipendium, hwilcken 
och långt för detta warit opläsen. Resol. Anmäle sig hoos Decanum illius facul
tates ther uthi han stipendium söker.

II. Oplästes Petri Landtmans Ostrog. supplique till Kongl. May:tt med remis- 
sion till Consistorium 685 Octob. 6. Rector påminte att häradzhöfdingen Carl 
Gustaff GiildenCreutz hade en particulie bem:te Landtman från sig recommen- 
derad. Resolverades om dhenne som dhen förre.

III. Jacob Wattrangjs] revisions secretarii och And. Wolimhauses swar på 
Consistorii afgångne gratulations bref insinuerades.

IIII. Oplästes snidkarens Zacharias Danielsons fullmacht att blifwa Acad:ae 
snickare gifwen A:o 681. Octob. 3. af sahl. D. Hoffwenius då warande Rector. 
Resol. Han skaffe sig först afskedes pass af stadzmagistraten, för än han under 
Acad:n antages.

V. Prof. Holm påmindte att för middagen hade D. P. Rudbeck in consistorio 
ecclesiastico sagd t, thet Curio berättadt een och annan af Professoribus hade 
bedt och förmant honom ther till att trycka studenters disputationer, omisso 
et seposito tantisper opere Rudbeckiano. Rector tillsporde Professores och fans 
ingen af praesentib#/ som något dher af wiste. Therhoos taltes om Candid. 
Giöthers disputa//one graduali, som nu in Consist:o distribuerades att Curio 
hade på dhes titelblad kallat sig Academiae Upsal. Bibliopolam, ther han doch 
intet erkenner sig wara under Academiens jurisdiction, hwaremoot han och ny
ligen protesteradt. Thy hölt Prof. Bilberg skäligt att samma titel blad skulle om
tryckas och disputation inte/ förr hållas.

Lundius tyckte Candidaten här i wara oskyldig. Men att Curio och hans folck 
skulle severe tillseyas att icke meera bruka thenne titelen, medan Curio sielf 
sig proprio ausu unddragit Academiae jurisdiction; hwilcket och Consistorium 
aggreerade resenterades högdt then sidwyrdnad Consistorio af Curio ‘een och 
annan gång i så måtto tillfogades.

VI. Oplästes Hans Excell. Drottzens bref till Decanum fac. philosophiae (som 
här tills propter paucitatem assessorum war differeradt) angående instundande 
promotionsact. Prof. Spole ProDecanus et futurus promotor, effter Decani ab
sentis reqvisition, proponerade om die promotionis att facultas philosophica 
hade kommit öfwerens om d. 10 Decemb. begiärandes ther till Consistorii rati- 
fica//on. Resol. Thet bewillias.

Item att lectiones cursoriae candidatorum tillkommande måndag begynnes. 
Discourerades om timmarne och förslogs ther till kl. 12. Men såssom anthalet 
af candidatis är temmeligen stort, och singuli måste effter constitutiones läsa 
twå gånger, ty stadnade Consistrm dher i att bem:te lectiones först begynnas 
om måndag otta dagar till, och sedan effterlåtes ther till alla timmarna om dagen.

VII. Candid. Giöther opkallades, och tillfrågades af Rectore, om han någon 
kundskap hade theraf att Curio sig tituleradt Acad:ae Bibliopolam, ther ifrån 
han sig doch sielf dispenseradt. Giöther sade sig thet först i dag märckt monitu 
amici cuius piam, och mera in te/ dher om weeta. Elliest tillstod han sig hafwa 
begiäradt thet aff Curio att hans disputation här måtte tryckas, men icke att 
Curio skulle titulera sig Acad:ae Bibliopolam.
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VIII. Än ett H:s Excell. Kongl. Drottzens bref till Consist:m för Olao Bero- 
nio Uplando till stipendium Regium uplästes, Resol. idem quod de superiori- 
bus §. 1 et 2. idem expetentibus.

Här upkom Prof. Norcopensis.
IX. Inlades Prof. Holms ransakning om 4. praebendehemman, Malma, Norr

by, Flogsta, Bärtoga.
X. Rector insinuerade högwällborne fru Margaretha Hedwig Helmfeltz, hans 

s. excell. Kongl. rådetz och feltmarskalck Helmfeltz frues donation af stipendio 
till dhen här studerande ungdomen effter h. sahl. excellensis testamente, som 
förseglat war i een bleckklåda. Effter brefwetz opläsande slötz att thet helt och 
hållit sätties ad acta när blecklådan upbrytes. Item att tackseyelsse nomine Con
sistorii giörs skrifftelig, sampt mundtelig af twenne Professoribus nu i Stockholm 
warande, och underskrifwes brefwet till wällbrte fru af alle Professorib///; dhetta 
notificeras och Hans Excell. Academiae Cancellario iämbwähl och Rev. Dow/no 
ProCancellario.

XI. Rector berättade sig med inspectoribus typographiae och någre andre af 
Professorerne effter förre Consistorii sluut förmått Prof. Wollff medh Secretario 
att resa till Stockholm att afhandla och sluta medh Key ser om tryckerietz in
rättande; här om hade nu Secret. Reftelius af 30 Octob. låtit förstå, dhet dhe 
medh Keyser ännu in tet kunnat sluta, förr än dhe först fa see om Hans Kongl. 
May:tt will förunna Keyser dhe privilegier han begiärer, och dhe dher på först 
ärhållit Hans Kongl. May:ttz nådigste confirmation. Hwadh dhen fullmachten 
widkommer som Curio fått till att wara booktryckare, så hafwer Secretarius tagit 
een copia dher af uhr Cancelliet och öfwerskickat, dhen och uplästes, af dhet 
innehålld att Curio allenast bör trycka, hwadh h. Prof. Ol. Rudbeck will uplägga 
Swea rijkes antiquiteter angående, doch skall detta Prof:ns Rudbeckii tryckerij 
i ingen dehl lända Acad:n till förfång och prariudice, uthan Acad:n förbehålles 
hafwa sitt tryck och sin tryckare, som alt hwad till Acad:n länder bör trycka. 
Elliest förständigar Secret:n i ofwanb:te sitt bref, dhet än in tet är resolveradt i 
Hedbergz ey heller M:r Boos saak och Bringii saak, hafwandes Bringii erfwingar 
i Högl. Kongl. HofRätten in tet disputeradt dhe poster som har warit under liqui- 
dationen, uthan klagat om ohngefåhr 12 tunnelandz åcker och een humblegård 
dhem skulle wara afhända med något annat, hwar om Acad:ns advocat Söderman 
lofwat wijdare gifwa communication. Låtandes han förstå dhet Acad:n bordt 
citera Bringii erfwingar vice versa, att Acad:n kunnat dhem wederbörl. tilltala 
för dhe poster som illiquide äro. I Kongl. Cammaren hafwer och h. Wollff 
med Secretario anhållit om dhen försträckte spannemdbls betahlningz.

XII. Oplästes Prof. Wollffz bref till Rectorem af d. 3 huius förmälandes äfwen 
som förr Secreterarens, dhet dhe med Keyser än intet wijdare kunnat contra- 
hera för än privilegiumet blifwit färdigt, om hwilcket Hans Kongl. May:tt resol
veradt, så att Keyser dhet effter sin egen upsatz aldeles åthniuter, undantagandes 
dhet salarium han förr begiärt, dhet han nu lijkwähl icke så stoort påståår. 
Huru Kongl. Rådet Wreden Consistorii supplique om executionen på Curio 
hoos sig låtit giälla, är att hempta af medfölliande Kongl. Rådetz iterato.

XIII. Oplästes Hans Excell. Kongl. Rådetz och landzhöfdingens Wredens ite- 
rerade executions ordres till h. Sam. Stehn medh befallning att han Kongl. 
HoffRättens domb angående Curio uthi wärckelig execution ställer lijkmätigst
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dhes innehåld och Kongl. M:ttz executions ordningar, så att fordersampt slut 
dher på föllier.

Prof. Schütz och Qvaestor excusera sin absence per alias occupationes.
XIV. Oplästes h. Keysers bref tili Rectorem och Consistorium af d. 23 pas- 

sato, iempte ett opsattz hwadh nye styler hwar för sig i Holland komma att 
kosta.

XV. Artollerie leu[t]namptens Olof Erichsons Telningz bref uplästes af inne
håld att Acad:n och staden Upsala effter Kongl. May:ttz ordres, måtte kiöpa 
een af hans store wattusprutor. Resol. Consistorium fan skäligt att Acad:n kiöper 
för sig allena een, och hälst een af dhe bästa, sådanne som elliest pläga för 600 
dr sällias.

XVI. Befal:ns Johan Mittlers opsattz för A:o 683 oplästes på tiondedelen af 
Academiens kiörkeherberge spannemäh\ för Borge och Nääs sochnar effter rigz- 
dagz besluut A:o 683, som i penningar effter cronowerdering giör 28 dr 4 öre 
s:mtt. Resol. Skall communiceras med h. Qvaestore, och wijdare underrättelsse 
i saaken inhämptas.

XVII. Höglofl. Kongl. Hoffrättens bref oplästes angående een injurie action 
som häradzhöfdingen wällborne h. Barclaii söker intendera h. Ränttemästaren 
Arrhenio och Academiae befallningzman Anders Winter af d. 25 Octob. sidst- 
leden, sampt twå bijfogade Barclaiis suppliquer till Kongl. HoffRätten af d. 9 
och 29 ejusdem. Resol. Consistorium bör söka hoos Kongl. HoffRätten att con- 
serveras wid dhes jurisdiction effter Kongl. May:ttz allernådigste privilegier 
hwilcke ordenteligen copieras och öfwerskickas.

XVIII. Oplästes sahl. Scheffers änkas bref, dhet wille Consist:m tillhålla sahl. 
Gartmans äncka att refundera henne uthsädet och bruket wid Flogstad för åhr 
680 som hon till Prof. Gartman affträdde. Resol. Detta bref communiceras med 
sahl. Gartmans äncka, och sees effter in actis hwadh förr här uthi giordt och 
beslutat [?] är. Sampt begiäres af Scheffers äncka klaar och omstendelig speci- 
fica//on öfwer all sin praetension.

XIX. Bonden i Yttergran sochn och byy Erich Anderson som är exsequerad 
hafwer 6 st. små barn, till hwilckas oppehälle han anhåller om någon lindring 
och eftergifft. Resol. Bonden haar fuller lijten medö/wkan förskyldt för sin 
tredsko och föröfwade owettigheets skuld, doch bestås hans små barns uth- 
fattige älendige till dhes nödtorfft och få dherföre twå tunnor spannemåhJ.

XX. Änkans i Tibble hust.u Karin Larsdotters supplique oplästes om någon 
efftergifft på hennes skuld wijd den execution hoos henne giörs; öfwer hwilcken 
hon lijkwähl fast wrånge och otijdige expressioner brukar. H. Qvaestor berättade 
att executionen icke så anställes som wederbör. Consist:m slööt att med ex- 
secution rätt och lagl. förfares, och att höö, halm, item höstsädet, bruket sampt 
befindlig annan egendomb förr mätes än booskapen tages, och giörs öfwer alt 
ett wist opsattz och förslag, så will Consistorium sig ther öfwer till thet bästa 
skie kan emoot henne resolvera.

XXI. Rector påminte om thet förargelige buller och oliud i söndagz under 
högpredijkan föröfwades, hälst af någre poikar, som under Consistorii disciplin 
intet äro. Resol. Dhet confereras med kyrckeherden och stadzmagistraten att 
tillijka någre af Academiens och stadzens wacht må förekomma sådant owäsende.

XXII. Någre studiosi begära tillkommande disting fa hålla comedier på
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kongzstallet. 'Resolutio. Dhe söke permission hoos Hans Excell. Kongl. Drott- 
zen.

XXIII. Oplästes procuratorens Andr. Frijses [Fries] supplique till Consist:m 
emoot Prof. Aurivillium angående ett förmynderskap sahl. M:r Ol. Aurivillkf 
förwaltatt. Prof. Aurivillius begärade få swara på bem:te inlaga skriffteligen. 
Prof. Lundius discourerade böra först determineras de competentia fori, om 
saken hörer under Consist:m eller ey, och att then iämbwähl derföre icke böör 
optagas för än Prof. Auri[vi]ll. wijser laglige fullmachter af sine coheredibus. 
Hwilcket och Consistorium fann raisonabelt.

Consistorium minus d. 11 Novembris
praesentibus Rectore Magnifico Micrandro, Doctire P. Rudbeckio, h. Auri- 

villio, h. Norcopense, h. Bilbergh. Absente Secretario Biörckegreen Amanuen
sis Consist. acta notavit.

Secretarius war på Consistorii wägnar i Stockholm.
Rector: Sahl. h. Hindrici [Helelii] cantoris äncka kom till mig i andra wekan 

och beswärade sig öfwer een student Salin wijd nampn som hafwer kommit 
till henne och kiöpt tobak och då hennes fönsterluka sönderslagitz, men Salin 
nekar eenständigt der till, iag har sökt sade Rector att bijlägga dhenne saken 
hemma, men dhe hade intet låtit sig beqwäma. Prästeänckan inkallades hust. 
Lisbeta Simonsdotter sahl. h. Hindrics äncka och Nicolaus Salin.

I. Änckan hon seyer sig hafwa att klaga på Salin att han kommer och kallar 
henne canta och hennes barn cantungar.

Salin seyer dher emoot att han har aldrig talt wijd henne eller någonsin giordt 
dhet.

Rector frågade änckan om hon hade wittnen på dhe beskyllningar. Änckan 
seyer sig hafwa, men dhe äro intet tillstädes ey heller i staden. Hustru Malin 
på Tofwan seyer änckan hördt dhet och Erich Olofsons dotter. Änckan klagade 
och att Salin hafwer brutit hennes luka sönder som dottren hennes seyer ho- 
nom Salin hafwa giordt, hwilcket skulle skiett d. 30 Octobris. Salin sade sig in
te/ warit uthe dhen natten som lukan sönderbrötz.

Rector sade åth Salin om han kan bewijsa dhet han intet war uthe dhen nat
ten. Salin: det weeta mina förälldrar att iag dhen natten war hemma.

Flickan Annika Hindrichsdotter [Helelius] änkans dotter inkallades. Rector: 
kunna I minnas hwad natt war som lukan brötz sönder. Hon neckte sig dhet 
kunna minnas. Flickan sade än: när iag först kom uth så förnam iag dhet war 
mörckt uthe gick derföre strax in igen och skulle tänna up liuset, sedan när iag 
kom så slogz een stoor steen på lukan, men iag såg intet hwem dhet war.

Rector frågade om hon kunde kiänna dhen som slog sönder lukan. Dhet kunde 
iag intet giöra sade flickan, men Salins måhl dhet kunde iag kiänna dher af att 
han roper alltijd på mig canta canta på gatan och dher af kiände iag igen honom. 
Salin sade dhet kunna I intet bewijsa mig kalla Eder canta. Flickan seyer pigan 
som dhet hört boor på Sällstetompten och hennes nampn är Brita Pedersdotter.

Rector frågade hwar dhet wittnet är som Salin wille producera på sin sijda 
att han intet war uthe dhen natten. Salin förnembde sine förälldrar och swåger. 
Partterna togo affträde och Rector sade: iag har hafft dhem hoos mig och budit 
till att öfwertala dhem men änckan ropar alt stadigt wille hafwa rätt och intet 
hafwer något wittne dher till, derföre måste dhe till Consist:m dher om. Resol.
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Consistorium kan in tet afgiöra saken förr än dhe wittnen som dhe beropa sig på, 
komma tillstädes, derföre upskiutes dhetta till een annan gång.

II. Emoot mons:r Lyrell inkom Kerstin Klang.
Rector: dhet blef fuller Eder tillåtit att skaffa Eder dhe wittnen I beropa 

Eder på, Kerstin Klang. Hon swarade, att hon hafwer incet fatt hijt dhem ännu, 
och lefwererade så dher på inn een supplique, hwar uthi hon begiärer få dilation 
i saken till des hon far skaffa hijt bardberaregesällen [Gustaf Tanck]. Kerstin 
Klang beropade sig elliest på Ekboumens äncka [Katarina Persdotter] och sonen 
[Johan] till wittne, hwarföre skickades Jolvm Cursor effter dhem.

Lyrell begiärade emedlertijdh få producera sine wittnen förmenandes dhem 
sig från lägersmåhlet befrija, hwaruppå han och påstodh medh foderligaste få 
uthslagh.

Rector sade: Mons:r Lyrell wij kunna in tet giöra något dher till, förr än witt
nen komma tillstädes som I beropa Eder på. Kerstin Klang belägger mig, sade 
Lyrell, hafwa slagit een karhl ihiel i Stockholm och rymt dher ifrån, dhet iag 
will medh förnämne mäns händer bewijsa sagd t wara. Wijste dher uppåj. Hasel- 
greens attest, hwilcken oplästes. Lyrell sade Kerstin dhet samma och sagdt 
för biskopen dher nedre. Rector frågade Kerstin om hon tillstår sig dhet hafwa 
sagdt för biskopen. Kerstin swarade sig dhet incet sagdt, uthan att Laurentins 
son hafwer skrifwit åth henne till Skara consistorium, och intet annat begärt, 
än att Lyrell skulle inte/ komma till någon lägenheet dher nedre, förr än han 
hade giordt klart för henne om lägersmåhlet.

Rector frågade hwadh mons:r Lyrells wittnen wille wittna som han hafwer 
medh sig? Swar:de Lyrell om bardberaregesällens tahl. Wittnen inkallades som 
woro först Leonard Fogellbergh.

Rector frågade Fogellberg, hwadh han har att wittna i dhenne saken. Fogell- 
berg swa:de: inte/ mehr än om bardberaregesällen.

Consistorium frågade Kerstin om hon kiände Fogellberg eller hade något 
emoot hans persson. Hwar på hon swarade ney. Fogellberg aflade eedh och sedan 
berättade som föllier. Wij wore 4 st. på ett gårdkiök mons:r Lyrell, Kullman, 
Fegraeus och iag och gingo dher till målltijd, så kom bardberaregesällen Gustaff 
Tank in, då begynte mons:r Lyrell och förb:te bardberaregesäll tala sig emellan 
om dhen saken, iag weet intet huru dhe begynte, doch hade dhe thet talet sig 
emellan att Kerstin Klangz procurator Wallois hafwer skrifwit sielf sig een attest, 
dhen han wille att gesällen skulle settia sitt nampn under; men gesällen berättade 
att han wist att procuratoren hafwer componerat sådhan attest, dhen han inxet 
med godt samweet kunde underskrifwa och sade dher hoos att skulle han hafwa 
slagit procuratoren Wallois een örefijhl effter han hafwer warit så trägin att 
bedia honom skrifwa under bem:te attest. Berättade och Kerstin Klang sagdt, 
om Lyrell intet will taga mig till ächta så skall Gustaff [Tanck] giörat; på dhet 
att Lyrell skulle bättre här om få höra så gick han upp till Swartens hustru och 
iag föllde medh sade Fogellberg, när wij kommo dijt, så satt Swartens hustru 
wijd spijslen och gaf sitt barn dij och sade Kerstins ordh så warit till Gustaff: 
dher Lyrell in tet will taga mig så skall Gustaff ståå för hela byket. Gesällen sade 
och, dhen samme attesten som procuratoren har conciperadt war alt widrig Lyrell 
och faveurlig för Kerstin Klang. Och att dhet som Kerstin Klangz systrar har 
begiärt uthaf sig att bekomma, dhet har Wallois wändt in på Lyrell.

På ett annat gårkiök in i staden som heter Hiorten kommer Helstenius in
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seyandes mons:r Helstenius att Kerstin Klang hafwer warit hoos Planckermans 
hustro och begiärt penningar till läns att kiöpa sig attest före af een qwins- 
person. Dagen der effter när Lyrell och iag, sade Fogelberg, kommo uthur qwar- 
teret, så kom Kerstin Klang och mötte oss på gatan, då frågade Lyrell hwart 
hon skulle gå, och om hon har fatt penningar att kiöpa attest före, då swarade 
Klang, iag har wäll penningar i Upsala, fast iag tränger här till att läna. På dhet 
gårdkiök som wij först wore på Norremallm, swor gesällen wid sin siäls salig- 
heet att Lyrell hafwer aldrig begiärt någon praescription af sig, men bägge systrer- 
na hafwa warit hoos sigh och begiärt att han wille curera dhen bukan. Och på 
det dhe skulle fa bettre dher medh att giöra, lade Kerstin Klangz syster sig 
siuk i 3 dygn på dhet att hennes man inte/ skulle wetta rättare än bardberaren 
gick till hans hustru. Sade och Fogelberg det bardberaregesällen sagdt Kerstin 
Klang skulle hafwa begiärt attest emoot Lyrell för ioo drs wedergiällning. När 
Kerstin Klang mötte mig och Lyrell på gatan så stogo dhe och taltes wijd, så 
winckade Lyrell åth mig att iag skulle komma och höra dher på sade Fogell- 
bergh; då sade Kerstin Klang, när min syster satte sin ring uppå mig och gick 
uth medh mig, så låtz wij skulle gå in hoos doctorinnan* innom porten, på dhet 
wij skulle narra Lyrell med oss. Mehr hafwer iag in tet att seya, sade Fogell- 
berg, och tog dher på affträde. Cursor kom nu igen och sade sig inte/ kunna få 
igen hwarcken Ekeboms äncka eller dhes son.

Kul[l]man inkallades. Rector frågade om han kan beswäria den attest som 
Fogelberg hafwer gifwit, hwar till han swarade ja.

Rector tillfrågade om Klang hade något emoot Kul[l]man. Kerstin Klang 
sw:de ney. Honom effterlåtes att wittna.

Kullman beswor underskrefne af Fogelberg inlefwererade attest så lyder som 
föllier.

Såssom Candidaten h. Sven Lyrell af oss begiärdt det skulle wij honom een 
sannfärdig wittnesbördh meddela, angående dhe ord som een bardberaregesäll 
Gustaff Tanck wid nampn, uthi wår närwaru fält, dy betyge wij här medh, det 
wij på stunden för någon lofl. sittiande rätt wid wåre siälars ewiga wällfärd 
eedekn bekräffta skola nembl.

1. Att Chirstin Klang gråtande så offta och hårdt öfwerfallit samme Gustaf 
om een attest emoot h:r Lyrell, att han äntehn måste öfwergifwa sitt logement 
i staden, och hålla sig undan henne uthe på Mallmen, men omsijder effter lång 
åstundan träffat Gustaf, och hafft honom in i Gråbergz huus, hwarest dhe tagit 
fram öhl och tobak för Gustaf, och Kerstins procurator emedlertijd sielf effter 
egen godtycko een attest sammanskrifwit, och budit Gustaf skrifwa sitt nampn 
under, men han den gången sig undragit.

2. Sade Gustaf, att Kerstin offta begiärdt een sådan olofl. attest emoot h. 
Lyrell, emoot ioo drs wedergiällning.

3. Hafwer Kerstin och hennes procurator, någre dagar der effter Gustaf up- 
söckt, och då hårdt pålegat honom, det skulle han sitt nampn underskrifwa det 
maculaturet procuratoren uthkastat hade, uthi hwilcket lijkwähl (effter Gustavi 
wärdz ord, som fick det genomläsa) befans åthskillige rader uthstrukne, illa

Doctorinnan» Britta Andtrsdotttr Stvan.
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maculerat, och mycket som G ustaf sig högdt medh eedh bedyrade, alldrig wist, 
hördt eller tänckia kunde; och i alt h. Lyrell mehr än billigt widrig, men Kerstin 
faveurlig. Emoot een sådan otillbörlig och olofl. begäran hafwer Gustaf gifwit 
procuratoren ett munslag att han weket på sned der wid.

4. Gustaff sworit wid sin siäls ewiga wällgång i wår närwaru det alldrig h. 
Lyrell af honom praescription eller medicamenter begiärdt.

5. Gustaf sielf effter Chirstins ord sagdt: der intet Lyrell will taga mig, skall 
Gustaf stå för hela by ket.

6. Gustaf sagt: Bägge systrarna warit hoos mig och budit mig curera den bukan 
åthskillige gånger; och sedan att sådant dess bättre kunnat skee, hafwer Kerstins 
syster som gifft är i Stockholm låtz sig wara siuk, och lagt sig till sängz i 3 
dagars tijd, att mannen intet annat skulle förstå än bardberaren gick hoos hans 
hustru.

7. Alle desse öfwerskrefne punctar hafwer Gustaf otwungen och godwilligt 
för oss, som der effter alzincet frågat, refererat.

Sveno Kullman Andreas Fegraeus. L. Fogelberg.
5.5. theol. studiosus.

Understående puncter har iag allena hördt refereras, hwilcke iag tillijka medh 
dhe andre medh eedh will bekräffta, doch undantagandes den första af dhe 
ofwanstående som i min frånwaru är berättat.

1. Bekänner iag mig hafwa hördt mons:r Helstenius seya att Kerstin Klang 
begärdt af mons:r Planckermans hustru penningar till läns, att betala een attest 
med hoos een qwinnos person. Dagen här effter hörde iag Kerstin Klang säya 
(då Lyrell frågade henne om hon har länt penningar att kiöpa attest före) iag 
har fuller penningar i Upsala fast iag nu här i trångzmåhl måste låna.

2. Samma gång sade Kerstin Klang: då min syster satte sin ring på mig, 
och gick uth med mig, woro wij allenast in om porten, men intet inne hoos 
doctorinnan, ey heller wille wij gå in, uthan lottz så, på dhet wij skulle få 
narra Eder (sade hon till h. Lyrell) med oss.

3. Sade Gustaff Tanck: det som Kerstin och hennes syster af mig begärdt, 
har Kerstins procurator uthi attesten wendt in på h. Lyrell.

4. Hördt mons:r Hans Swardtz hustru seya effter Kerstins ord: der icke Lyrell 
will taga mig, skall Gustaff den hunsfotten giörat.

Leonhardt Fogellberg.

Thesse ofwanskrefne puncter hafwa wij tre undertecknade warit på Söder- 
mal[m]s Ciemners Cammare, williandes them beswäria; men emedan weder- 
parterne bägge ey woro tillstädes, blef oss sådant förnekat. Dy uthfäste wij oss 
det in foro willia bekräffta enär påfordras.

Sveno Kullman Andreas Fegraeus. L. Fogelberg.
5.5. theol. studiosus.

Gudmund Skragge Holmensis inkallades sade sig hafwa ingifwit een attest 
förr och den wille stå wid.

Helstenius inkallades och tillspordes om dhe ord som förr om honom notera
de äro. Han sade att han hafwer warit een gång hoos Planckerman, och då omtal-
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tes att Kerstin Klang hafwer warit hoos hans hustru och begiärat penningar till 
läns af henne, men han wiste in tet hwadh hon skulle medh dhe penningarna. 
He[l]stenius nekte sig enständel. att hafwa hördt henne Kerstin Klang; länt pen
ningar att kiöpa attest före, sade och så länge iag war i 6 b åhr uthi Ekéboms gård, 
så såg iag aldrig något ondt stycke medh Kerstin Klang. Dhen attest som mons:r 
Skragge har ingifwit, dhen will iag sade Helstenius medh eed confirmera. Detta 
föll Consistio sällsampt, att Helstenius först seyer sig aldrig sedt något elackt 
stycke med Kerstin, och sedan igen att han will beswäria Skraggens attest, som 
Kerstin mycket graverar, war altså contradiction i dhenne rela//onen.

Lyrell seyer a tt K erstin  Klang hafw er farit m ed list och bedrägerij hela wägen.
K erstin  sade: d h e t kan I aldrig bewijsa.
Kerstin Klang uppå tillfrågan tillstodh att hon skickad bodh effter Lyrell sedan 

hon blef hafwande, men intet förr.
Consistorium kunde intet mehr giöra dher till dhenne gången, ty wittnen som 

dhe mäst beropa sig på, äre frånwarandes, nembl. bardberaregesällen och flere.
III. Stadzwachtmestm Mårten Mårtenson inkom och Acadiae wachtdrängar 

Erich Larson och Olof Olofson emoot studiosos Johannem Boneum, Samuelem 
Lanerium, Ulph Christopherson, och Gunnarum Abelin.

Wachtmesr.n: 14 dagar sedan som war i lördagz om natten kl. 10. kommo 
dhesse studenter ifrån Mattis [Schmidt] bardberare, sungo och trallade lijtet 
men incet skriade, då blef iag qwar een stund i corps des gardet, och studenterna 
ginge bort öfwer broon och sunge een psalm eller diskan[t]stycke, så sade Erich 
Larson wij wille gå uth, dhe tralla alt för mycket, dhe gingo öfwer broon up 
till Fierdingen, och när dhe kommo till Bibliotheks hörnet, så hörde wi) ett 
roop af dhem och då högg een ett hugg i gatan.

Studiosi swarade att längre nedh hörde dhe ett roop, men intet woro dhe som 
ropte.

Lannerius sade sig intet warit medh, uthan strax gådt ifrån dhem, hwarföre 
han och fick taga affträde.

Rector frågade sedan om dhe andre alle woro medh? Hwar till wachtmästm 
sade sig intet wetta men studenterne dhe jakade dher till; men dhet weet iag 
wist att Abelin war medh, sade wachtmästaren, ty iag tog wärjan ifrån honom 
då han i gatan medh henne högg. Hwar till Abelin intet nekade.

Partterna togo affträde och effter någon Conference sampt sluut här om giordt, 
inkallades, då dhet blef för dhem upläset som lyder. Wärjan hafwer Abelin för- 
lijsat och böter effter constitut. och placatet för ett roop 12 mk simtt, effter 
han icke weet någon annan som högg i gatan och ropade.

IV. Förbeide W-Gothi blefwo qwar inne då ransakades om dhet dhe beskylles 
före att hafwa vexerat några novitios.

Novitii inkallades, hwilcka woro Laurentius Ekman, Andorns Gam, Jonas Eig.
Rector frågade om dhe wore alle på ett sätt handterade och om dhe woro 

medh alle 3? Hwar till dhe swarade, att dhe wore fuller medh alle, men intet 
lijka handterade.

H. Prof. Bilberg sade till no[vi]tierna: tillstå I dhet att studiosi hafwa kiörtt 
Eder till att siunga på gatan? Hwar till novitierne jakade.

Elg berättade att Matthias Abelin hafwer slagit honom, men dhe andre intet, 
derföre efifterlätz dhem taga affträde.

V. Matthias Abelin inkallades tillijka medh Jona Elg. Elg angeer således sin
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klaga att när han skulle gå på posten åth m:r Liunggreen och då han dijt kom 
förnam han posten intet wara kommen; gick så Elg strax, effter befallning, 
dh[e]r ifrån till een pistolesmedh och skulle förhöra om mons:r Liung[g]reens 
pistoler wore färdige, och om dhe dhet intet woro, skulle han sådanne som dhe 
då woro, bära dhem hem till m:r Liung[g]reen igen. När Elg till smeden kommen 
war, kommer strax mons:r Abelin och har ett petser som han will smeden skall 
sticka uth. Smeden lefwererade mig pistolerne sådanne som dhe woro, hwaruppå 
een wille, effter befallning, bära dhem hem till m:r Liung[g]reen, då ropade m:r 
Abelin åth mig och badh mig bijda, dhet iag giorde. Gick så m:r Abelin medh 
mig till Engwall. När Elg dijt kommen war, befalte m:r Abelin honom legga ifrån 
sigh pistolerne och kappan, och skäncka i ett glaas, dhet han och giorde. Sedan 
när Abelin hade druckit någre glaas sade Abelin: War icke I Elg som skiänckte 
uthi uppå depositions cammaren och då iag skulle dricka, när dhe andre frågade 
hwem som borde dricka, tå swarade Elg: Mons:r Matthias Abelis, hwar på Depo
sitor skulle strax frågadt om Abelin heter Abelis nu och förr kallat sig Abelin; 
hwarföre slog Abelin Elg 2 munslag, när han hade slagit honom dhem, gick 
Abelin till bordet och satte sigh. Sedan een lijten stund dher effter frågade 
Abelin Elg hwadh klåckan är. Swarade Elg kl. är 3. då sade Abelin åth honom 
du kan intet see uthan du måste hafwa perspective och togh een papperssax 
och satte på Elgz näsa och badh honom see hwadh kl. är. Sedan tog han saxen 
af Elg och slog honom 3 slag i pannan effter åth medh henne att dhet gick 
kulor upp effter. Bekiände och Elg att när Abelin har halfdruckit glasit, slog 
han medh dhet öfrige Elg i hufwudet. Ledde och dhes uthan Abelin offta Elg 
kring gålfwet hållandes honom i armen. Sidst när Elg skulle gå dher ifrån stöter 
Abelin honom medh kannen och då han hölt på att dricka.

Abelin swarade sig tillstå dhet han kallat Elg till att skäncka uthi och jämb- 
wähl slagit honom 2. munslag doch derföre att han intet skulle kiänna sitt nampn 
uppå depositionscammzaren, men intet medh saxen som han seyer.

Elg sade sig hafwa wittne nbl. mess. Liung[g]reen, Bazen, Almgreen som sedt 
honom Elg hafwa kulor af saxen, då han der ifrån hemkom.

Rector befalte novitium Elg att skaffa sigh förb:de wittne nbl. Liung[g]reen, 
Bazen, Almgreen till här näst, togo dher medh affträde.

VI. Andreas Sidelius inkom moot förb:te Abelin och refererade sålunda Side- 
lius: För 8 dagar sedan war iag hoos Pet. [Albogii] Cursors äncka och skiänckte 
uthi och när han kl. 11 om natten skulle gå dher ifrån och hem, möter honom 
mons:r Abelin på gambla torget och då Sidelius hickade, slog Abelin honom 3 
munslag och sade Sidelium wara drucken dhet han lijkwähl hickade af swagheet 
och siukdom, gick sedan Abelin dher på strax från honom.

Abelin swarade att Sidelius kom ropandes på torget, hwilcken Abelin badh 
tiga, men han wille intet ändå, stötte iag så lijtet till honom, sade Abelin, men 
intet slog Abelin honom som Sidelius föregifwer, gick så strax Abelin från ho- 
nom hem till sitt.

Ifosolufio. Dhetta skiutes till Consist:m majus att afdömmas.

Consistorium majus d. 11 Novembr/V 
post meridiem pra?sentib«j Rectore M:o Micrandro, h. Lundio, h. Aurivillio, 

D.D. Drossandro, h. Norcopense, h. Spole, h. Peringero, h. Obrec[h]to, h. 
Lagerlööf, h. Norrman. Biörckegreen Aman. Consist. acta notavit.
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Secretarius är ännu på Consistorii wägnar i Stockholm.
I. Rector proponerade 2 studenter begiära testimonium, dhen förre Jonas 

Person O-Gothus Sudercopia, dhen andre Laurentius Amnelius Upsaliensis, 
hwilcket bewilliades.

II. Ett bref ifrån Kongl. Drottzen oplästes hwar uthi låg Hans Kongl. May:ttz 
allernådigste bref för Doct. Laurentio Micrandro att fa continuation uthi 2 åhrs 
tijdh på duplici stipendio in facult. medica, effter han på resan giordt stoor be
kostnad och sticker i någon skulld. 'Resolutio. Honom effterlåtes effter Kongl. 
May:ttz allernådigste befallning och Kongl. Drotzens bref, continuation.

III. Uplästes Doct. Pet. Rudb. bref hwar uthi han medh 5 skiähl ursächtar 
sigh för dhet han intet hafwer fått läsa publice dhenne terminen.

IV. Zethrins supplique, som war på latinsk vers skrifwen oplästes, hwar uthi 
han begiär få behålla stipendium för dhenne termin, effter han nu måst wara i 
Stockholm för een condition som han emottagit och lofwar sigh nästkommande 
termin komma hijt. Resol. Consistorium effterlåter honom fuller att behålla sti
pendium denne termin effter han är een flijtig och snäll dräng, men ställer lijk- 
wähl honom till dhen, som hafwer seya i musiquen om han får sig der ifrån i 
medlertijdh absentera, effter han niuter beneficium för musiquen skull.

Opkom Norrman som fölliande acta noterade.
V. Oplästes Kongl. Hoffrättens remiss till Upsala stadz magistrat angående 

een praetension på sahl. M:r Olofz Aurivillii sterbhuus för ett förmynderskap 
för sahl. Magistri Isaei Molini erfwingar.

Prof. Lundius sade: Såsom dhen sahl. matrona h. Barbro Pederssdotter sahl. 
kyrckherdens i Gäfle M:r Olof Aurivillii äncka, sorterade uthi lijfztijden under 
stadsens jurisdiction, så lärer och dhes sterbhuus dher under höra, så att alle 
interessenter måste till sterbhusetz forum citeras och der dhetta mål ransakas 
och afdömmas, att icke wij måtte oss förgrijpa uthi dhet oss ey tillkommer såsom 
och allareda stadzmagistraten denne saken någorlunda antagit Anno 1675. Såsom 
af Kongl. HoffRättens remiss är att see. Consistorium hade lijkwähl giärna sedt 
att partterne kommit till wänlig composition och förlijkning, hälst effter Prof. 
Erich Aurivillius sielf sig uthlåtit att willia gifwa wederparten een klaar remon- 
stration af förmynderskapetz förwaltande, hwar medh han och förmente honom 
skulle acquiescera; men såsom man nu sedermehra förmärcker att thet them 
emellan lärer uthbrista till wärckelig process, ty*synas säkrast att the then lagligen 
in foro competenti anställa.

Resolutio. AUdenstund dhen Högl. Kongl. HoffRätten remitteradt dhenne 
saken angående förmynderskapet för framledne Magistri Isaei Molini erfwingar, 
som sahl. Magister Olaus Aurivill. fordom pastor i Gäfle förwaltat, till dhen lofl. 
stadz magistraten här å orten, under hwilckens jurisdiction förb:de sahl. Auri
villii äncka i lijfztijden sorterade och altså hennes sterbhuus ännu sorterar, der 
till med dhen lofl. stadz magistraten allareda A:o 67 5 dhenne saak uthi sitt foro 
synes någorlunda optagit, altderföre remitteras han och ännu till samma forum.

Inkallades procuratoren And. Fries. Rector påminte honom, att här icke i 
thenne saak forum competens wore, medan Kongl. Rätten henne devolverat till 
stadz magistraten, under hwilckens jurisdiction änkan i sin tijd hördt, och nu 
sterbhuset sökas bör, hälst medan saken ther reda een gång blifwit optagen.

Fristen [Fries] tackade Consistorio för thes communication, sade sig här tills
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icke wetadt, hwar han sin wederpart söka skolat. Rector sade att effter saken 
icke, som man ment, kunnadt amicabiliter componeras, uthan nu bör judiciali
ter afgiöras, så will Consist:m ther medh icke mehra hafwa att skaffa. Och ty 
gafz Frisen hans fullmacht igen.

VI. Rector sade sig skickadt genom twå gode män bookhållaren och m. Peter 
[Ingemundsson] gulsmed till slottzfogden Sam. Steen, dhe ifrån Hans Excell. 
Kongl. Rådet och landzherren itererade exsecutions ordres på Curio, hafwandes 
dhe upsatt på ett memorial, hwadh dhe wid exsecutionens ordrernes lefwererade 
föredragit h. Sam. Stehn och hwad han swarat, så lydande som föllier.

A:o 685 d. 7 Novembris wore underskrefne af Magnif. Rectore skickade till 
slotzbefallningzmannen h. Samuel Steen, att lefwerera honom ett Hans Excellz 
Kongl. Rådetz och landzhöfdingens högwällborne h:r Fabian Wredes bref daterat 
Stockholm d. 29 Octob. 685, angående exsecutionen på Höglofl. Kongl. Hof- 
Rättens domb, emellan Kongl. Academien och booktryckaren Hindrich Curio, 
såsom och af h. slottzbefallningzmannen fölliande punchter begiära. NI.

1. Att för dhet trycket som Academien tillkommer och uthnött är, och böör 
omgiutas effter Kongl. HofRätts domens klara ordh, må settias ett nöyachtigdt 
depositum, effter omgiutningen fordrar tijd och icke kan strax omgiutas.

Der till swarade h. slottzbefallningzmannen, att det redan skedt är, och att 
Curio insatt i körckan till 5. eller 6000 drs wärde.

2. Att de trycks instrumenter, som effter noga effterfrågande hoos weder- 
böhranderne ha funnitz på trycket när Curio tillträdde Academiens trycks offi
cin, må tillställas Academien igen, fast dhe ey ståå på inventario opförde.

Her till swarade h. slott[z]befallningzmannen, att han skall låta tillseya Curio 
detta att giöra så richtigt som han med eedh bekräffta kan.

3. Att dhe 300 rdr, effter domens klara ord, må betalas nu strax i rdr eller 
effter des werde som rdrn gåår och giäller hwar wid och påmintes, att Curio 
hade bordt effter Kongl. executions stadgan tillhållas under eedh, det han här till 
ey förmått samma penningar af sin egendomb betahla.

Här på swarade h. slottzbefallningzmannen, först, att penningarne ligger här 
hoos mig i richtige assignationer, det iag låtit Rector weta, men att Rector icke 
will låta taga emoot dem, råder iag intet för. Då begiärte wij see assignationerne, 
dem h. slottzbefallningzmannen opwijste, hwilcka giorde tillhopa een summa af 
1500 dr kopptfr:mtt, föruthan een Professorens h. Olaii [r/V] Rudbeckii revers 
på Curionis wägnar, lydande, att dhe öfrige 300 dr kopp<zr:mtt som Acadrn ford
rar eller prstenderar, skola till nästkommande sommar betahlas, der Curio imed- 
lertijd af wederböranderne icke winner något annat slut. 2:do. Sade och h. 
slottzfougden om det hade begärts för, att Curio skulle giöra edh, hade han det 
skolat giort.

4. Att dhe exemplaren som Curio effter sin skyldigheet och Kongl. Hof- 
Rättzdomens klara lydelse, förlängst hade bort inlefwerera till Academien, blifwa 
så lefwererade, att här medh ingalunda blandes det som af een eller annan kan 
wara uthaf sitt här trykte arbete, skiänkt till Academien eller des Bibliothek.

Till denne punchten swarade h. slottzfougden, att een deel är reda lefwererat, 
hwar på han har quitens och det öfrige ligger här, när Consist:m will låta det 
emottaga, skall det och lefwereras, som iag har låtet Rector weta, men att de
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intet willia komma hijt och taga det emoot, råder iag icke för. Sade och h. 
slottzfougden, att Curio säyer sig icke böra lefwerera mehr än ett exemplar tili 
Academien och ett tili Kongl. Archivum, men när han blifwer underrättat här 
om, och far opsatt om något fattas, skall han tillhålla Curio under eedh full- 
giöra sin skyld igheet.

Begiärte och h. slottzfougden få skrifftelig alt det wij nu begärt eller påmint 
hafwa, sade och, att han icke alt kan minnas hwad nu i hast tahlas, om han icke 
fåår det skriffteligen; elliest wara så till hwar puncht (som äfwen förmält är) 
swarat, betyga wij med egne händers underskrifft, Upsala d. 9 Novembris 685.

B. Rommell. Petter Ingemundson.

Sedan thet opläst war, frågade Rector om Consist:m håller godt att han om 
alt omstendel. skrifwer till h. Sam. Steen. Han droge fuller sielf ther till be- 
tänckande att wäxla skriffter effter dhe quacunq//? occasione torde dragas till 
någon annan mening, än man föruth kan afsee. Skola skriffter wäxlas, så kan 
påminnelsse giöras, om hwad i denne beskickning blifwit förgätidt nembl. kakel
ugnen och contoiret.

Consistorium stadnade ther i att thet bästa och säkreste memorial honom kan 
gifwas är Högl. Kongl. Rättens dom, och beskickes han ther om genom gode 
män och tillhålles att stricte hålla sig ther wijd och executions stadgan.

Hwad then förste puncten och depositum anlangar, begärer Consistorium att 
dhet rättel. och lagl. uthi wederbörandens närwaru, synas, wärderas och weder- 
börl. ärkennas, ther till deputerades inspector typographiae h. Wollff och h. 
Lagerlööf.

Om then andre puncten tyckte Consistorium att fuller h. Steens offerte om 
raden är god, men bordt förr skie; här wid bör och ihugkommas och igenfordras 
kakelugnen, contoiret och gålfwet i winden etc. att alt blifwer satt i sitt förra 
stånd.

Hwad tredie puncten anlangar om dhe 300 rdr h. Olaus Rudbeck tillbudit sig 
att betala, discourerades till äfwentyrs wara betänckeligit, att emottaga cautions- 
mans penningar för Curio, så länge Curio eedel. in tet blifwit tillspord om han är 
solvendo eller ey, att icke Rudbeck i framtijden må klaga öfwer Consistorium 
som honom alt förträngt och olagligen, handteradt; doch mente några thetta 
icke böra lända Consist:o till praejudice, så wijda h. Rudbeck ultro et sua sponte 
offereradt sig till contentera Curios skuld. Och hwad exsecutor eller Curio yrcka 
om wijdare declara//on af Acad:ns skiähl till bem:te 300 dr håller Consistorium 
sig eendast wijd domen, och må icke yttermera bewijsa hwad förr så klart uthi 
des räkningar är bewijst, och i domen liquidissime Acad:n tillkänd t är.

Angående fierde punchten håller Consist:m sig fermement wijd expresse 
bookstafwen uthi domen att twenne exemplar tillställas Acad:n.

VII. Johan* Brunstedt Holmensis begiär orera 24. Novemb. de majestate. 
Hwilcket bewilliades.

VIII. And. Löfqwist Fiedrundensis fattig och siuklig begär hielp af fisco stu
diosorum eller mulcta. Resol. Får af fisco stud. 10 dr s:mtt.

IX. Balthazar Smidt Gothlandus i sommars relegerad för lägersmåhl, blijr nu

Felskrivning för Laurentius.
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åter angifwen för ett annat hoor som han här bedrifwit långd t för relegation, 
hwilcket konan här tills förtegadt.

Resol. Skrifwes till ståtthållaren på Gothland CederCrantz, att Smidt till- 
hålles här sig sistera, medan Consistorium icke annat kan see än competens 
forum uthi dhetta måhl är här.

X. Böndernes beswär som nu intet kunde företagas, opskiutas till måndag will 
Gudh.

Consistorium minus d. 18. Nov.
närwarande Rector Mag. Micrander, h. Norcop. i h. Ol. Rudbeckii ställe, 

h. Wollff, h. Bilberg och Secret. Refteli/w.
I. Studiosi Beniamin Berg, Gustavus Prosperius och Jacob Warenberg inkalla

des, angifwandes Erich Larsson wachtdräng dhesse, att dhe natten emellan löger- 
dagen och söndagen sidstleden ginge och ropte på torget, och continuerade 
dher medh till dhes dhe kommo opp öfwer Prof:r Schütz, dher han medh wach
ten hinte dhem, gifwandes då Prosperius sitt nampn strax tillkenna och gick 
bortt, tillijka medh Bergen, dhem han sade sig inxet mehr hördt sedan ropa, 
men Warenberg föllgde tillbakars, och ropte alt i ett roopande till dhes han 
kom till nya broon.

Warenberg replicerade att han om afftonen wille gå till Rothman att läna 
Synopsin iuris, och badh iag, sade han, dhesse andre twå föllia mig, effter iag 
in tet wiste, hwar Rothman giäste, som dhe och giorde. Och när wij kom till 
Swen skomakares begynte wij narras med hwar annan, härmandes diäknar, bön
der, och talade något, men intet illskreeke wij. Och när wachten attrapperade 
oss, sade wij att wij strax welat komma till Rectorem, effter dhe dhet begiärte 
af oss, tyckandes wij intet illa giordt, men effter E:s Magnificens sigh då lagdt 
till sängs, opskiöto wij dher medh.

Berg sade att dhe intet hade druckit om afftonen uthan woro hemma till 
måltijdz, och sedan gingo lijtet uth, men mellan 8 och 9 wore dhe hemma igen, 
och hade lagdt sig innan 9 slogh.

Rector frågade Erich Larson om dhe ropte och skri jade som han seyer? 
Han swarade att dhe ropte, dhet och wachten tillsamman betygade, och wärst 
ändå Warberg, sedan han skildtz från dhe andra twå. Warberg tillstodh att han 
då roopt, men giorde dhet derföre, att han wille hafwa igen dhe andra, som woro 
komne från honom. Bergen och Prosperius sade sig fuller något roopat men icke 
medh ellackt mod eller wrede, tänekandes intet giöra någon emoot dher medh.

Resol. Så som studiosi Beniamin Bergh, Gustavus Prosperius och Jacob 
Warenberg intet kunna neka att dhe medh roopande grasseradt och sålunda 
giordt oliud på gatan, så plichte dhe effter placatet 12 mk söllfimtt hwartdhera, 
och Warenberg, som iämbwähl gådt och fölgdt wachten, sedan han från dhe 
andre twå Berg och Prosperio sig afskildt, och då såssom wachten till förtreet 
och föracht än wijdare ropat straffas han med ett dygns fångelsse.

Dhe uthlofwade samptel. willia lefwerera penningirna. när dhe fordras af dhem.
II. Jonas Elg novitius som uthi Consistio minori d. 11. Nov. påberopat sig 

'Domini Liunggreen, Baaz och Almgreen, såsom wittne att öfwertyga Math. 
Abelin, dhet skulle han honom vexerat, så att han dher af fått något märeke, 
inkommo, berättandes förberide wittnen, dhet dhe intet warit med, när Eigen
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blifwit vexerad, uthan sedan han kommit ifrån Abelin, hafwa dhe sedt honom 
hafft een lijten kula i pannan, och syntes som blodet wille löpa uth i skinnet.

Inspector na//onis h. Bilberg berättade elliest, att dhenne Elgh är så skrämd 
af landzmännerna, att han intet törs wara hemma i kammaren, och betiena sig 
sielf något, uthan måste alt stilla giöra upwachtningar hoos landzmännerna. 
M:r Liunggreen Eigens praeceptor tillfrågades, om Eigen intet får wara hemma 
och förrätta sina sysslor, hwar på Liung[g]reen swarade, dhet han lijkwähl ibland 
är hemma. Och frågade iämbwähl h. Billberg, hwij icke Eigen kom till honom 
här om dagen, när han skickade bådh effter honom, i mening att han skulle 
tillseya honom Eigen, att han icke skulle prestera slijka servicer till landzmän- 
nerne. Eigen sade, dhet han då af landzmännerna blifwit hindrad. Partterna 
affträdde, och pröfwades nödigt, dhet dhenne novitius Jonas Elgh frijkallas no
mine Consistorii så att han wijdare inge upwachtningar för landzmännerne giör.

Hwadh elliest sielfwa actionen angår som Abelin hafft medh honom, så defe- 
reras dhen till Consist:m maius, effter han sua natura dher under hörer, sedan 
här är ransakat, emedlertijd blifwer Abelin i arrest. Partterne inkallades och 
förkunnades dhem dhetta. Abelin begiärte ödmiukel. att icke högste rätten 
skiärpes med honom, uthlofwandes han, som tycktes, serio poenitence. Actor 
intercederade och sielf för honom, förmenandes iämbwähl Abelin dhet kunna 
ansees och komma i consideration, att han tillförende alldrig för något sådant 
eller annatt brådt warit noterad.

III. H. Elisabet Simonssdotter sahl. h. Hindrich [Helelius] cantoris äncka 
och hennes contrapart Nicol. Salin inkallades och tillfrågades om hon sina witt- 
nen hade tillstädes, hon sig påberopat i Consist:o minori d. 11 Nov. hwar till 
hon swarade, att hennes wittne äro på rådstugun och dher prestera wittnes- 
bördh uthi een annan saak, och kunna altså nu intet komma upp.

Nicolaus Salin opwijste een attest från sahl. Hoffwenii äncka, betygandes 
han [0: hon] i dhen samma, dhet hon intet hördt Salin kalla änckan hust. 
Elisabet någonsin ökenampn dhen tijdh han hoos henne war. Änckan påstodh 
lijkwähl, men såssom hon nu intet hade wittnen, uthan ropade sig lijkwähl på 
dhem, så difererades dhetta, till dhes hon dhem framskyndar.

Consistorium majus samma dag 
post meridiem presentibus Rectore M:o Micrandro, h. Lundio, h. Aurivillio, 

D.D. Drossandro, h. Norcopense, h. Spole, h. Wollff, h. Bilberg, h. Peringero, 
h. Obrec[h]to, h. Lagerlööf, h. Norman och Secret. Reftelio.

I. Någre bref förmälte Rector wara från Kongl. M:tt och 111. Cancell. ankomb- 
ne, som nu borde upläsas, men will dröya dher medh till flere komma till
sammans. Sedan sade Rector sig ärnadt nu företaga dhe åtherstående böndernes 
beswär, men Ränttmäst:n kan nu intet oppkomma. Hade fuller och tänckt dhet 
giordt förleden måndagz effter förre Consistorii slut, men då war och h. Qvaes- 
tor förhindrad. Men hwadh dhe förmedlingar och inläggningar angår, som förr 
skedde äro, och hafwa här i Consistorio effter aeterna blifwit reviderade, frågade 
Rector, om Consist:m nu dhem will ratificera, eller om dhet skall anstå dll 
Kongl. M:ttz determination, berättandes han, att han talt medh Ränttmästm om 
bägge dhesse ärender, hafwandes han swarat till dhet förra att dhet kan wähl 
dröyas till effter juhl medh dhe böndernes beswär, som än icke är resolveradt
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på, effter dhe icke höra till dhe räkningarne som nu skola wara färdige. Till 
dhet andra hafwer han swarat, att Kongl. Commissionen bland annat och will 
i underdåningheet föredraga Hans Kongl. May:tt dhet samma nbl. om icke dhe 
förmedlingar som till dhetta Consistim warit nödsakat att giöra, måge blifwa 
ståendes, och jämwähl hädan effter kunna skie på dhe hemman som eiliest 
ingalunda kunna bära sigh. Dhet tyckte samptlia Consistoriales wara mycket 
wähl.

II. Dhe studiosi som i förra Consistio begiäradt agera comoedier på kongz- 
stallet nästkommande disting, och då blifwit remitterade till Kl. Drottzen och 
Illust. Cancellarium, hafwa sedermehra warit hoos Hans HögGrefl. Excellice och 
wunnit hans tillstånd, hwilcket Petter Gottfried som hoos Illust. Cancellien warit, 
berättat Hans Magice hafwandes Hans HögG. Excell. uthlåtit sig att icke woro 
för nöden gifwa dhetta skrifftel. uthan är nogh att Petter Gottfried dhet samma 
refererar, hwilcket Illustrissimus Cancellarius honom befalt.

III. Stadz magistraten hafwer genom stadzfiscalen skickat bodh till Magnif. 
Dominum Rectorem, opwijsandes honom ett hans excell. landzhöfdins Wredens 
och ståthållarens bref, hwaruthinnan befalles att stadz magistraten skulle effter- 
söka några fångar som sluppit uth uhr Smedgården i Stockholm, begiärandes han 
fiscalen på magistratens wägnar, dhet Kongl. Academien wille adsistera uthi 
efftersökandet. Rector sade sig intet fatt förbite bref af fiscalen uthan honom 
lofwat gifwa copia af dhet samma, men sedermera hafwer han intet kommit till 
Rectorem, ey heller gifwit någon part dher af. Förfråga«des nu Rector om Con
sistorium icke finner skiäligt att staden skeer handräckning här uthi, men will 
weta antingen Acadins wacht må conjungera sig medh stadens, eller om Acadiae 
wachten söker allenast särskilldt för sigh i Acadiae betienternes huus. Och slööt 
så Consistorium att staden skeer handräckning och prompt adsistence, och 
kunna bägge wachterna conjunctis vicibus efftersöka dhe förrymde.

IV. Hennes Mayittz änckiedrottningens bref för Jacobo Jacobi [Fellman] 
uplästes, och jämwähl Drottzens recommendation för dhen samma, tillijka medh 
cantzlierådetz h. Bergenhielms, att fa stipendium Regium här wijdh Academien, 
hwar på resolverade Consistorium att man bör åthlyda högtbite bref och recom- 
zwendationer så att han strax far stipendium.

V. Sahl. Rugmans änckas h. Brita Bringz supplique hoos Hans Kongl. Mayitt 
insinuerad, och hijt till Consistorii förklaring remitterad, oplästes, gifwandes 
hon tillkänna wara här i Consistio Anno 681 d. 3 Aug. för henne resolveradt, 
att hon skulle få någre tunnors spannemdhl sig till underhåld, men beswärer 
sigh dher öfwer, att hon samma resolution wärckel. icke åthnutit. Kongl. Mayittz 
remisse på förbite supplique war af dato d. 29 Aug. sidstleden, men Rector sade 
sigh dhen i går först wara lefwererad. Consistoriales något hwar sade dhet, att 
tillförende är slutit, som lärer finnas in actis, att dhen resolution hon har alle- 
geradt skulle certas ob rationes ophäfwas, hwilcket af actis inhämptas, och sedan 
ställas remonstrationen dher effter, då och tilläggas kan, att dhet är intet i 
Consistorii macht något underhålld henne tillägga uthan Kongl. Mayittz egen 
befallningh.

VI. Rector lefwererade fram ett Kongl. Drottzens bref, hwilcket legat hemma 
för honom, när han sidst kom uhr Consistio tillijka medh Kongl. fullmachten 
för Key ser och Kongl. Mayittz bref medh Academiae Secretarii couvert dher
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uchom som medh posten ankommit, från deputatis Wollff och Secretio, berättan
des Rector sigh reda skickat copie till Kongl. Drottzen af förbide fullmacht och 
Kongl. Mayittz bref, som och af sahl. fåltmarsk. Helmfeldtz frus bref angående 
testamentet. Ofwanförbite Kongl. Drotzens bref oplästes, contesterandes Hans 
HögGrefl. Excellice uthi dhet samma een särdeles hugnad öfwer dhet testa
mente, som sahl. h. fåldtmarskalcken Helmfeldt och dhes änckiefru högstbe- 
römmel. till Academien doneradt, dhesuthan begiär Hans HögGrefl. Excellice 
weta, om Profir Obrec[h]t är wijd Acadin, effter han hwarcken då han profes
sionen tillträdde eller sedan, sigh hoos Hans HögGrefl. Excellice infunnit.

Rector sade sigh strax swaradt Hans HögGrefl. Excellices uthskickade, dhet 
fuller Profir Obrec[h]th uthan twifwäll ärnadt inställa sigh hoos Hans Hög
Grefl. Excellice, men till dhetta lärer han warit hindratt af flyttande och annat 
slijkt, innan han sine saker kunnat stält i positeur, tilläggandes och h. Obrec[h]t 
att han een och annan gång opwachtat Hans HögGrefl. Excellice genom bref, 
och notiflceradt honom om sin ankomst, ursächtandes sig, att han intet ännu 
kunnat personi. inflnna sigh hoos Hans HögGrefl. Excellice.

Sedan oplästes fullmachten för Keyser, låtandes Hans Kongl. Mayitt förstå 
sig med misshag förnimma huru Academiens tryck genom Curios wårdzlössheet 
är förderfwat, tillåtandes Hans Kongl. Mitt Keyser medh egit tryck inrätta wijd 
Acadin tryckerij officinen, till dhes Acadins blifwer bracht i sitt förra goda till
stånd igen, emoot fölliande privilegier nembl. 1. Att ingen skall hafwa tillstånd 
jämpte Keyser att inrätta någon tryckerij wärckstadh, undantagandes hwadh 
Curio är bewilliat trycka åth Prof. Ol. Rudbeck uthi antiquiteterne, Acadin 
praejudice. 2. Skall Keyser få nyttia dhet ordinarie tryckerij huset obehindrat, 
som Acadin förundt är. 3. Skall han wara frij för all borgelig tunga, så wijda 
han icke brukar någon borgelig nähring. 4. Åthniuta ett af dhe till tryckerijet 
allernådigst förläntte hemmanen på dhet han dhes billigare må wara medh dhet 
han trycker, särdeles för fattige studenter skull. 5. Må han och hålla een öpen 
booklåda, och effter holländske taxan dhem föryttra, som wijdare sielfwa full
machten förmäler. Dher effter oplästes Kongl. Mittz bref till Consistorium om 
samma ärende af d. 2 Nov. förmälandes Hans Mayitt sigh förmoda, dhet lärer 
Keyser så till Hans Mayittz nådige nöye, som Acadins tienst och nytta sig dhetta 
wärcket företaga, redel. och uprichtigt prestera.

Secretarii couvert om fullmachten och Kongl. Mayittz bref af d. 10 Novem- 
bris oplästes, förmälandes han, dhet h. Prof. Wollff och han gifwit Keyser een 
copia af fullmachten och privilegio, och dher jämpte för honom upsatt, dhet 
wille han skrifftel. obligera sigh fullgiöra fullmachten till alle sine clausuler. 
2. Medh alldra förste inrätta officinen, och dher 3. på 6 åhrs tijdh effter förrige 
förslaget. 4. Skulle han i anseende till ofian bemite privilegium för lindrigare 
prijs sällia arcket af disputationerne, än i Stockholm sker, och 5. alldeles uthan 
wedergiällning elenchos lectionum och programata som nomine Consistorii pub
liceras. 6. Hafwa dhe och påmint mund tel. han skulle lefwerera 2 exemplar till 
publicum af alt dhet han trycker. Här jempte förständigar Secretin att h. Billing- 
skiöld lofwat hielpa Acadin till dhen försträckte spannemäbXs betallning, men 
medlen äro nu knappa. Item att han lefwereradt Hiss Högwitt Archiepiscopo 
Consistorii bref om testamento Helmfeldiano, då han lofwat nomine suo et 
Consistorii hoos wällborne frun aflägga tackseyelsse. Samma gång hafwer och
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deputati h. Prof. Wollff och Secret. gifwit Hans Högw:tt part af sine förrätt
ningar.

H. Wollff berättade om Keyser dhet han strax, då privilegium honom wijstes, 
lofwade willia opretta här sin officin, men badh lijkwähl, att han skulle fa taga 
een copia af privilegio hem, och öfwerlägga medh sin hustro wijdare, och lof
wade så komma igen och skrifftel. sitt betänckande om dhe af deputatis honom 
föredragne punctar öfwergifwa, låtandes han sig strax förmärka, att han icke 
måtte obligeras hålla booklåda uthan han will. Begiär och weta hwadh hemmanet 
ränttar, som honom uthi privilegio förundt är, dher på deputati honom swarat 
att ränttan af hemmanet wiste dhe då inttf, men att hålla booklåda, så hafwa 
dhe för honom dhet beneficium uthwärckat för hans fördeel skull allenast, an
ståandes dhet att giöra och låta till hans frijheet. Men sedan sade deputati kom 
Keyser vaxet igen, ey häller kunde wij få tahla med honom, uthan skickade han 
sin praeceptorem till oss, och lätt säya han med fredagz posten nästkommande 
wille om alt dhetta tillskrifwa Consistio. Slött altså Consistim att man låter 
afgå bref till Keyser, dhet han ändtel. förklarar sig huru snart han will inrätta 
tryckerijet, och om han icke är benögd med dhe conditioner och dhet privi
legio, han reda erhållit. Brefwet öfwerställes med Halenio, att han dhet samma 
lefwererar tül Keyser, och påminner honom att han strax skrifwer swar, då Con- 
sistim kan sedan transponera dhet privilegium, som för Keyser är uthwärckat, 
på någon annan, om han icke will tryckerijtz embetet här wid Acadin företräda.

H. Lundius frågade om deputati gifwit Keyser part af Kongl. Mayittz bref till 
Consistorium om dhetta ärendet, hwar på dhe swarade sig dhet icke kunnat giöra, 
effter dhet icke war färdigt när fullmachten extraderades, och fingo dhet icke 
volant, uthan försigilleradt; hwarföre fan Consistorium nu ey o rådel: t wara, att 
gifwa Keyser een copia dher af, effter dhet är om hans embetz förwaltande 
mycket alfwarsampt skrifwit.

H. Wollff berättade sedan så: Wij som deputati warit uthi dhetta ärendet hafwa 
orsaak att berömma wällborne h. secret:n Wallenstedt för sin benägenheet emoth 
Consi$t:m, och iämwähl Eenroth [Eneroth], uthlofwandes dhe giärna prompt 
handräcka Acad:n i dhe ärender, som Acad:n dhem warder anlijtändes om. Slött 
altså Consist:m att till h. Wallenstedt afgår tackseyelsse bref för hans hafda be- 
swär, medh begäran han och hädan effter befordrar Acad-.n i dhes angelägen- 
heeter, och bewilliades honom 25 ducater.

Eenroth skall fa een annan gång. Deputati h. Wollff och Secret:n sade sig 
gifwit cancellisten för privilegio 2 rdr. Item för copien af Curios fullmacht 1 rdr 
och iämbwähl för iterato af executions instructionen på Curio 1. rdr. — An
gående betallningen Consist:m fordrar för dhen försträckte sipannemähX till 
Kongl. M:tt pröfwade Consist:m nödigt, att af h. praesidenten LillieCronan 
begiäres ödmiukel. dhet wille han hielpa Acad:n till att åthniuta wärckel. sin 
fordran.

Sedan giorde Secret:n berättelsse om beskaffenheeten af Bringii saak huru 
wijda medh henne i HoffRätten är kommit, säyandes först dhet han tillförende 
något här om communiceradt, men nu tagit tillijka med Prof. Wollff af full- 
mächrigen Söderman närmare information, hafwandes Bringii erfwingar och des 
fullmächtige intet föllgdt citationen, att dhe urgeradt dhe poster som här warit 
under liquidation, uthan gått dhem förbij, och beswärdt sig dher öfwer, att
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skulle Consist:m i. ab executione begynt medh dheras sterbhuus att således 
komma till dhet Acadin af dhem pra?tenderar. 2. Skulle desidereras någon post 
penningar på sahl. Prof. Bringii änckas nådåhr, som hon mtet fått. 3. Skulle h. 
Prof:r Lundius innehafwa een humblegårdh sterbhuset tillhörig, och 4. Acad:n 
12 tunnelandz åcker. Sedan sade deputati att Söderman berättat, dhet in tet något 
uthslag här uthi kan blifwa dhenne sessionen i HoffRätten, för andra ährender 
skull, men förr än dom sker, will h. Söderman öfwerskicka alla wäxlade skriffter 
i dhenne saken copialiter. H. Söderman sade och sig icke cum effectu kunnat 
agera moth parten om dhe poster, som warit under liquidation, effter Acad:n 
icke tagit citation vice versa och frågade Rector om man icke ännu kan taga 
citation uth. H. Lundius sade att hwadh humblegården angår, så är dhen som lag 
säyer opbudin, och fasta dher på gifwen till D.D. Lo[h]rman, som honom sig 
tillhandlat, hafwandes iag mig icke ännu uthi kiöp om samma humblegård full- 
kombl. uthlåtit.

VII. H. Wollff och Lagerlööf berättade att dhe som deputati effter Magnif. 
Dn. Rectoris begiäran warit hoos h. Sam. Stehn och föredragit Consistorii be- 
giäran, att Curio måtte tillhållas med första låta renovera trycket, och emedler- 
tijd sättia Acad:n depositum som swarar emoot renovationen, hwilcket först bör 
synas och wärderas, innan det kan accepteras, dhet h. Sam. Stehn lofwade skulle 
skee.

Hwadh dhe 300 rdr widkommer, wijste Sam. Stehn att Prof. Rudbeck har 
gifwit assignationer på 1300 dr, och iämbwähl obligeradt sig dll dhe återstående 
300 dr men först will h. Rudbeck låta informera sig, om dhesse 300 rdr skola 
betalas medh 1800 dr. Sedan kom Prof:r Rudbeck och till h. Sam. Stehn, och 
sade då att effter iag förnimmer någon af mine assignationer disputeras dhem jag 
lijkwähl gufwit bona fide från mig, så will iag hafwa mine assignationer igen, 
och söke Consistorium Curio till wederbörlig exsecution dhet bästa dhet gitter, 
och låte honom fritt komma till eedh, och mäte uhr hans boo så mycket som 
swarar moth dhe 300 rdr, som lag förmår. Men befallning[z]m. Stehnen för- 
behölt sig detta, att han inte/ wille lefwerera från sig assignationerne som een 
gång wore stälte i hans händer, uthan will ännu söka att öfwertala Curio, dhet 
han och mente kunde skee att fullgiöra domen, så att Acad:n blijr mechtig 1800 
dr, hwar och icke will han giöra executionen på böcker för dhe resterande 300 
dr. Exemplaren widkommande opwijste h. Sam. Stehn ett quittence på 10 åhr 
tillbakas, gifwit af vice Biblioth. Wallerio att för dhe åhren äro exemplaren lef- 
wererade till Bibliotheket, een dehl af dhe återstående exemplaren har och Curio 
reda stält i executorens händer, som stå hoos h. Stehn och dhet, som ännu kan 
fela, will han opfylla effter domens lydelse. Lijkwähl conditionerade h. Sam. 
Stehn dhetta senare, begiärandes på Curios wägnar, att han må få uthrymme 
att alt sammanleta, tills klarare dagar blifwer, effter nu är så mycket mörckt. 
Hwadh instrumenterne widkommer till trycket, lofwade h. Sam. Stehn wid eedh 
Curio tillhålla, att han betygar hwadh instrumenter dher för honom på trycket 
woro, hwilcka han och restituera skall, om dher någre warit. Jämwähl wille han 
och fordra eedh af honom, om han redel. separationen på trycket handteradt, 
och om han icke hafwer sielf penningar strax att betala medh.

Sedan sade h. Wollff, dhet h. befahn begiärdt, att Consist:m will låta wärdera 
dhen materien som Curio omgiuta bör, på dhet att han och må weeta huru
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stort depositum derföre bör sättias. Dhesuthan sade deputati att dhe confereradt 
medh h. Stehn och honom frågat, hwij han icke giordt execution på Curios 
tryck, och låtit Acad:n dhet behålla före deposito, hwar till han swarat dhet han 
hade skrifftelige ordres för sig, att han det samma intet röra skulle. H. Lager- 
lööf påminte att h. Stehn desidererar att man opsättier hwilcket tryck är som skall 
renoveras och hwilcket intet, dher på swarades, att dhet är reda specificeradt i 
inventario, och står dhet som renoveras skall a part för sig i tryckhuuset. Men 
förr än dhet uthlefwereras till omgiutandet, så begiäres af Wankijf dhet wille 
han gifwa een taxa på stylarnas omgiutande, att man kan conferera dhen medh 
Keysers, och effter dhem bägge aestimera huru högdt renoverandet kommer att 
stå. Och sedan dhetta skedt är, att man trycket sålunda aestimer ad t, proportione
ras depositum dher effter, hwilcket öfwersees af h. Profess. Wollff och Lager- 
lööf; sielfwa trycket uthlefwereras genom een af insp. aerarii och DD. Drossan- 
drum, när dhet skall renoveras. H. Lagerlööf sade sig dhet willia öfirsee doch 
under dhen condition, att dhet defereras sielfwa wärcket till Consisr.rii rati- 
fica/zon. H. Lundius påminte, att dhe som wärdera depositum böra dhet så giöra, 
att dhe kunna behålla godzet sielfwa, och intet högre. Consistoriales påminte att 
h. befal:n Stehn bör tillhållas låta Acad.n fa sådant godz, som säkert föryttras 
kan, och snarast wändas i penningar, så att man icke nödgas taga emoot hwad 
böcker som Curio hälst offererar, uthan dhem som bäst äro. H. Wollff och h. 
Lagerlööf sade ännu, att dhe intet wijdare befatta sig medh wärderingen, än att 
dhe öfwersee sielfwa materien, lemnandes wärdiet på dhen samma till Con- 
sist:rii gottfinnande.

Angående dhe 300 dr:ne h. Stehn will giöra execution på i böcker, resolve
rade Consist:m att han först medh alfwar tillhåller Curio betala dhem med 
reeda penningar, men dher han icke dhem hafwer, giörs exsecution i swars- 
gode böcker. Exemplaren emottages af vice Biblioth. och Biörckegreen, och 
dher han än icke alla tillsamman leetat, skall dhet skee ännu. Hwadh instru- 
menterna belangar, och dhet som elliest är förstört på trycket såssom kakellugn 
gollf etc. slöt Consistorium att h. Stehn obligerar Curio dhet förstörda att up- 
rätta igen, och iämbwähl pålegeer honom eedh, att han förmedelst dhen samma 
betygar hwadh instrumenter till Acad:ns tryck han emottagit, när trycket honom 
i händer sattes.

Dhet discurrerades sedan om exemplaren Curio uthlefwerera bör, om dhe 
skola tagas till Consistorium eller till Kongl. Archivum och Kongl. May:ttz 
bibliotheque i Stockholm. Kongl. M:ttz placat af åhr 662 oplästes angående 
tryckerijt, hwaräst förmälas, att dhe 2 exemplaren som uthlefwereras böra, skola 
tagas till Kongl. Archivum och des bibliotheque. Men Consist:m förmente och 
Curio dhes uthan wara obligerad genom särskildt afhand lande wara skyldig äfwen 
och lefwerera 2 exemplar af dhet han trycker till Acad:ns Bibliotheque och 
Consist:rii archivum, hwar om förnimmes hoos h. Schütz Bibliothecarium, om 
han ingen wettskap hafwer.

H. Lagerlööf frågade huru man skall fordra eedh, effter h. Stehns förslag, af 
Curio, effter h. Rudbeck har reda gufwit från sig assignationer på penni nga:r. 
Rector: dhet lärer på sombl. af dhem blifwa balance, och är iämbwähl een som 
intet kiännes godh, nembl. dhen på Bibliotheques medlen. H. Lundius: Jag twif- 
lar mycket på dhen eeden, sedan saken är nu så bracht i confusion, att Curio
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tagit föruth hwadh han welat och processen så pra?postere är hand terad, ty eeden 
hade bord t skee strax, och troor iag alldrig ännu att Academien kommer till 
sin richtigheet, sedan dhet är bracht uthi sådan confusion och oreda som dhet 
nu är. Omsijder effter någon discurs stannade Consist:m dher widh, att såssom 
eeden vaxet nu synes Acad:n gagna något, effter han icke skedt i tijdh effter 
executions ordningen, så fordras dhen ey häller af Curio, uthan allenast för in- 
s.trumenterne, som Curio nekar till; men Acad:n till säkerheet, begiäres af h. 
Sam. Stehn dhet han låter Acad:n få execution uthi swarsgode böcker för dhe 
300 dr koppar:mtt, som än inte/ är gifwen assignation på, om man omöyel. 
nu strax kan fa penninga:r\1 och skulle någre assignationer af dhem h. Rudbeck 
gifwit på dhe 300 rdrs betallning icke kännas gode, eller blifwa någon ballance 
på någre af dhem, så upfylles alt dhet med swarsgodt deposito. Assignationerna 
lofwade h. Prof. Wollff och Lagerlööf willia emottaga. Secretarius deputerades 
dher till att han är tillstädes när eeden pra?steras för instrumenterne, börandes 
han så ställas att Curio måste bekenna om han inga instrumenter fått med 
Acad:ns tryck när dhet honom till inventerades.

H. Lundius: Jag tycker han är nu inte/ troendes Curio på sin eedh, och twif- 
lar mycket om effecten på eeden, effter han så umbgått med Acad:ns tryck som 
skedt är. Annorlunda hade man lijkwäll tänckt executionen skulle blifwit an- 
stäldt, nembl. efter exsecutions ordningen och klara dom/wens innehåld, hwilcka 
som man inte/ nutit till godo, hafwer Consist:m protesteradt emoot dhen wid 
exsecutionen förde process.

H. Billbergh: Men månne icke dhet woro nödigt fordra eed af gesällerna, om 
separationen skedt redeligen i anseende till sielfwa bookstäfwerne på dhet tryck 
Acad:n emottagit, så att man kunde wara försäkrad, att icke någon defect woro 
på somblige, uthan man iu kunde trycka dher med, hwilcket man dock icke kan 
see, förr än man kommer till att sättia med trycket.

H. Lundius: Effter exsecutionen och separationen på eensijdigt wijs är skedd, 
så kan man intet wara försäkradh med dheras eed, uthan borde Curio pra?stera 
caution, att dher icke dhet tryck, han till Acad:n lefwereradt är till alla book- 
stäfwer complett, så måtte han dhet upfylla och dhet ju förr ju häller. Men att 
förnimma om dhet är complet eller ey, tycker mig bäst kan skee, när någon 
kommer, som emottager trycket.

H. Norcop. tyckte bäst wara dhet skeer, mädan alt är i friskt minne och nu 
strax.

H. Lundius: dhet är alt rätt, men dhet kan nu intet strax skee, ty här till 
bör wara gode män, som dhet förstå, och hafwer Keyser tillförende sagdt, att 
dhetta intet kan skiärskodas, förr än man kommer att sättia dher medh. Rector: 
Man har tillförende accepteradt dhet trycket som syntz warit godt. H. Bilberg: 
dhet är så skedt, men lijkwähl om dhet intet woro complett till alla bookstäf
werne så böör Curio dhem restituera, och sålunda trycket opfylla.

H. Lundius: är icke då bäst, att caution sökes. Omsijder effter någon discours 
slöt Consistorium, att dhet trycket som Acad:n mottager och icke renoveras, 
bör examineras af dhen tryckare Acad:n far, när han hijtkonvwer, om dhet till 
alphabetet är complet, då och Curio å sin sijda kan hafwa någon tillstädes, som 
jämbwähl examinerar, om dhet är alt complett, imedlertijd begiäres caution 
effter separationen skedt på eensijdigt wijs, så att Curio försäkrar Acad:n med



1685: i8  november 315

sitt tryck, att han dher af supplerar Acad:ns, dher separationen så skedt, att de- 
fect är på Acadins till alphabethet.

H. Lagerlööf påminte att h. Sam. Stehn begiär att Consistorium skrifftel. wille 
upsättia hwad som hädan effter uthi dhetta executions wärcket bör förrättas, men 
Consistorium tyckte wara nog dhet skier muntel. genom deputatos.

VIII. Bookhållarens Romells skrifft till Consistorium uplästes, begiärandes 
han att han med forderligaste måtte fa verificationerne till räkningarne, och 
jämbwähl wederböranderne tillhållas att inlägga sine 684 åhrs räkningar medh 
dhes verifica/zoner.

Resol. Fogdarna tillsäyas med foderligaste inkomma med 684 [års] räkningar 
och verifica/zoner; hwad verificationerne till dhe andre räkningarna wijdkom- 
mer, så revideras dhe tillkommande fredag eller morgon 8 dagar till, då dhe 
honom sedan tillställes.

IX. Jonas Månsons [Danbergs] supplique oplästes anbiudandes han sig mot
taga Fiskesåqwarn, men begiärer till dhes reparation, effter hon illa är med
faren 1. tu åhrs frijheet, 2. tree eller någre lass höö, och 60. kärfwar halm till 
sin booskap. 3. Dhen uthsådde rågsäden till canalens upränsande nedan för qwar- 
nen. 4. Att han till qwarnens och gårdens uprättande må få hugga träwärcke af 
Acadins skog och 5. att dhet genwäxte stycket af åån mellan bägge siöarna måtte 
med böndernes tillhielp blifwa opränsatt. Rector berättade dhen förre möllnaren, 
som qwarnen affträder, och nu execution skedt på, begiärer fa behålla något af 
fodret, som är fallit wid qwarnen, nembl. 1. lass höö, och någre kärfwar halm, 
att underhålla een koo medh, för sine små barn skuld, hafwandes han elliest 
ineet att underhålla sigh medh, effter alt hans goda hafwer executionen under
gått. Och slöt Consistorium att i anseende till hans fattige barn, och des älende 
tillstånd får han ett lass höö och tränne tiog halm.

Angående Jonas Månsons [Danbergs] begiäran oplästes först husesynen hål
len på Fiskesåqwarn, finnandes Consistim nödigt att effterlåta honom någon till- 
gifft på uthlagorne till qwarnens och gårdens reparation, och bewilliade altså 
Consistorium honom först 2 åhrs frijheet. 2. Dhet begiärtte hööt och hallmen.
3. Rågsädet, börandes han lijkwähl lefwerera åckren rogsådd igen. 4. Får han 
hugga träwärcke och materia på Academiae hemmans skog till Fiskesåqwarn och 
gård. 5. Bewillies honom och af Acadins bönder dagzwärcke till canalens up- 
gräfwande. Här emoot böhr åther Jonas Månson hållagården och qwarnen wid 
macht, och lefwerera qwarnen färdig ifrån sig igen, ställandes han caution för 
sigh.

Här på förklarade sig Jonas Månson, att för än någon närmare slutas, eller 
contract uprättas, will han tala med befalin Wingen, och förnimma hans betänc- 
kande, och jämbwähl söka honom till cautions man.

X. Erici And. Rimmingz supplique oplästes begiärandes han fa stipendium 
och remitterades han till dhen facultet, dher han stipendium söker.

XI. Rector påmintte tijden nu wara inne, att betäncka sig om novo Rectore 
fallandes ordningen på h. Prof. Bilberg, hwilcken alla samptel. önskade lycka. 
Dies muta/zonis blifwer d. 15 Decemb. will Gudh.

XII. H. Prof. Wollff gaf tillkenna att een casus förefaller uthi facultate phi- 
losophica, som faculteten icke så wähl kan finna sig, begiärandes han derföre 
Consistorii betänckande dher om, nembl. om Lyrell bör admitteras till promo-
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tionen, effter han är beskyld för lägersmåhl med Kerstin Klang. Rector sade 
dhenne saken wara ännu så mörck, att man intet kan wist weeta huru wijda han 
för dhenne beskyllningen kan wara frij eller saker, lijkwähl äro ett eller annat 
wittne hoc in causa emoot honom, som honom gravera, och åter iämbwähl 
moth henne, ett eller annat, som och henne gravera. H. Bilberg sade uthi dhenne 
saken wara åthskillige contradictorier förmedelst wittnens betygande på bägge 
sijdor.

H. Lagerlööf och Norrman förfrågade, om man incet haf:r något prarjudicatum 
in consimili casu. Rhodin nämbdes, men den casus war alius, ty han hade bött 
för sin saak, när hans promotion difficulterades.

H. Prof. Norcop. berättade 1. åthskillige zedlar här wara som Lyrell mycket 
gravera. 2. Är eedel. wittnadt, att han har legat een natt i säng mz Kerstin här 
i stadhen. 3. Har han warit på resa medh henne till Stockholm och då legat i 
säng medh henne. 4. Han och bekiändt sig een gång begått een actum impudi
citiae med henne, med hwadh mehra som i ransakningarna finnes. H. Spole och 
Rector sade att dhe befara dhet dhe andra promovendi lära optaga dhet för een 
scandaleus ting om han admitterades.

H. Norcop.: dhet torde så skee, ty slijke honores äro praemia probatae vitae 
et eruditionis. Någre mente åther man kunde lijka fult belägga honom medh 
straff, dher han woro bråttzlig, fastän han admitterades till promotionen.

H. Prof. Lundius tillfrågades af Rectore hwadh han tycker om dhenne saken.
H. Lundius: Jag har intet warit med öfwer dhenne ransakningen, så att iag 

kan weta saaksens beskaffenheet, doch seyer iag fuller dhet att iag gierna wille 
hielpa Lyrell i alt dhet som rätt är, effter han här tills fördt ett wackert lef- 
werne. Men finnes dhet in actis att han så är graverad, som nu är berättat, så 
håller iag före wara een mycket betänckel. saak, hwillcket noga böhr efftersees.

Consistorium slöt att Lyrell i anledning af ofwanstående skiähl intet kan ad- 
mitteras till promotionen.

Projectet till Hans Kongl. May:tt innehållandes Consistorii förklaring om h. 
biskopens D.D. Carl Lithmans åcker oplästes.

Consistorium majus extraordinarium sammankallat d. 20 Novembm
närwarande Rectore M:o Micrandro, D.D. Pet. Rudbeck, h. Aurivillio, D.D. 

Drossandro, h. Norcop., h. Spole, h. Wollff, h. Bilberg, h. Peringero, h. 
Obrec[h]t, h. Norman, och Secret. Reftelio.

H. Lundius låter excusera sig för opassligheet, och h. Lagerlööf före någre 
wichtige beställningar skull.

I. Rector påminte om man icke borde låta bref afgå till Hans Högw:tt Archi- 
episcop. och ProCancell. om promotionen, förnimmandes om Hans Högw:tt kan 
komma hem dher till eller ey, i synnerheet som 111. Cancellarius på honom sine 
partes deriveradt. Sedan berättade Rector sig till den ändan nu sammankalladt 
Consistorium att verifica/zonerne till räkningarne skulle revideras och ratificeras, 
dher man dhet finner bestå i Consistorii macht. Consistoriales samrådde sig 
emellan hwadh medell man skall finna dher emoot, att somblige icke willia 
komma tillstädes uthi dhetta ärendet, om man icke kan skicka uthi dheras huus 
att låta dhe nu borttowarande hemma öfwersee verifica/zonerne.

Rector sade: Man weet fuller uthi hwad tanckar Prof. Lundius warit, som skulle 
dhenne ratifica/zonen intet stå uthi Consistorii macht. H. Prof. Norman sade 
och sig påmint dhet samma.
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H. Norcop. frågade om då icke med dhenne ratificationen kan bestå till dhes 
man far förfråga sig här om hoos Kongl. May:tt. (Cursor skickades till Prof. 
Holm och h. Lundius. Bägge excuserade sig för opasligheet, i synnerheet h. 
Lundius, som i natt hafwer hafft starck passion.) Rector sade sig begiärdt af 
Commissionen, att han wille förnimma huru wijda dhetta står i Consistorii macht.

Rom ell sw:de a tt m ed räkningarne in te t w ijdare kan innehållas, uthan m åste 
dhe nu  m ed verificationerne w ara färdige. Sedan sade och R om m el, a tt een  
cronobefallningzm rn haf:r m acht sedan han m ed 2 tolfm än besichtigat crono- 
hem m anet, förm edla och inlägga dhet, när så behöfwes. D h e t sam m a g iö r och 
een frällsseman. E ffter någon discurs stannade C onsistorium  d h er w ijdh, a tt så
som  Kongl. constitu tionerne synas gifwa C onsist:o tillstånd a tt dispensera om  
Acadiae hem m ans rän tto r som  förswarl. w ara kan. 2. C onsistorium  och alt fram 
g en t och continuerl. ifrån d he  första åhren  som  här någre pro toco ll finnes fö r
m edlingar inläggningar och andre tillgiffter g io rd t och förundt. 3. Sielfwa beskaf- 
fenheeten  är sådan, a tt hem m anen alldeles blifwa öde och åbolöse till een  stoo r 
dehl, som  dhe och offta legat öde, hwar a f A cadem iens inkom ster icke ringa blif- 
w it förm inskade, d h er dhe icke få någon tillgifft p å  ränttan. A ltderföre hafw er 
C onsistorium  ey annars kunnat än bestå  slijke förm edlingar och inläggningar, 
hw arföre dhe och nu  reviderades till dhen  ända a tt d he  sedan räkningarna till 
verification extraderas.

II. Wijd verificationernas till räkningarna opläsande påmintes någre ägor ifrån 
Acad:ns hemman i Kollie häfdas till skattehemman i byn, hwar på Consistorium 
slöt, att ägorna böra genom fogden åtherkallas igen, och mätning mellan hem
manen anställas.

III. H. Prof. Bilberg påmintte sig talat med ingenieuren Gäddan här i staden, 
då han sagdt sig intet kunna förrätta mätningen i Eke, som af honom begiärdt 
är, förr än een annan wåhr, hwar om Hans HögGrefl. Excelkce Steenbocken 
no cif ice ras, som jämbwähl hafwer hemman dher i Eeke.

IV. Bookhållaren Rommel gaf tillkänna, att han desidererar slut på dhe obser
vationer, som revisores giordt på någre åhr tillbakars öfwer Academiens åhrs 
böcker och räkningar. Secret. berättade dhet inge sådane observationer äro in- 
lefwererade sedan han emottog secretariatet. Bookhållaren sade dhet torde dhe 
finnas kan skee hoos revisores, icke dhes mindre effterseer Secret:n om dhe icke 
finnas bland acta.

V. H. Prof. Spole gaf tillkenna, att ett torp i Harbo rättarelag Norbo wid 
nampn är skattlagdt af h. Verelio uthi hans tijdh för £ *9 smöhr, men seder
mera skulle och i Consistio dhet samma än högre wara skattlagdt. Bookhållaren 
sade samma torp intet wara opförd uthi Acadins jordebook, och ey häller någon 
räntta dher af till Acad:n inkommit, lijkwähl förmentes fogden ränttan optagit. 
Slöt altså Consistim att in actis efftersees, huru högt torpet är skattlagt, och skall 
förnimmas, om fogden ränttan opburit, börandes dhen icke mindre komma 
Acad:n till godo än andra ränttor.

• [Samma dag.]
Effter middagen continuerades åther revisionen öfwer verificationerne närwa- 

rande Rectore M:o Micrandro, h. Aurivillio, DD. Drossandro, h. Norcopense, 
h. Spole, h. Bilberg, h. Peringero, h. Obrec[h]to, h. Norman.

I. När beskaffenheeten af Wäsby hemmanen i [Roslags-]Broo sochn före- 
drogz, bewilliades Anders Erichson för sitt hemman dher sammastädes ett åhrs
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frijheet, som honom beräknas för åhr 684 i anseende dher till, att hemmanet 
war illa medfarit, när han dhet emottog, och stodh ey elliest att uprätta.*

II. Bookhållaren Romwel påmintte att tills detta hafwer man alltijd föllgdt 
dhen gambla taxan på persedlernes förwandling oförandradt, förfrågandes nu 
Rommel, om Consist:m samma taxa ratificerar, så att man och hädan effter dhen 
föllier, äfwen som förr, eller om pertzedlarna skola till högre eller mindre wärde 
hädan effter förandras, och lämpas effter dhesse tijders tillstånd. Perzedlerne 
upläste bookhållaren och äro som föllier.

Byggningshielpen af 1. hemman opbärs effter cronowerdering i penningar 2 dr 
8 öre s:mtt.

Winterkiördslen sammaledes i penningar effter cronowerdering som wanligit
warit.

1. ‘S  sm ör f ö r .......................................................................2 2/5 d r söllfit
1 . 'S  f l ä s k ........................................................................... 2.
1 S  hum ble i U pland f ö r ............................................ 2.
1. S  hum ble i W ä s m a n la n d h ........................................3.
1. kanna h a m p e f r ö ö ...............................................................  2 ö re
1. lass w e d h .............................................................................  8. —
1. st. t im m e rs to c k ................................................................... 12. —
1. st. sparres t o c k .................................................................... 4. —
1 st., faår ........................................................................... 1. 8.
1 st. g å å s ................................................................................  25 3/5 ö re
1. st. h ö n s .................................................................................  4  ö re
20. st. ä g g .................................................................................  4.
1. st. åhrliget d ag z w erc k e ....................................................... 6.
1. st. hielpedagsw ercke ....................................................... 6.
1 st. ö k ed ag sw erck e ................................................................ 8.
1. st. d rä n g e d a g z w e rc k e ....................................................... 4.

Åhrlig hästerne, äre införde effter Cronans werderning som dhe i jorde- 
bökerne blifwit opförde i penningar.

Kongzhästerne, införde effter jordebooken och Cronans werdering i pen
ningar.

1 sommarlass höö f ö r ..................................................... 1 dr
1. st. gl. swijn f ö r .............................................................. 5. dr
1 al:n lärofft f ö r ....................................................................  6 öre
1. marek notegarn ...............................................................  4.
1 S  stånge jern ..........................................................  16.
1 stygh k o h l ............................................................. 1. 104/6.
1 fath osmuns j e r n ......................................................... 5.

Resolut. Såsom ofwanstående perzedlar till dhes förwandlande hwarcken 
kunna till wärdiet steegras eller förringas, effter det som nogast instämmer medh 
dhet wärdet, som dhe dhesse tijder gemenl. föryttras och sällias före, altså för- 
wandlas dhe så hädan effter som här till effter ofwanstående wanlige taxan.

• Denna punkt om Väsby finns också inskriven i protokollet för den 14 oktober som sista punkten 
i Klints fögderi.
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III. Rector proponerade att een O-Gothus wid nampn Billingh, som kommit 
till Acad:n för någre weckor sedan ifrån scholan, begiärer testimonium, effter 
han nu fatt condition hoos een adels man, som will hålla barnen uthi Åboo, 
hwart han Billingh och nu will resa. Curatores na//onis hafwa gufwit honom godt 
wittnesbördh om hans lefwerne, dher på bewilliades honom testimonium deposi
tionis.

IV. Olao Gyrlero* Roslagio bewilliades 12 dr s:mtt af cassa studiosorum till 
sitt uppehälle för sin swåre siukdom skull han legat uthi.

V. Een skrifft sade Rector sig fått i dag för middagen af h. Schütz och 
Prof. Wollff inspectoribus aerarii underskrifwen, men som då ingen tijdh war att 
upläsa dhen samma framtedde så han henne nu, så lydandes som föllier.

Magnifice Domine Rector.
Högdtärade h:r collega och gynnare.

Emedan iag ingalunda får tijdh att wara tillstädes uthi Consistoriis, för dhet 
trägna Commissions arbetet, och iag förnimmer att intrigerna angående deposi
tum för trycket, löpa af och an, altså kan iag intet underlåta gifwa mitt skrifftel. 
betänckiande till Eders Magnificence.

1. Jag blifwer wijd dhet iag förr sagdt, att man påstår dhet Sam. Stehn 
blifwer presse wijd domen. Och hwadh han redan dher ifrån gångit, wille han 
i tijdh emendera i alla måtto. Om och något depositum skall emottagas, så må 
intet annat der till tagas än Curios tryck, och det (1) dherföre att Curio har sielf 
satt samma tryck i hypothek för dhe lånte penningar (2) effter Acad:n måste 
hafwa sine penningar igen, så är skiäligast, att trycket som för samma penningar 
är kiöpt, tages an för deposito (3) det som Acad:n blifwer bäst betiänt medh, 
det bör tages för deposito och intet annat, nu är trycket det nödigaste till 
Acad:ns tienst. Inga böcker må man taga an.

2. Om några assignationer skola antagas af h. Prof. Rudbeck, så må man 
påstå att han gifwer een assignation till Ränttemästaren på sin löhn, så är man 
säker om betallningen, och effter dhen intet faller för än wijd påsk, så kan han 
förskrifwa sig till interesse, äfwen så wäll som han elliest uthan twifwäl lärer 
gifwa andre interesse för dhe penningar han läner att betala medh, kunnandes 
han taga till sig dhe böcker som uthbiudes.

3. Af dhen assignation han gifwit på Bibliotheks medlen, som berättas, be
gärer jag tienstligen det Eders Magnifxe wille fordra een copia, iag skall wijsa 
att dhen assignation lärer wara ogrundat, och är dhet intet tienligit wijsa publi
cum till een sådan fordring, som af starcka observationer är kullkastad. Hwilc- 
ken copia iag beder må af Sam. Stehn vidimeras och mig uthan drögzmåål 
tillställas.

4. Executoren Sam. Stehn böör giöra Academien i alla måtto godt, och stå 
för all skada och answar, emedan han är orsaken till dhenne confusion och oreda 
medh sitt olaga procedere. Och som han försäkrat Academien att depositum 
ståår säkert för fyra eller halffemte tusend daler, så må han, som depositum 
antagit, och dhet af sådant wärde erkänt, dhet samma behålla och skaffa Aca
demien penningar med interesse ifrån dhen tijdh domen kom honom i händerna.

* Felskrivning for Giorlero.
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Hwarföre och iag ännu quam solennissime protesterar, emoot Sam. Steens oför- 
swarlige procedere, reserverandes Acadins tryckerij sin fiilla satisfaction af 
honom och hans egendomb, och lemnar wijdare dhetta hans procedere under 
Hans May:ttz correction, hwilckens interesse här wijd lijder, twert emoot een 
klar dom, williandes iag i ingen måtto swara för det publicum lijder, nu eller 
i längden. Emedan iag uthan återwendo yrckat på att få blifwa widh domen.

5. Skall någon eedh tagas af Curio, så tycker mig att alt hans folck måste 
och dher till hållas. Curio måste och giöra eed på det att han 'mtet har tryckt 
tillhörigt, som kommit sahl. Profess. Ravio till.

6. Dhe exemplar som Curio böhr lefwerera till Bibliothequet, måste han 
medh quittentzier och richtige specificationer på hwart och ett, åhr från åhr, 
bewijsa. Och till dhen ändan måste honom påläggas framwijsa sin book på alt 
hwad som trycht är af honom, eller och dhen åhrlige lista som han effter Con
sistorii sluut bord t trycka; till hwilcken ände iag och beder att en eller annan 
af Consistorio måtte deputeras till att visitera i Bibliothequet och anteckna alt 
hwadh af Curio skall wara inlefwererat och beder iag dhet ingen tijdh eller 
stund må uthi alt, angående detta ärendet, förbij gåås. Detta beder iag må ordh 
ifrån ordh föras till protocolls. Jag förblifwer

Upsala d. 20 Nov. Eder Magnificences
1685. tiänstskyldigste

H. Schütz.
Inspector typogr.

Uthi sådan meningh, som iag och offta tillförende, och senadst in Consistorio 
mitt betänckande gifwit hafwer är och iag, uthan hwadh h. Rudbeckii assigna- 
tioner widkommer, som äro accepterade och importera contant betalning, attes
terar här medh A:o et die ut supra.

Nicolaus Wollff.

Hwadh förre puncten widkommer, har Consist:m tillförende resolveradt sidste 
consistorii dag, att dhet depositum som anbiudes nembl. böckerne, skole först 
af Acad:ns deputatis öfwersees, och sedan refereras wärdiet till Consistorium, 
då Consistorium wijdare får öfwerlegga om dhet samma, tyckandes Consist:m 
Curios tryck nu så mycket mindre för dhe 300 rdr kunna begiäras till hypo- 
thek, som på dhem till större delen assignationer äro anstälte och offererade.

Hwadh andre punchten och tridie widkommer, så accepterar Consist:m alle
nast dhe anbudne assignationer, som gode och säkre äro, som förr slutet är, 
och finner Consistorium sig inte/ fog hafwa, att begiära någon annan assignation 
på h. Prof. Rudb. löhn, effter han icke är reus, uthan af sin goda willia för 
Curio dhe assignationer offereradt, som nu i exsecutorens händer äre.

Till dhet fierde sade och Consistoriales samptl. att man reedan protesteradt 
och sig beswärat öfwer h. Sam. Stehns procedere, hwar igenom Acad:ns tryck 
råkat uthi confusion, dher uppå man och reda erhållit itererade ordres af hans 
excell. landzhöfd. Wreden till h. Sam. Stehn, hafwandes man giordt uthi dhenne 
saak så mycket man någonsin kunnat, och winlagdt sig på dhet högsta att sättia 
Acad:ns tryck i säkerheet, hwarföre och Consistorium i framtijden will wara frij 
för alt answar i längden, dher publicum genom dhenne exsecutionen något 
kommer att lijda.

På dhet fembte angående eeden Curio pra?stera skall, är tillförende resolve-
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radt, att han allenast aflägges för dhe instrumenter, som Acad:n pra?tenderar 
af Curio till Acadins tryck. Men Curios folck kan inte/ hållas till eeden för dhesse 
instrumenter, effter dhe inte/ woro på trycket, när Curio dhet emottog.

Angående Ravii tryck, så förnimmes först af Prof. Schütz, af hwadh grundh 
Consistim kan tala på detta.

På dhett siette resolverades att h. Sam. Stehn tillhåller Curio opwijsa een lista 
på alt dhet han tryckt, hwilcken Secretarius sedan confererar medh Curios book, 
om han någon sådan hafwer, dher han opfördt alt hwadh åhrl. han här 
wid Acad:n tryckt, hwar effter sedan exemplaren bör infordras.

D. 25 Novemb.
sedan Dn. Luth oreradt in [diem] natalem seren, et element. Regis Caroli 

XI:mi trädde Rector M:r Micrander, h. Lundius, h. Aurivill., h. Norcop., h. 
Spole, h. Obrecht, h. Lagerlööf, h. Norman och Secret:n J. Reftelius tillsamman 
i Consist:m. Opwijsandes Rector een Adiuncti juris från Tyskland wid nampn 
Georg Adam Schleussingz supplique till Consist:m, begärandes han få någon 
hielp sig till underhåll.

Rector framtedde och een hans fullmacht gifwin honom af hans swärfader, att 
i Stockholm uthföra een action. Resol. Såsom dhenne Schleussing lotet hafwer 
Kongl. Mayittz tillstånd att söka någon hielp, han och 2. icke förewänder någon 
olyckelig händelsse, hwar igenom han bewijsar sig råkatt uthi någon fattigdomb, 
synes och 3. så mycket mindre behöfwa hielp, som han på sin swärfaders wägnar 
hafwer een action i Stockholm att uthföra, och altså han af honom hafwer sitt 
underholld och uppehälle att fordra, altså kan Consistim lotet see någon orsaak 
wara att effterkomma hans begiäran.

II. 111. Cancellarii recommendation för mons:r G[i]öther oplästes att få Pro
longation på stipend. tills han bracht sine studier till ända Resol. Han remitte
res till dhen faeultet han hafwer sitt rum uthi.

Consistorium minus d. 28 Novembris
praesentibus Rectore M:o Micrandro, h. Norcop. i Ol. Rudbeckii ställe, h. 

Wollff, h. Billberg och Secret:o Reftel.
Cursor sade DD. Petr. Rudbeck swarat, när han honom bådade om Consist:o, 

hwarcken ja eller ney.
I. Kerstin Mattzdotter borgarens Erich Thomsons hustru anklagade Nicol. 

Bilström, dhet han förleden pingztijdh, när han reste här ifrån Upsala, betingade 
dhen kammaren i sahl. Enecopiandri gård öfwer detta åhret, som han iämbwähl 
förra åhret hafft, men nu sedan han för 14 dagar sedan kom igen, oppsäger han 
kammaren, hafwandes han lijkwähl warit någre gånger dher inne, sedan han igen
kom, och hafft nyckelen hoos sig någre dagar. Frågades ifrån hwadh tijdh han 
cammaren läydt, hon swarade ifrån Michellsmässa sidstleden och till tillkom
mande, hafwandes han och hela tijden öfwer förra åhretz förlopp tills nu hafft 
sine saker dher.

Bilström exeiperade sig lotet hafwa att giöra medh henne, uthan han iäfwer 
henne, börandes hennes man tala honom till och icke hon.

Hon swarade att mannen är siuk, och hafwer hon lotet så mycket tahlt med 
mannen om cammaren, som mz sigh.

Bilström sade dhet cammaren Intet war fullkomblin tingat af henne. H. Nor-
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copen.: Hafwa I uthi tijdh sagdt up cammaren? Bilström: dhet hafwer iag fuller 
intet giordt, och tyckte dhet intet wara af nöden, effter iag honom inte/ full- 
kombl. tingatt. H. Bilberg: dhen som intet sagdt up honom 6 wekors tijdh effter 
lag, så bör han honom behålla. Rector sade Bilström tillförende berättat för sig, 
att han fuller inte/ nekat till dhet han cammaren betingat, men sade dhet att 
han war illa medfaren så att han inte/ kunde wara belåten medh honom, och 
derföre will flyttia dädan. Rector sade och sig låtit syna cammaren, genom 
Magnu»? Cursorem och wachtmästaren, berättandes dhe dhet, att allenast war 
skurit något i dhen eene fönsterkarmen, och elliest på fönsterrammerne wore 
twänne bågor ruttne, men lijkwähl icke annorledes än dhe iu kunna lagås. Elliest 
hafwa dhe inte/ funnit något feehl på cammaren. Bilström sade låsen wara och 
fördärfwat. Rector frågade om han icke will wara dher qwar, när rammarna blifwa 
lagade, och iämbwähl låsen, dher han woro något fördärfwat. Han uthlofwade 
sig willia stå för hyran, anten han då blifwer dher sielf, eller ställer någon annan 
dijt. Frågades när hyran betalas böhr? Hon swarade halfparten i distingen och 
halfparten när åhret är uthe.

Resol. Såssom Nicol. Bilström inte/ upsagdt kammaren han legtt i sahl. Ene- 
copiandri gård af Erich Tomson och hans hustru i tijd som lag säyer, han och 
inte/ alldeles kan neka sig betingat honom, hans saker och stådt uthi cammaren 
efter Michelsmässa tijden då rätta fordagen är, tills nu, han och uthlofwar willia 
betala huushyran för dhetta åhret anten han då blifwer sielf i cammaren eller 
ställer någon annan dijt, altså pröfwar Consist:m skäligt dhet han står för huus
hyran dhetta åhret, skolandes han försäkra wärden och wärdinnan antingen medh 
pantt eller caution för huushyran dher han sielf icke behåller cammaren.

Hustrun tillsades att låta reparera i cammaren, hwadh som ofärdigt kan wara, 
så att icke Bilström må förorsakas till att klaga dher öfwer.

II. Samma Erich Tomesons hustru Kerstin Mattzdotter beswärade sig och 
öfwer And. Frondelin, som och giäst hoos henne, att han satt henne i pantt 
ett räfskin för huushyran, hwilcket skin hängde uthi Bilströms och hans kam
mar, men nu sedermehra hafwer han tagit skinnet uhr kammaren bortt, och 
inte/ betalt penning-.rna.

Frondelin swarade sig willia föreställa orsakerna dher till att han uttagit skinn
fodret, sampt ett par byxor och een tafla. Sade först att han giordt räkning medh 
henne, då han war skylldig henne 7- mk på huushyran, men sedan har hon 
opfördt, sade han, att dhet skulle wara 2 dr. Dhes uthan hafwer iag och tagit, 
sade han, af henne, någre halfstoop öhl 5. mk och ett runstycke, så att hela 
summan är 3 dr och 1. öre, men effter hennes räkning blifwer 13. mk och 1. 
öre. (Nu kom h. Wollff.) Nu såssom iag såg mig intet böra betala mehr än 3 
dr och ett runstycke, och hon mig lijkwähl påfördt 13 mk och ett runstycke, 
befarade iag dhet iag intet skulle få mine saker igen, förr än iag henne effter 
hennes willie betalt, derföre tog iag panten igen. Frondelin klagade åther öfwer 
Erich Tomssons hustru, dhet hon för honom förkommit ett drälls handkläde, 
hwilcket han måste swara före. Hustrun swaride att hans cammerad war effter 
honom kammaren och kunde han kan skee dhet förkommit.

Rector frågade huru Frondelin kom till att taga bortt pantten henne owet- 
terl:t? Frondelin: Jag gick till wärdinnan och sade henne, att effter iag in tet 
är henne mehr än dhen lilla summan som ofwanförmält är skyldig, så will iag
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taga bortt alla mina saker uhr kammaren, och lofwade henne dagen effter pen
ningarna. Frågades om icke dhe kunna förena sig om räkningen effter dhet är 
allenast eene märkes difference. Frondelin lofwade sig willia betala iämbwähl 
dhen mareken. Resol. Såsom And. Frondelin tillstår sig wara skyldig Erich Tom
sons hustru 3 dr och 1 öre kopp</r:mtt han och uthlofwat betala dhe 8 öre kop- 
par:mt till, som hon af honom pr«tenderar, så böhr han och dhet samma 
pra?stera, blifwandes så summan han betala böhr 3. dr 9 öre kopp^rmtt waran- 
des doch honom här medh icke betagit, att söka henne, dher han medh skiähl 
något hafwer henne att tilltala.

III. Stadzwachtmäst:n Mårten Mårtensson medh Erich Larson och Per Per
son inkommo angifwandes Mathiam Grubb dhet han, om natten mellan sidst- 
leden torsdag och fredag ropade först widh Anders Anderssons [Hoffmans] 
kiällaredörr, williandes han in på kiällaren, men sedan han kom ifrån kiällaren 
ropade han åthskillige gånger, tog och wärjan uth, när han kom mitt för Pilous. 
Men wij wille då intet sade dhe, mehr gå effter honom, effter wij kiände ho- 
nom.

Grubb sw.de dhet han heela torsdagen war inne till kl. 9. om afftonen, effter 
han war något opasslig. Men då kom M:r Skragge till mig, sade han, och som 
iag då war mycket törstig, och iag in tet kunde fa dricka hemma i gården, så 
gick iag och Skraggen till Anders Anderssons, och när iag kom dijt badh iag 
gossen släppa mig in så länge iag skulle få bara ett stoop öhl att släcka min 
törst medh, dhet han doch nekade mig. Sedan kommo då studenterna som förr 
inne woro, och läto mig in, men fick ändå inte/ dricka, och effter iag inte/ fick, 
blef iag något förtörnat, och då ropade iag strax jag kom ifrån kiällaren, men 
ingen wäria hade iag uthe och skall dhet ingen bewijsa, uthan kan skee iag 
slog medh dubbskon af wärian emoot gatan. Wachten påstodh att han hade henne 
uthe, sade sig och sed t ellden af henne lysa moth stenarna.

Resol. Såsom Dn. Mathias Grubb sielf tillstått dhet han roopat, och giordt 
oliud på gatan förleden natt mellan torsdagen och fredagen, wachten och bety
gar dhet han hafft wärian uthe, altderföre plichtar han för roopandet effter pla- 
catet medh 12 mk s:mtt, och hafwer förwärkat wärjan.

IV. Rector berättade borgarens Tomas Jacobsons hustru [Karin Arvidsdot- 
ter] anklagat een student wid nampn Gabriel Meyer, för dhet han henne slagit 
och wåldfördt, frågandes Rector nu Cursorem, om dhe woro bägge nu till
städes. Han swa:de dhet ingen dhera af dhem woro här. Rector sade sig till
sagd t Cursorem att han skulle arrestera honom Meyer, dhet han intet skulle 
bortresa, förr än dhenne saken blefwo afgiord, hade och låtit citera ho«o/« opp 
till dhenne gången. Men twänne hans landzmän sade Rector hafwa warit hoos 
mig, sedan dhe förnummit att han skulle citeras, och sagdt honom för något 
angelägit ährende skull wara bortrest, men lijkwähl säges att han här warit i 
gåår morgon och förmenes ännu wara qwar. Resol. Dhet skall efftersökas noga 
om han är qwar i staden än.

V. Sveno Domnerus [Domnaerus] inkom, fordrandes han af sahl. h. Andreae 
Yxtorphii äneka besked om hon betalt dhe 60 dr kopp:mtt, hwileka hans fader 
M:r Nicol. Domineras [Domnaerus] i lijfztijden skulle länt till sahl. Yxtorphium. 
Börge Bengtson fullmechtig på förbemrte Yxtorphii änekas Catharina Stalenas 
wägnar opwijste sin fullmacht, säyandes han dhet Yxtorphii äneka är inte/ skyl-
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dig till Domneri sterbhuus. Till att betyga dhet samma producerade han ett sahl. 
Nicolai Dominerii bref af d. 10 Febr. 669 till Yxtorphium, dher uthi han till
står att Yxtorphius på hans wägnar betalt 6. dr s:mtt och skulle altså skicka ho
nom tillhanda hans obligation igen, men som han dhen samma då intet kunde 
i hasngheet igenfinna, förmäler han sig förb:de breef, till een otwifwelachtig 
säkerheet, gifwa Yxtorphio såssom ett fullkombkt quittence på all dheras räkning 
till dhet datum som breefwet skrefz, att han till fult nöye är betalt, hwar medh 
han och dödar förbem:te obligation, enär han i framtijden kunde finnas, effter 
han richtigt wore betalt.

Rector: huru kommer då I Dominere till att tala på dhetta? Domnerus: 
Jag hafwer intet annars kunnat giordt, effter iag funnit obliga/zonen i min faders 
skriffter. Börge Bengtson sade att han skulle då kommit till Yxtorphii äncka, så 
skulle han fått sedt brefwet, hwarest all räkenskapen quitteras, som dhem 
emellan warit. Dominerus sade sig incet wist af dhetta brefwet. Frågades om obli
ga//onen Domnerus nämbt är dhen samma som dhet upläsne brefwet peekar på, 
eller han är nyare, och kan skee sahl. Domnerus och Yxtorphius hafft någon 
räkning sin emellan sedan brefwet skrefs. Domnerus swar:de sig incet weeta 
datum på obligationen, och att han ey heller är här uthan hemma i landzortten, 
hwarföre upskiötz detta till dhes Dominerus hijt förskaffar obligationen, och 
hwadh documenter han elliest kan hafwa nödige till sin förmente pra?tension.

VII [V/ 'överhoppat]. Cursor inkom och berättade Tomas Jacobsons äncka h. 
Karin Arfwidzdotter wara opkommen, hwarföre hon nu inkallades, berättandes 
Rector för henne, huru som Meyer, dhen hon anklagar, säyas wara borttrest, 
frågandes, om hon weet om dhet så i sanning sig förhåller.

Anckan sade honom incet wara borttrest, uthan att han tillijka medh Lack- 
mennerne twänne bröder och iämbwähl flere andre suttit förleden torsdagz 
affton och druckit hoos henne, och iämbwähl war han här i går morgon, Per 
Person sade sig sedt honom i gåår kl. 7. på gatan.

Rector frågade Cursorem om han icke arresteradt Meyer, och iämbwähl cite
rat honom. Cursor sade Sam. Lackman och Rhenholdt BöÖs warit inne i cam- 
maren när han skulle arrestera Meyer, giästandes dhe tillsammans i kammaren 
medh honom hoos änckan, men Meyer war då intet inne, hwarföre han till- 
sagdt förbrde Lackman och Renholdt Böös, hwadh ärende han hade nembl. 
att Meyer skulle wara mz arrest belagdth till dhes han stått änckan till swars, 
bediandes dhem dhe wille dhet säga åth honom. Han sade sig och icke råkat 
honom i gåår, när han skulle citera honom, uthan skref dherföre c i ta/; onen på 
dören. Anckan sade honom Meyer wara sig något skyldig, begärtte dherföre hon, 
att hans saker måtte hållas i arrest.

Resol. Dhenne Gabriel Meyer skall medh flijt efftersökas, och emedlertijd 
skola hans saaker blifwa in arresto, så för dhet han öfwerfallit sin wärdinna h. 
Karin Arfwidzdotter, som för dhet han henne skyldig är.

VIII. Petrus Salonius inkom, angifwandes att han läntte för någre åhr sedan 
åth Jahan Meyer någre pennings ungefähr 30 dr koppwrimtt, och som iag sade 
Salonius, war skyldig något i Stockholm nembl. 6 dr, begiärtte iag af Meyer 
pennings att betala medh. Men som han då inge hade, fick iag af honom een 
ring, dhen jag till een hustru lätt panttsättia för 6. dr, hwar medh iag betalte
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dhe 6 dr iag skyldig war. Sedan om wåhrtijden reeste wij bägge till Stockholm 
Meyer och iag, och då betalte Meyer mig dhe öfrige penningarna han mig skyll- 
dig war, och dher af tog jag sade Salonius 6 dr och fick åth hustrun, att igen
lösa ringen medh, då och Meyer war medh närwarande. Men sedan reeste iag 
bortt, och wiste intet annars än hustrun skulle fatt honom ringen igen. Salonius 
tilläde sig då tillsagdt hustrun i Meyers närwaro, dhet hon skulle få Meyer ringen 
igen. Wijdare berättade han att Meyer sedan effter hans bortresa, tagit een plåt 
på ringen af hustrun, och derföre bekymbrade iag intet mehr mig om ringen, 
uthan borde Meyer då sielf hafwa försorg om honom. Åther wijd pingztijden 
ohngefåhr läntte jag, sade Salonius, Meyer 43. dr kopp**r:mtt, dhe iag doch 
skulle betala bortt i Stockholm på eens annars wägnar, effter dhet icke war mina 
pennings och dhe fordrar jag nu af Meyer, men han innehåller dhem, och will 
att iag skall skaffa honom hans ring igen först. Meyer exciperade sålunda: 
Jag hörde intet, dhet Salonius befalte hustrun uthlefwerera ringen, då när wij 
hoos henne bägge woro, uthan hafwer han sedan een gång sagdt så för mig; 
hwar på när iag gick till hustrun som hade ringen, så fick iag honom intet af 
henne, oachtadt huru offta iag dhen fordrade, och när iag dhet såg, wille jag 
sedermera inte/ fordra honom af henne, uthan iag fordraden af Salonius, haf- 
wandes han och sedermehra lofwat skaffa mig honom, dhet och stadztienaren 
Johan Johanson hördt. Salonius sade sig fuller frågat effter ringen, men nu är hon 
hustrun, som han fått ringen uth hoos öfwerst Taub, dijt han och skrifwit, att 
han skulle få ringen igen, men intet fatt swar. Salonius förmente elliest sig icke 
wara skyldig att skaffa ringen igen, sedan Meyer tagit pennings på honom. 
Meyer sade sig intet begiärdt någre pennings af hustrun, uthan een gång, då han 
henne råkade, tillbödh hon honom 6. dr, hwarföre han och icke annars kunde 
giöra, än taga penningsna moth, aldenstund han befarade dhet hon hustrun 
skulle narra honom, effter han intet fick ringen af henne. Meyer tillbödh sig 
elliest willia effter handen betala dhe 43. dr:na, allenast att Salonius skaffar 
honom ringen igen. Ringen sade Meyer wara 2 ducater uthi och pettzerstenen 
dher uthi satt war af een guldsmedh wärderad för 12 dr.

Partterna förentes sin emellan in för rätten sålunda, att Meyer skulle effter 
handen betala dhe 43 dr han läntt, begiärandes lijkwähl dilation till näst inkom
mande distingh, hwilcken dila//on och Salonius honom effterlätt, hwaremoot 
åther Salonius lofwade, dhet han wille emedlertijd tillsee att han skaffar ringen 
igen till Meyer.

Rector tillhölt och Salonius dhet han icke måtte binda in någre böcker eller 
annat slijkt, och dher medh pr^judicera bookbindare embetet, hwar öfwer 
m:r Bengt [Thüring] och Sifwerdt [Siwert] reda sig beswäradt. Salonius lof
wade sig dher medh willia afstå.

D. 30 Novembris
effter predijkan, sammankommo in Consist:m iussu Rectoris Magnifici, 

Rector, Aurivillius, Drossander, Norcopensis, Spole, Peringer, Obrecht, Nor
man qui acta notabat.

I. Rector proponerade sig sammankalladt Consistorium att afhöra någre ange
lägne bref, såssom först een Kongl. fullmacht för Adiuncto M:r Svede
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[Schwede] till professionem extraord. philosophis, hwilcken oplästes, och dis- 
courerades om introductions dagen, att dhen blifwer näst för mutadonem recto- 
ratus nembl. d. 14 Decembris.

II. Insinuerade Rector Hans HögGrefl. Excelkces Kongl. Drottzens bref till 
Consistorium för Candid. Lyrell, angående hans petitum att komma med till 
instundande promotion, ehuruwähl han är angifwen och graverad med ett lägers- 
måhl. Bijlagorna uthi Hans HögGrefl. Excell. bref förmäla huru Lyrell berättad t 
sig wara permitteradt etiam post accusationem, att disputera och fullgiöra alt 
hwadh constitutiones fordra af een promovendo. Dhetta resenterade Consisto
rium, och sade Rector thet Lyrell dhet så expliceradt, att han någre gånger oppo- 
neradt; dhetta fans icke af den wicht som att hålla disputation eller lectiones 
cursorias, medan hwarcken Consistorium eller faculteten något plägar deter- 
minera om opponentibus, eller weta dher af; men hans disputa//'o gradualis, för 
hwilcken Rector sielf praesiderat, war hållen långt förr än af någon accusation 
för lägersmåhlet hördes. Elliest hwadh sielfwe saken anlangar slööt Consisto
rium, att hon första ordin. Consistorii dag, om odensdag, ther qwinfolckes kraff- 
ter tillåta, i bägge parternes närwaru blijr afgiord; men dher och icke dhet då 
låter sig giöra, så giörs een pertinent deduction ther om till Hans Excellxe 
Drottzen, hwaraf må sees på hwad skäl Consistorium sin förre resolution om 
Lyrells utheblifwande ifrån dhenne promotion grundat. Dhenne deduction skall 
och opläsas för än han afgår, och skall skyndas, att han medh första blijr färdig 
innan promotions acten anställes.

Consistorium minus d. 2. Decembris 
närwarande Rectore M:o Micrandro, h. Norcop. i h. Ol. Rudb. ställe, h. 

Billberg och Secret. Reftelio.
I. Jacob Rothman och Nicolas Eggerdt inkommo, beswärandes sig öfwer 

Ericus Hansson, dhet han skulle uthspridt i staden att dhe bägge skulle sönder
slagit Acadrns fönster, DD. Benzelii och iämbwähl flere andras. Rothman berät
tade att dhen/?e Hansson een gång tilltalat sig på gatan, då och andra dhet åhördt, 
nembl. Brodin, Hadorphius, Haubert, Francken, att skulle han fönstren tillijka 
med Eggerdt sönderslagit. Dhesuthan skulle och Hanson een gång roopat på 
Jacob Rothmans broder och peekat på Acad:ae fönster, såssom skulle Jacob Roth
man dhem sönderslagit. Sedan berättade Rothman och Eggerdt att på posten i 
lögerdagz skulle studenterne och sagdt dhet dhe fönstren sönderslagit, tagandes 
dhe Hanson före, att han och för dhem dhet uthspridt. Bägge nembl. Rothman 
om [o: och] Eggerdt påstodo och willia medh wittne bewijsa, att dhe då dhenne 
skadan skedt nembl. förleden fredagz natt skulle warit hemma i sine kamrar 

Hansson exciperade att förb:te fredagznatten blefwo hans fönster sönder- 
slagne. Hoos DD. Benzelius, säyandes han, att han om lögerdagen dher effter 
gick till een som heet Petrus Eek som giäster på Skytthuuset, och refererade 
för honom dhet, då han Eken sade sig hördt roop[a]s på gatan samma natt, 
hwarföre han gick i fönstret, och såg 2 gå på gatan, hafwandes een gosse medh 
sig. Gossen bar een kappa som war hwijt. Hade och dhen eena af dhen som 
ropade hwijt råck, sådan som Rothmans är. Dhetta hafwer och And. Dubb 
åhördt, när Eken dhet refereradt, då dhe gissade att dhet torde wara Eggerdt 
och Rothman, och dher af togh iag sade Hansson suspicion på dhem, men
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lijkwähl hölt mistanckan inne hoos mig, så att iag allenast dhen uptäckte för 
Johan och Daniel Hadorphiis, elfter och dheras fönster woro sönderslagne, 
bediandes iag och då dhem, dhe icke wille låta weta, hwem man hade suspi- 
cion på, uthan will iag, sade Hansson, leeta närmare uth först om dhet skulle 
så i sanning sig förhålla som man gissade. Sedan kungiorde iag om lögerdagen 
ingen dhetta mehra, uthan om söndagen talte iag först medh min broder 
[Olaus] effter högmessan, då han sade sig tahlt medh honom, och han då reedan 
wist, att iagh hade suspicion på Rothman och Eggerdt. Sedan gick min broder 
uthi kyrckan tillijka medh Linden, och när wij kom uth igen stodh han och 
talte medh Petter Franck, då och Rothman kom gåendes mz Brodin, då iag 
kallade Rothman särskildt från dhe andra, och effter han war min gode wän och 
landzman sade iag hwadh suspicioner iag hade om honom medh dhesse orden: 
Bödelen må taga widh Eder om I sönderslagit mine fönster. Dher af påstodh 
han Hansson nu att han Rothman intet beskyld t, uthan såssom een godh wän 
in privato honom tilltalt. Men då bleff Rothman sade Erich Hansson otålig, och 
sade strax, att I skola swara mig in för Eders Magnif:ce, haiwandes ingen annan 
dhetta uthfördt än I. Hanson sade sig strax swaradt honom dhet han wille com- 
parera hoos Hans Magnifice effter han intet beskyldt honom. Rothman och 
Eggerdt sustinerade dhet wille dhe medh wittnen bewijsa att Hansson dhetta 
rychtet om dhem spargeradt.

Rector frågade om Hansson tog Rothman å part när han honom om dhetta 
tilltalte, dhet tillstodh Rothman, och sade att han intet då trodt någon hörde, 
hwadh dhe taltes wijdh, lijkwähl förmente han att Brodin och Hauber skulle 
dhetta hörd t. Hansson sade att sedan Rothman blef så otålig, så kunde intet 
annars wara än dhe icke hörd t och iämbwähl flere. Eggerdt: dhet är lijkwähl 
icke dher af rychtet om oss uthkommit, ty dhetta war om söndagen, och löger
dagen föruth omtaltes dhet på posten, hwarföre Jacob Rothman påstodh att 
Hanssons broder Olms måtte inkomma att betyga hwarest han fatt weta dhetta 
och hwarföre han peekat på Acadins fönster, och ropat på sig, och hafwer han 
iämbwähl sade Rothman sagdt för een widh nampn Prosperius reent uth, att 
iag och Eggerdt dhetta giordt, dhet och Francken och Brodin skulle hördt. Hans
son sade sig intet talt medh sin broder förr än om söndagen. Eggerdt' beswära- 
de sig högdt öfwer dhetta rychtet, och lätt förstå, att dhet så mycket mehr honom 
moverade, som han nyss hijtkommet. Rector frågade huru länge han warit från 
dhenne Acad:n, och huru länge han här nu sedan åtherkomsten warit. Han swa- 
rade att han 4 åhr warit här ifrån, och nu warit här i een månad. Rector till
sade honom skola opwijsa testimonium ifrån dhen ortten han kommit, och de 
novo låta imma[tri]culera sigh, och bör elliest intet agnosceras pro cive acade- 
mico. Han sade sig in tet wetat dhet han bordt hafwa testimonium, eller de 
novo låta sig inskrifwa, will lijkwähl förskaffa sig testimonium.

Frågades om dhe hade sine wittnen tillstädes? Dhe swarade ney. Frågades om 
Eggerdt och Rothman hafwa någon gosse? Eggerdt sade sig hafwa gosse, widh 
nampn Petter Erichsson.

Partterna toge affträde och pröfwade Consistorium nödigt att examinera 
gossen, effter han torde till äfwentyrs bekiännaom Eggerdt och Rothman förb.de 
natt warit uthe, och om han warit medh förb:te Eggerdt. Gossen Petter Erichs
son inkom, och frågades om han här om afftonen föllgdt honom på gatan, eller



3 2 8 1685:2 december

om han i fredagz incet war hoos Egger dt om afftonen? Han sade sig kl. 8 giordt 
om affton opp eeld, hoos honom, men då war han inte/ hemma, kom ey häller 
hem så länge han war dher och achtade uth eelden, sedan sade gossen sig gådt 
in uthi Orstadii kammar och lagdt sig. Gossen tillhöltz allfwarl. att bekiänna, 
om han fölgdt sin huusbonde eller Rothman, eller om han Eggerdt plägar wara 
uthe om afftonerne. Gossen swarade eenständigt ney, att han mtet föllgt Eggerdt 
eller Rothman om någon affton, men lijkwäll plägar fuller Eggerdt ibland 
gå uth om qwällerna. Frågades om dhet war fredagz afftonen då gossen giorde 
opp eeldh, och Eggerdt mtet war hemma? Gossen nekade sig dhet kunna min
nas. Eggerdt inkallades, och förehölltz honom att gossen bekänner dhet han 
warit uthe een affton, då gossen och giordt opp eldh i hans kammar. Han sade 
sig fuller warit uthe dhen affton ecclipsis war, men mtet om fredagen, och på- 
stodh han att hela disken skall weta, att han warit inne om fredagz afftonen, 
och att han iämbwähl kl. 11. war inne hoos Orstadius, och talte medh honom, 
då Orstadius låg till sängz. Han tilläde att Rothman war hoos honom, dhen 
afftonen i hans kammar.

Rothman inkallades och tillfrågades om han war i Eggerdtz kammar om fre
dagz afftonen? Han sade sig dher då warit. Och kom dhet af dhet tillfälfe, sade 
han, att först Sprunge wij ohngefår till kl. halfgången 11 nedre i trägården hoos 
Prof. Wollff, och då blefwo wij törstige, hwarföre gingo wij uthi Orstadii cam- 
mar, då och Carl Broman dher war, och drucko, warandes då och Orstadius 
oppe, men sedan gick iag medh Eggerdt uthi hans kammar, och om morgonen 
kl. 3. wäckte Brodin mig upp, hwilcken och lärer betyga, att iag warit inne om 
natten.

Hansson inkallades, berättandes han då, att Eggerdt och Rothman om fredagz- 
afftonen budit Dubben uth med sig att dricka. Wijdare ransakades mtet dhenne 
gången, effter partterna mtet hade sine wittnen tillstädes.

II. Proponerade Rector dhet han låtit citera någre studiosos, som af wachten 
äro angifne för någon föröfwad excess uthe på gatan, ibland hwilcka är och een 
wijd nampn Stakaeus, som fuller här wid Acad:n warit någon tijdh, kommen 
ifrån Åbo, dher han seyer sig wara deponerad, men hafwer än in tet låtit imma- 
triculera sig.

Laurentius Stakaeus inkallades, och tillfrågade honom Rector huru länge han 
warit här widh Acad:n, och hwij han icke låtit inskrifwa sig in album studioso
rum. Han swa:de att förleden höst ett åhr sedan reste han till Stockholm ifrån 
Åbo på sin moders wägnar, men som han mtet fick expediera sitt ärende, uthan 
måste förblifwa här på ortten öfwer winttren, reste han hijt, måst för experience 
skuld, och blef så här imedlertijdh, sade och sig skrifwit effter viaticum till 
Åbo, men fick dhet mtet för än i sidstleden Majo, då han war på resan, effter 
sin moders befallning hem, och kom nu igen först för 5 a 6. dagar sedan, 
hafwandes han nu ärnadt producera dhet samma, men blifwit tills detta för
hindrat.

Rector frågade huru han kom till att giöra excess förleden natt mellan sön
dagen och måndagen. Han swar.de sig som och Gaveli#j och Sillieström blifwit 
budne till Carlander, samma affton opwijsandes då han Ca[r]lander ett par 
pistoler som han kiöpt, dhem wij proberade, och sköt till 10 å 12 skått medh.

Wachtmestaren påstodh att dhe skutit mehr, och hördes 3 å 4. skått på radh,
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hwar medh dhe så continueradt till kl. 12 om natten. Och förmente wachtmest:n 
att dhe ful ier hafft mehr än ett par pistoler, effter dhe skutit någre skått å radh.

Studiosi samptl. inkallades nembl. Laur. Sillieström, Nicolaus Gavelius och 
Laurentius Carlander, warandes tillförende inne Stakaeus, angifwandes wachr- 
mest:n Broken tillijka medh Pehr Mattsson, Per Person, Lars Jonson, Pehr Niel- 
son, Jöran Bengtson, Lars Olofson dhet dhe om affton kl. 9 förleden söndagz 
natt hörde skiutas, och då gingo dhe i kringh att förnimma hwar skotten skedde. 
Omsijder befunno dhe att någre uthi Sam. [Johanssons] klåckares gård sköto 
(tillståendes Carlander att dhet skedde i hans kammar dher sammastädes) men 
när wachten dijtkom, så sköt dhe inte/, hwarföre wachten tahlte dhem ey häller 
till. Sedan sade wachten sig gått till torgz igen, och då begynte studenterna åter 
skiuta, hwarföre gick wachten åter dijt, men när wachten dijtkom, höllo dhe opp. 
Åther gick wachten bortt igen, tredie gången, och när dhe kommo på oxetorget, 
sågo the, att när studenterna skutit, slogo dhe luckan igen, och continuerades 
så medh skiutandet till kl. 12. Emellan 1 och 2 kommo dhesse studiosi på torget, 
då Sillieström roopade. Och då wachtmestin förmante honom tijga stilla, så 
swarade han: fast Rector stodo här sielf, torde iag ändå ropa, tilläggandes och 
dhet att iag incet mins huru iag förr här om åhret, nembl. då iag blef skutin, 
kan skee iag töhr ännu få något. Wachten betygade eenhälligt, att iu mehr wacht- 
mästrn åthwarnade Sillieström att afstå medh ropande, iu mehr ropade han, men 
ingen af dhe andra ropade. Wachtmästaren sade att dhe hade nattråckar och päll- 
sar på sig, och att Sillieström kallade sig Carl Cnutson.

Studiosi samptl. exciperade att dhe iaxet hafft mehr än ett par pijstoler, hwilcka 
wore Ca[r]lander tillhörige, och att kl. war 10 slagen när dhe begynte skiuta, 
continuerandes ih emoth 12. Doch sade dhe sig intet skutit alt stilla, uthan 
hållit opp någre gånger. Orsaken dher till att dhe kommit till torg? kl. 1. war 
dhet att dhe ärnadt gådt in på een källare, hafwandes dhes uthan Gavelius sin 
kammar i Jon Perssons gårdh, dher han och wille gå in och lägga sig. Rector 
frågade om dhe alla skutit. Dhe tillstodo alla att dhe skutit lijka mycket.

Sillieström exciperade emoot ropandet, att ingen af studiosis ropade, uthan 
allenast gick han och trallade sachta, men intet ropade. Studiosi dhe andra sade 
och att han allenast trallade, men wachten sustinerade att han ropat.

Sillieström swarade och till dhet wachtmest:n honom beskyller som skulle han 
.sagdt, att fast Rector stodo så när sielf, torde han ändå roopa, dhet han hafwer 
iaxet dhet sagdt, uthan allenast så att woro Hans Magnif:ce tillstädes siälf lärer 
han intet förwägra mig giöra mig lustig, effter iag intet ropar.

Dhet att wachtmest:n beskyller Sillieström, att han sielf förwändt sitt nampn 
och kallat sig Carl Cnutson, sade han sig giordt för lust skull. Wachten sade 
att han hade och wäria på sig. Men Sillieström reponerade att Gavelius allenast 
hade en lijten spasserewäria, men han ingen. Att alle hade nattråckar och pällsar, 
dhet tillstodo dhe samptel. så när som Gavelius, som ingen hafft, men dhem sade 
dhe sig påtagit för sin commoditet skuld, och icke som dhe skulle personera sig 
dher medh.

Sedan berättade Rector, att oachtadt dhe woro citerade för dhenne excess, 
som nu examinerad är, så hafwa dhe uthi förleden natt gått på gatan och skutit 
i synnerheet under h. Prof. Schütz fönster, dher dhe skutit 3 skått, då Schützen 
gick uth, och fick fast Stakaeum, men dhe andre 3 sprungit bortt, frågandes



330 i68$: 2 december

Rector af hwadh orsaak dhe dhet giordt, och om dhe något tenteradt moth h. 
Schütz dher medh. Dhe sade att dhe intet hafft något ondt moth Schütz och 
giorde intet skott för hans skulld, uthan allenast för sin lust skulld, stodo ey 
häller så när wid h. Schütz fönster, uthan nästan mitt uthe på gatan. Dhe be
kände och hwilcka då sköto, nembl. Sillieström, Gavelius, Carlander, hafwandes 
dhe 2 par pistoler, dhet eena war Carlandri och dhet andra Gavelii; men Gave
lius skiöt intet.

Rector opwijste sedan Qvaestoris skrifft, att nu een tijdh warit mycket skutit 
uthi Samuel Jahansons gård. Studiosi sade och andra skutit nog dher i kring 
dhenne tijden, och inxet dhe giordt alt.

Partterna togo affträde, och inkallades åther Stakaeus då Rector sade honom, 
att han förr berättat, dhet han warit tubbat att gå uth i går affton, frågandes 
hwem honom tubbat, hwar till han swarade, att han dher medh in xet annat för- 
stodh, än som han kommit medh dhe andra i compagnie, så kunde han in- 
xet annars än föllia dhem, och således blef tubbad. Rector frågade och honom, 
om han hafwer sitt testimonium. Han swarade sig dhet willia på stahn [?] up- 
taga.

Dhet discourrerades om Stakaeo effter hans affträde, om han borde sortera 
under Acad:ns jurisdiction effter han än in xet opwijst sitt testimonium och blif- 
wit immatriculerad, och iämbwähl discurrerades om skiutandet, finnandes Con
sistorium bägge dhesse casus af dhen beskaffenheet att dhe remitteras böra 
till Consistorium majus. Partterna tillsades effter middagen wara tillstädes och 
comparera i Consistio majore, emedlertijd blifwa dhe in arresto, att dhe icke 
resa uhr staden.

Consistorium maius samma dag
post meridiem praesentibus Rectore Mag:o Micrandro, h. Schütz, h. Lundio, 

h. Aurivillio, DD. Drossandro, h. Norcopen., h. Spole, h. Wollff, h. Billberg, 
h. Peringero, h. Obrec[h]to, h. Lagerlööf, h. Norman, och Secret. Reftelio.

H. Prof. Holm låter excusera sig för opassligheet skuld.
H. Norman lätt excusera sig genom cursorem, effter han i morgon skall 

praesidera.
I. Acta oplästes som hålldne äro näst föregående Consistorii dagar.
II. Discurrerades om dhen actionen Consistim hafwer medh Bringii erf- 

wingar, finnandes Consistorium sig inte/ skyldig till dhe gravationer af erfwing- 
arna påbördas, såsom dhet att Acad:n skulle ab exsecutione begynt med dhem 
procedera, medh hwad mehr som innehålles in actis af d. 18 Nov. sidstleden 
§. 6. Hwarföre resolverade Consistim att bref öfwerskickas till Söderman, dhet 
wille han communicera dhe wäxlade acter uthi HoffRätten angående dhenne 
saak, att Consistorium kan wederbörl. sig förklara öfwer erfwingarnas gravatio
ner. I synnerheet sade h. Prof. Lundius sig hwarcken böra eller kunna kiännas 
wid dhet, att han någon humblegård från dhem bortto hafwer, uthan hafwer 
D.D. Lohrman effter föregångne laga opbodh och undfången faste sig dhem till- 
handlatt. Sedermehra hafwer iag ärnadt sade h. Lundius kiöpa humblegården af 
honom, dhet dock än icke skedt.

III. Sedan berättade Secretarius sig effter Consistorii slut inhämptat informa
tion af h. Schütz om dhe exemplaren som fordras af Curio nembl. att Curio
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sielf tillstått A:o 681. d. 5 Octob. sig både böra och willia lefwerera dhem tili 
Academien och Bibliothequet. Hafwer och 2. för någre åhr tillbakars dhet 
samma pra?steradt, hwarföre förmente h. Schütz så mycket mindre nu böra con- 
troverteras och dragas in dubium dhenne obligation, effter Curio tillförende 
dher till sig förbundit.

IV. Acta angående Gavelii, Sillieströms, Carlandri och Stakaei excess oplästes, 
och kom Consistrm till att discurera om Stakaeo, under hwadh jurisdiction han 
sortera bör, effter han inte/ låtit immatriculera sig, ey heller produceradt testi
monium. Rector sade honom lefwereradt sig testimonium nu när han skulle gå 
opp, hwilcket oplästes, förfrågandes Rector om han bör nu uptagas här pro cive 
academico. H. Prof. Norman gaf honom godt wittnesbördh, att han förleden ter
min warit hoos honom i collegier, och dher warit mycket flijtigh. Frågades huru 
länge han warit wid Acad:n nu sedan han kom hemman ifrån senare gången. 
Rector swar.de att han inte/ warit här i staden än 8 dagar. H. Lundius: han haf
wer iu warit här förr, och då inte/ låtit immatriculera sig? Rector: han eenskyller 
sig dher medh, att han då inte/ fick sitt testimonium från Åboo, dher han är 
deponerad, för än han effter sin mohrs befallning war på resan hem åth igen.

H. Schütz begärte få giöra rela//on om dhen excess som dhesse studiosi 
begått, så wijda dhen honom bekant är. Studiosi inkallades att afhöra rela- 
//onen som föllier: I gåår affton wid pas kl. 9, sade h. Schütz, så snart mitt 
folck har lychtat hålla sin afftonböhn, så gingo 3 starcka skott lös uthan för min 
barnakammar, då iag stodh i förstugun, effter iag fölgdt een student uth, som 
giäster hoos Lars OUson [Unonius]. Widh dhet skötz, sprungo studenterne och 
alt mitt folck som i gården är, till portten mig förbij, säyandes sig undra hwem 
som skiuter wid luckan. Jag gick och till portten, hwilcken då iag öpnade, så 
stodh een mitt på gatan, och kastade kappan kring axlen, och widh han mig såg, 
språng han åth slåttzbackan. Twenne andra i grå kappor, stodo mitt för kammar
fönstret och mitt på gatan, hwilcka då reda låssat sina pistoler, men Dn. Sta- 
kaeus, dhen iag då intet kiände, stodh i ränstenen mitt under kammarfönstret 
medh sin pistohl. Då går iag till honom, löpandes dhe andra twå bortt som stodo 
på gatan, och höll honom i kappan, till dhes iag fick någre af mitt folck till 
hielp, att iag kunde få in honom, och weeta hwem han war, williandes han sitt 
nampn icke bekiänna. Och bödh han fuller till att slijta sig lös, men effter han 
in t?/ wille säya sitt nampn, höllt iag nödigt föra honom in i gården. Tog så 
pistohlen af honom, och tillijka medh min dräng och een student förde in 
honom, och skickade der på till Magnif. Rectorem honom, dhet att notificera, 
att sålunda fa någon af wachten till mig, som kunde uttaga honom. Emedler- 
tijdh då iag frågade hwilcke warit medh honom i sällskap, nämbde han Dn. 
Carlandrum, Gavelium, och ändå een till, hwilckens nampn iag intet mi#ss. 
Men när iag badh \vonom achta sig, att han icke bekiänner på någon oskylldig, 
sade han sig nämbdt een orätt, och sade då att dhen fierde war Sillieström, läg
gandes det till, sig incet hafwa dhet giordt i någon ond mening att han skutit, 
uthan att hedra mig medh, dher på jag swar.de dhet intet wara någon tienlig 
heder att skremma små barn, som snart kunna komma i swår siukdomb genom 
sådan skräck. Och badh han fuller iag skulle låta falla saken. Dher på iag swar:de 
dhet intet stå mig an, och intet wara mehr min saak, uthan alt nu dependera 
af Rectoris och Consistorii uthslag. Dher på kom wachten och förde Stakaeum
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från mig. H. Schütz tilläde att när Stakaeus kom in i gården medh pistolen, be- 
fan han honom wara half laddad. Widh dhenne action skrufwades och luckorna 
opp uthi D.D. Skunks huus, att och dhe dher warande skulle see, hwarest 
dhesse skåtten skedde, och hwar ifrån dhe kommo. H. Schütz berättade och att 
hans folck samma affton strax effter hörde skiuta ohngefåhr wid cappeilet, och 
frågade nu om icke desse studiosi dhet giordt, hwar till dhe alldeles nekade.

Rector frågade om dhe icke skutit op wid Prof. Wollff i går affton, dheräst 
och äre hörde någre skott. Dher till nekade dhe alla.

Rector förhölt Stakaeo sin försumelse med sitt testimonii opwij sande hwar på 
Stakaeus giorde samma berättelse som förr i Consistio minori, tilläggandes allena 
dhet, att dhen som skulle skaffa honom testimoniumet tillhanda, är orsaak till 
att dhet intet stältes honom tillhanda, förr än i förleden Maii månad t, då han 
war på resan hem. Men sedan han nu kommit igen hijt, sade han sig så för 
siukdomb som andre förhinder intet förr dhet kunnat producera. Sedan oplästes 
samptekge desse studiosorum skrifft, afbediandes dhe dhetta sitt ungdoms otij- 
dige förehafwande, uthlofwandes bättring, refererandes och sig dhetta icke 
giordt uthi arg intention, uthan allenast af oförstånd.

Rector frågade när dhe i går åther kommo tillsammans? Dhe swarade dhet 
skedt hoos Carlander kl. 3.

Rector berättade huru såsom Sillieström warit hoos honom att afbedia dhet 
förra factum, som wachten honom och dhe andre angufwit före, men när han 
förnam att dhet måste refereras till Consistorium och dher altså alle derföre woro 
citerade, så hafwa dhe gådt samptel. till och itereradt dhet samma i förleden 
natt, hwilcket Consistorium resenterade såsom een stoor petulance.

Partterna togo affträde. Dhet discurrerades om Stakaeo, om han borde agnos- 
ceras pro cive huius Universitatis, och altså hans delictum hoc in foro afdöm- 
mas. Omsijder resolverade Consistorium, att såsom han 1. hafft intention att 
låta immatriculera sig, will och 2. dhet samma ännu giöra, till hwilcken ända 
han och 3. erhållit godt testimonium från Åbo, refererandes han drögzmåhlet 
på hans försummelse som honom testimoniumet tillställa skulle, hafwer och icke
4. sedan han fatt dhet samma om händer, warit här otta dagars tijd, hwilcken 
terminum constitutionerne hoc in casu tillåta och medgifwa, så kan han intet 
skiutas ifrån jurisdictionen, och blifwer altså hans delictum consequenter här in 
foro afstraffadt, doch bör han referre nomen suum in album studiosorum.

Resolutio. Aldenstund studiosi Laurentius Stackarns, Nicol. Gavelius, Laur. 
Sillieström och Laur. Carlander äro öfwertygade som och sielfwe tillstått att 
dhe natten emellan sidstleden söndag och måndag giordt oliud, och skutitt offta 
gånger, då dhe och gått i sine nattkiortlar på gatan, undantagandes Gavelius, 
och hafwa iämbwähl sedermera alla, sedan dhe för dhetta facto blifwit citerade 
förleden natt skuttit wid Prof. Schütz huus så när som Stakaeus, altså plichtar 
Gavelius medh 4 dygns fängelse, Stakaeus och Carlander med 6. och Sillieström 
för dhet han iämbwähl petulanter talat om Rectore med 8. skolandes och Sillie
ström för dhet att han roopat på gatan och effter wachtmästarens påminnelse icke 
der med afstått böta 24 mk srmtt. Föruthan dhetta hafwa dhe och förwärckat 
pistolerna dhe skutit med, effter constitutionerne; resolutionen oplästes för part
terna och befalltes wachten incarcerera twå af dhem uthi hwarthera rummet, 
påminnandes Rector och dhem att dhe in carcere förhålla sig skickel.

III [=V]. Sveno Lyrell inkallades, tillsäyandes honom Rector, dhet han låtit
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citera Kerstin Klang, på dhet att Consistorium skulle kunnat skrijda till dombs i 
dhen saaken dhem bägge emillan är; men som hon ifrån barnsängen är intet 
oppkommit, måste man låta anstå tills hon blifwer frisk igen, lijkwähl will Con
sistorium emedlertijd beswara H:s Högg. Excellxes Kongl. Drottzens bref, an
gående Lyrels begiäran att komma till promotionen medh.

Lyrell sade sig i dag warit hoos Ekeboms hustru [Katarina Persdotter], då hon 
sagdt att Kerstin lijkwähl går oppe. 2. Sade Lyrell: kan iag icke underlåta up- 
täckia hwad skälmstycke Kerstin nu moth mig stämplar, i dhet hon beskyller 
mig conciperadt een zedell till hennes morbroder Jacob Ekebom, hwaruthinnan 
iag skulle skrifwit dhet Isac Ekeboms hustru här i staden skulle hafwa förfölgt 
sin mans slächt. Men iag hafwer lijkwähl alldrig skrifwit dhenne zedell, uthan 
hafwer allenast Daniel Klang begiärdt iag skulle concipera een sådan, men det 
nekade iag honom, och giorde altså han det sielf. Nu hafwer iag genom Fere- 
lius begiärdt original zedlen, men nu är han uthi Ekeboms hustrus händer, och 
befarar iag att iag in tet får dhen samma af henne, hwarföre beder iag att hon 
Ekeboms hustru måtte nomine Consist:rii beskickas, dhet hon uthlefwererar sed
len. Lyrell förehöltz, att dher han ändtel. pr«tenderar att få samma zedell, och 
hafwer dher fog till, så må han söka borgmestare och råd effter Ekeboms hustru 
icke är under Acad:ns jurisdictio».

IV [=VI]. Rector berättade Mathiam Abelin hafwa vexeradt een novitium 
wid nampn Jonas Elg, hwilken saak Consistorium minus funnit nödigt att defe- 
rera till Consistorium majus, opwijsandes Rector nu Abelins supplique, begiä- 
randes han mitigation på straffet. Rector notificerade secundum acta hans delic
tum, nembl. att han slagit novitium 2 örefijlar, och elliest brukat någon vexa- 
tion moth honom, doch icke så groft. H. Bilberg tilläde att alla Abelins popu
lares intercedera för honom, och iämbwähl måhlsäganden sielf, producerandes 
Abelin sedan han blef inkallad een skrifft underskrifwen af större dehlen af 
landzmännerna, som gifwa honom elliest godt wittnesbörd, och bedia för honom.

Resol. Såsom studiosus Mathias Abelin hafwer slagit novitium Jon. Elg 2 kin- 
pustar, dhet Abelin icke nekar till, hafwer och elliest honom något ex petu
lantia vexeradt, så böter han för hwartera kinpusten 6 mk söllf:mtt och 
plichtar för dhet öfrige medh 4 dygns fängelse.

V [=VII]. Bookhållaren Rommel bewilliades för sitt omaak medh Bringii 
saak som han tijdh effter annan hafft 25 dr söllfimtt. H. Bilberg förmeente 
att hwad som påkostas till actionens uthförende moth Bringii erfwingar, bör be
talas till publicum igen.

VI C=VIII]. Consistorii Amanuensis Laur. Biörckegreens supplique uplästes, 
begärandes han få stipendium, efter han elliest omöyel. kan underhålla sig af 
dhen löhnen, som samma embete tillslagin är. Dhet bewilliades honom att få 
uthi dhen facultet stipendium han det söker, effter han elliest in tet kan under
hålla sig.

VII [=IX]. Johannes Hiort begär sammalunda stipendium, och resolverade 
Consistorium att han gifwer sig an hoos eius facultatis Decanum, dher han will 
blifwa accommoderad.

VIII [=X]. Consistoriales nämbde och Nezelium dhet måtte han benificeras 
med stipendio, effter han är mycket fattig, men elliest af wacker qualité och 
ingenio.

IX [=XI]. Dhet berättade Rector att een conversus wid nampn Joh. Chris-
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tophoms begärer af publico fa något sig till uppehälle. Större dehlen af Con- 
sistorialibus sade sig gufwit honom reda hemma i huusen; samma sollicitant hade 
ingens tillstånd till sitt ansökande.

H. Lagerlööf tyckte wara betänckelit att admittera slijka sollicitanter och 
deferera dhem d heras begiäran, uthan dhe icke hafwa Kongl. May:ttz aller- 
nådigste permission. H. Lundius sade dhet samma. Resolverades altså att såsom 
större dehlen af Consistorialibus tillförende beneficeradt honom medh någon 
hielp hemma i huusen, han och icke hafwer Kongl. May:ttz tillstånd att söka 
collect, kan honom ex publico intet meddelas.

X [=XII]. Deputati Prof. Wollff och Lagerlööf sade sig i gåår som war d. 
1 Decembm talat med h. Sam. Stehn, och iämbwähl gufwit honom skrifftel. 
transumpt af dhet Acad:n fordrar af Curio, effter dhet slut som skedde i Con
sistio d. 18 Nov. sidstleden. I synnerheet hafwa dhe begärt af h. Sam. Stehn, 
dhet han icke tillåter Curio få sättia in deposito hwad böcker han will, uthan 
dhe bäst kunna wara, då h. Stehn swaradt dhet Curio sagd t, att om Acadin 
inte/ är benögder medh dhe böcker han offererar, så skall Consistorium fa söka 
sielf uhr hans booklåda han hafwer här i staden dhe bästa der kunna wara. 
H. Lagerlööf meente att wore bättre söka caution i stället för deposito för dhet 
tryck som renoveras bör. Dhet sade och h. Bilberg, men sedan funno Consis- 
toriales godt att förblifwa wid förrig resolu//on, nembl. att swarsgodt depositum 
uthökes. Sedan sade deputati, att Sam. Stehn swaradt, dhet wille han skrifftel. 
swara på dhe puncter honom af dhem i händer lefwererade woro.

Rector framtedde upsatzen på dhe exemplar Curio offererar till depositum 
skrifwen af h. Samuel Stehn, hafwandes h. Stehn tillagdt wijd ändan på samma 
upsatz, att dhe exemplaren som der specificeras, äro förseglade och insatte i
hwalfwet i kyrckan. Catalogus eorum hic est:

Loccen. Antiquit. 201 exempl. å 1 dr 16.......................................... 301:16.
Verel. Runogr. 21 exempl. å 3 d r . ...................................................... 63 —
Gothe. et Rolphs, Hervadz och Bosn Hist......................................... 440 —
Hervar. Histor. 87. exempl. å 8 dr. ................................................ 696 —
Noch Aphthonii prog. 201 exempl. å 2 d r . .....................................402 —
Comel. Nepos 400 exempl. å 1 dr. ................................................ 400 —
Atlant. 100 exempl.

Consistorium tyckte ofwanskrefne exemplar wara förhögdt wärderade och 
iämbwähl icke så många kunna tagas af hwar sort, hwar om wijdare öfwerlägges, 
när man först aestimeradt till hwadh quantum renovationen stijger. Secretin be
rättade h. Schütz af honom begiärdt, dhet wille han Consistio notificera hans 
betänckande wara om dhe 300 rdrs betallning, att dher man omöyel. nu strax 
kan få pennings, böhr Curios tryck hållas in deposito, effter dhet är 1. kiöpt 
för Acadins pennings och 2. Acadin hypothiceradt. Samma gång, sade Secretin, 
lätt och h. Qvaestor förstå dhet han. talt mz tryckaredrängen Erich Erichson, 
då han sagdt Acadin giordt bättre om hon låtit innehålla med separationen på 
trycket tills Curios dödh, men då Qvaestor effterfrågat orsaken, hafwer Erich 
Erichson dhen fuller in tet gifwit tillkenna, uthan sagdt dhet kommer honom 
intet widh. Af dhetta inferera h. Schütz och Qvaestor, dhet Erich fuller lärer 
weta kan skee något som tienar till uplyssning, hwarföre borde han giöra eedh, 
huru separationen skedt.
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XI [=XIII]. Keysers bref uplästes af d. 24 Nov. af innehåld, att faller dhet 
honom betänckeligit inrätta tryckerijs officinen här på een behagelig tijd, och 
till des Acad:ns blifwer uprettat, uthan han icke dhen säkert och framgent far 
nyttia. 2. Will han allenast hålla sådan booklåda, som han kan komma till wäga, 
och icke effter instructionen wara obligerad att hafwa allehanda slagz böcker, 
begiärandes och 3. weeta ränttan af hemmanet som honom till salarium an
slagit är.

Consistorium tyckte wara mycket obetänckel. af Keyser dhet han sig nu åtrar, 
sedan han så wijda inlåtit sig med Acad:n som skedt är, hafwandes han till- 
förende warit förnögd på interims wijs inrätta officinen, dhet han nu förmäler 
sig icke kunna giöra. Slöttz altså att dhetta wederbörl. representeras honom, 
och offereras een annan god man samma förslag som Keyser giordt är, att ned- 
sättia sig här på dhe privilegier som för Keyser uthwärckade äre, dher han icke 
will. H. Wollff gaf förslag på een och annan från Hamborg, lofwandes han sig 
willia med bookföraren Verman i Stockholm här om nomina Consist:rii cor- 
respondera.

XII [=XIV]. H. Secretrn Joh. Hadorphs bref af d. 27 Nov. oplästes, be
gärandes han fa runtrycket här wid Acad:n är, effter han ärnar oplägga een trac
tat om Monumentis Runicis SveoG., påberopandes sig för 2. åhr sedan fatt 
Illust. Cancellarii tillstånd att betiena sig af dhetta trycket.

H. Prof:r Spole berättade att då han war inspector typogr. hafwer Hadorph 
och begiärdt runetrycket men h. Schütz sade då, att det intet bör skingras här 
ifrån, effter han förmente dhet wara doneradt hijt till Acad:n. H. Bilbergh sade 
dhet trycket wara nödigt här ibland, när disputa/Zoner tryckas angående slijka 
materier.

Dhet discurrerades, om dhetta trycket kommer Acad:n till, och war ingen som 
in pra?senti dhet kunde weeta. Slöt altså Consistorium att dhetta trycket intet 
kan uthlefwereras, för än man först får part af dhet bref som h. Hadorphm 
allegeradt för sig, och man iämbwähl informeradt sig noga om dhet kommer 
Acad:n till. Emedlertijd begiäres af h. Secret. Hadorph part af of:anbe:te 111. 
Cancelkrii bref, hwilcket sedan man far, böhr man sig noga underkunniga, om 
trycket Acad:n tillkommer eller ey, och sedan hoos Hans HögGrefl. Excell. 
förnimma wijdare hans betänckande.

XIII [=XV]. H. Bilberg proponerade om säden i qwarnen skall för dhenne 
månaden sällias effter dhen taxa, som warit förleden månad, eller om dhen skall 
förandras.

Resol. Rågen och maltet sällias för 11 dr tunnan, och blandsäden sällies effter 
förre månaders taxa.

Sahl. Prof. Gartmans änkas exception emot sahl. Prof:ns Scheffers änckas libell 
insinuerades, och remitterades till sahl. Scheffers änckas wijdare förklaring.

Samma gång inlefwererades och Scheffers änckas täckning, dhen Consistorium 
desidereradt till att närmare inhämpta dhes pra?tension, effter hwilcken räckning 
hon fordrar af sahl. Gartmans 1. för åkerbruket wijd Flogsta för åhr 680, då 
sahl. Gartmans dhet tillträdt, sedan sahl. Scheffers låtit sneda, harfwa och såå, 
120 dr koppar:mt. 2. För 8 t:r gammal råg, som om hösten uthsåddes å 14. 
dr t:a 112. 3. För strunthalm som i laden qwarlembnades, föruthan långhalm 
18 tiåg å 1 dr tiåget 18. dr. Sedan oplästes sahl. Gartmans änckas excep-
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tion, förmenandes hon i. sig så mycket mindre böra betala dhe 120 dr för åker
bruket som sahl. Scheffers dhet moth Consist:rii förbud idkatt, och war mehr 
till hinder än hielp. Dher till medh skulle sahl. Gartmans lättare fallit bruket 
fortställa medh egne dragare än betala een sådan summa pennings hafwandes 
Scheffers vaxet bordt äfwentyra dher något arbete, när hon war osäker hemmanet 
få behålla. 2. Dhe 8 t:r gammal råg som praetenderas påstår sahl. Gartmans in
te/ warit mehr än 6, dher af 5. t:r gammal och 1 ny. Dhesse 6. t:r skrifwer hon 
sig tillbudit sahl. Scheffers; men som hon dhem intet wille emottaga, blef dhe 
förderfwade i een boo som sahl. Scheffers henne lembnat af dråp och ohyra, 
undandrager sig icke sahl. Gartmans ändå bem:te 6 t:r att betala ännu. 3. Hall
men angående förmenar sahl. Gartmans sig in tet wara skyldig att betala, påbe- 
ropandes sig V. Consistorii resolution uthi sahl. Hoffwenii rectorat, att skulle 
hon fått tillstånd genom sitt folck giöra gollfwet i ladan reent, effter sahl. Schef
fers dhet icke wille giöra, eller nycklarne från sig lefwerera. Blef så halmen uth- 
kastat, det och sahl. Scheffers skulle wist, men drog ingen försorg om honom 
att förwara. Och dher sahl. Gartmans hallmen emottagit, förmenar hon icke warit 
för mycket effter sahl. Scheffers så illaka taak effter sig lembnat.

H. Qvaestoris memorial af d. 2 Decemb. oplästes så lydandes medh Consistorii 
dher på falld ne resolutioner.

Magnifice Domine Rector
V. Consistorium.

Effter som iag nu skall hafwa till 11000 dr kopp*r:mtt wid pass af Michel 
Jönson i Stockholm, och fått swar af honom med denne post, att ingen penning 
är till wänta uthan bara ducater å 13 dr och caroliner rdr å 5:16, ty tächtes 
E. M. och V. C. resolvera, antingen iag samme myntesort skulle mottaga eller 
icke, emädan dhe förmenas afslås, och ingen annan uthwäg är till att betala 
stipendiaterne.

Resol. H. Qvaestor tillhåller honom betala i kopparpenningar, men der det icke 
kan skee, emottages den sort man kan få, doch icke högre än lijkmätigt Kongl. 
M:ttz förordning.

2. Önskade iag att stipendiat listan icke förglömes att i rättan tijd färdig giöres. 
Resol. Inspectores stipendiarionm hafwa sig detta recommenderadt.

3. Tächtes E. M. och V. C. resolvera, om iag wid detta tillfälle, att iag snart 
reser till Stocholm, skall sluta om Acad:ns spannemähi eller icke; och der så är, 
då taxera samma spannemäh\> så wäll afraden, som kiörckotijonden, och hwar 
sort för sig dher effter iag må kunna mig rätta. Resol. Dhet ställes uthi h. 
Qvaestoris försårg, uttingandes han spannetaähXea för högsta prijs han kan, kun
nandes Consist:m in tet något wist determinera, effter man icke weet, hwadh han 
för tijden giäller eller framdeles giälla kan.

Ups. d. 2 Decemb. E. M:s och V. C.
685. tienstskyldige

J. Arrhenius.

Uplästes Secret. Reftelii supplique angående något augment på sin löhn, 
effter han allenast halfwe secreterare löhnen niuter, och inte/ för dhet stadige 
arbetet sig något wärfwa kan thes uthan.
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Discourerades här om, och önskade Consistorium giärna att kunna Secretin 
hielpa, men weet intet quo modo, hoppas lijkwähl att framdeles torde någon 
uthwäg dher till gifwas.

D. 8 Decembris
trädde Rector Magnif. M:r Micrander tillijka medh D.D. Rudbeck, h. Auri- 

vill., D.D. Drossander, h. Norcop., h. Spole, h. Wollff, h. Bilberg, h. Peringer, 
h. Obrecht, h. Lagerlööf, [h. Norman] och Secret:n tillsammans uthi Consis
torio näst för än Prof. Holm parentera skulle öfwer h:ss högehrew:tt sahl. D.D:r 
Skunck. Då oplästes Kongl. Drotzens bref för Lyrell, hållandes H:ss HögGrefl. 
Excellxe in tet oskiäligit dhet Lyrell winlägger sig först att rena sig från dhe sordes 
som acta honom contaminera, för än han affecterar honores publicos, som splen
dorem med sig hafwa. Effter brefwetz opläsande, sade Rector dhet Lyrell i gåår, 
för än brefwet ankom från H:ss Höggrefl. Excellxe, warit hoos honom, och då 
brukat någre hårde expressioner, beswärandes sig der öfwer, att han nu inte/ 
kan komma till promotionen, förmenandes han Lyrell dhet qwinspersonen Ker
stin fuller kan wara så frisk att hon kan komma opp i Consist:m om hon wille. 
Hwar på Rector sade sig skickat bodh så till hennes syster Erich Jöransons 
hustru [Katarina Staffansdotter], som Ekeboms äncka att förnimma här om, men 
fatt swar, att hon än omöyel. kan komma uth för barnfödzlan skull. Wijdare 
sade Rector dhet Lyrell förstå låtit, att som saken än ey kan blifwa sluten, ey 
heller han blifwit admitterad till promotionen, för hwilcken orsaak skull han och 
till een dehl här så länge drögt, att han will resa hedan, och skall icke igen
komma för distingen, hafwandes jag lijkwähl honom med arrest belagdt. H. Bil
berg sade honom hafwa twå prästmäns caution för sig. Rector beklagade elliest 
huru som spargeras hwad som här i Consistorio discurreras. I synnerheet hafwer 
Lyrell berättat mig, sade Rector, hwadh som här warit om hans person och 
causa, talat, refererandes han skulden på een eller annan, att han blifwer från 
honoribus magisterii uthsluten, seyandes och Lyrell dhet fritt uth, att een af 
Consistorii membris sagdt honom dhet samma. Samptel. Consistoriales tyckte 
wara e re, att uthsöka af honom, hwilcken honom här af gifwit part. (Nu kom 
Prof. Norman.) Rector fördrog Consist:o sedan dhet Lyrell begärer communica- 
//on af den deduction som till 111. Cancell. afgådt om dhet brott han beskylles 
före, item extract af actis, men Consist:m tyckte honom inte/ wara befogad att 
begiära part af deductionen ey häller af actis, efter han är part, och saken ännu 
icke är uthexaminerad.

II. Oplästes H:ss HögG. Excellxes Drotzeti och Cancell. bref angående muta- 
//onem rectorat#/, samtyckandes Hans HögG. Excell. dher till att Prof. Bilberg 
munus Rectoris tillkommande semestre förträder, effter secundum constitu/io- 
nes ordningen på honom faller, hwar till H:ss HögGrefl. Excellxe och önskar 
lycka.

III. Rector föredrog sedan att dhe som in priori Consistorio blifwit dömdhe 
till poenam carceris, beklaga sig mycket wara incommoderade af squalore car- 
ceris, som nu ökes genom dhetta qwalsamma wädret. Dhet berättades sedan, 
att terminen för dhe som warit incarcererade, exspireradt, så när som för Car- 
lander, Staka#/ och Sillieström, som ännu een dag eller 2 resterar före. Dhe 
supplicera sade Rector om mitiga//on och iämbwähl lofwa poenitence. Dhem 
gafz elliest af samptel. Consist. god t beröm, att dhe äro af wackre ingeniis och
2 2 - 7 2 4 2 7 7  Sallandtr
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gifwa elliesc god förhoppning om sig. Slöt altså Consist:m att såsom dhe dhen 
dhem pålagde poen så när uthstått, att allenast een dag fängelsse eller annan 
åtherstår, sqvalor carceris af dhet wåta wädret tillwäxer, så att dhe dher igenom 
någon siukdom kunde contrahera, dhe och äro af tractabelt ingenio, så att dhetta 
poen dhe reda uthstått lärer dhem lända till warnagell, så förskonas dhe med 
wijdare incarcera/zon, skolandes lijkwähl Sillieström betala penningeböterne, 
och elliest gewähren, dhe skutit medh, wara förwärckade effter förra Consistorii 
resolution.

IV. Oplästes slottzbef. Sam. Stehns swar på dhe puncter Consistorii deputati 
h. Wollff och Lagerlööf honom d. 1 Decembr/j öfwerlefwererade. Dhesse 
puncter innehålles uthi Consistorii actis hålld ne d. 18 Novemb.

1. Swarar h. Sam. Stehn, att hwad depositum angår af dhe böcker som snarast 
kan wändas i pennings så är sådant d. 16 Septemb. i körckan insatt, hafwandes 
deputati sedt, hwarest dhet ännu står, hwilcket om dhet icke skulle wara suffi
cient effter gode mäns wärdering, så tillåter Curio att Consistorii deputati få gå 
in uthi hans booklåda dher att uttaga så goda och många böcker som kunna wara 
sufficient så för renova/zonen som restitutionen, då h. Stehn uthlofwar sig willia 
wara tillstädes, allenast inventarium blifwit underskrifwit på dhet som restitue- 
radt är, och wijdare hwad restitueras bör, uttryckel. blifwer determineradt till 
wist qvantum och af gode män wärderadt.

2. Beträffande specifica/zonen på renovationen, så desidererar executor så
dant instrument att efftergå, som lagh lijkmätigt är. Doch lijkwähl skrifwer han 
Curio willia söka Högl. Kongl. HoffRättens declaration om renova/zon och resti
tution på wanlig förnötning, som han menar honom böra bestås.

3. Angående assignationerne på dhe 300 rdr, som Consist:m will emottaga, 
så wijda dhe richtige och säkre äro, allenast att först afkorttas lijkwähl dhen 
balance som på dhem effter Acad:ns räkningar falla kan, och bristen dher af i 
mangell af pennings med gütige böcker, opfylles, så begärer h. Sam. Stehn på 
Curios wägnar, dhet måtte komma dher till, att samma assignationer mottagne 
och quitterade blifwa, hwilcka h. Rudbeck lefwereradt till 1500 dr, item een 
skrifftel. obligation på 300 dr som på dhe 300 rdr restera, warandes elliest 
Curio der med tÜlfredz, att när bewijses någon af assignationerne eller obliga
tionen wara osäker, att uhr hans booklåda uthsökes så mycket, som kan giöra 
tillfyllest. Men som h. Ol. Rudbeck låter exsecutoren förstå, att såsom han för
nimmer något mangell giörs på assignationerne, så wül han taga dem igen och 
Consist:m blifwer wid sin man.

4. På exemplaren Curio wid Acad:n tryckt, seyer han sig ingen specifica/zon 
hafwa, uthan när han får upsattz på dhet af honom till h. vice Bibliothecarien 
och h. Secret. Hadorph lefwereradt är, så will han supplera defecten af hwad han 
hafwer än behållit öfwer den olyckelige branden. Dhe exemplaren h. Stehn hoos 
sig hafwer, begiär han v. Bibliothecarien och Biörckegreen fa cito emottaga.

5. Eeden instrumenterne angående will han prestera sålunda, att han inga 
andra mottagit Kongl. Acad:n tillhörige, än dhe han på tryckeri jet effter sig 
lembnadt, och hwadh som i sielfwa trycket effter inventarium är allareda lefwe
reradt.

6. Hwadh cautionen widkommer Consistrm söker, för den defect som torde 
wara på dhet tryck Curio allareda restitueradt, hwar om Consistrm will låta ran-
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saka, swarar Curio, att hans egend omb in deposito är iämbwähl dher till suffi
cient, och dhet så mycket mehr, som han påstår, att dhet tryck han emottagit 
att restituera intet warit complet till alphabetet, dhet och han förmenar acta 
Consisttrii betyga, uthlofwandes för dhet öfrige h. Sam. Stehn intet undandraga 
sig att adsistera Acad:n, dhet Acad:n effter domen niuter sin förnöyelse.

Hwadh förste puncten widkommer tyckte Consist:m wähl wara att sufficient 
depositum så för renovationen som restitutionen far uthsökas uhr Curios book
låda, dher icke dhet skulle gilltigt pröfwas som han skrifwer d. 16 Sept. wara 
insatt i kyrckan. Och så snart man fatt från Wankijf dhen ombegierte taxa på 
hwar styhl, huru högdt han kommer ny att stå, skall depositum wärderas, och i 
proportion så stort antagas som är sufficient. Hwad trycket angår som resti- 
tueradt är, och ännu restitueras bör så hafwer exsecutoren sielf ett exemplar 
af inventario som inrättades wid trycketz upwägande, der af han beskaffenheeten 
kan see, och sedan man förber:de taxa sig förskaffat, och Curio förnimmes 
renovationen anställa willia, så kan trycket wijdare aestimeras till sitt quantum.

Hwad andra puncten widkommer nembl. specifica/zonen på renovationen så 
synes af förb:de inventario till een dehl hwadh renoveras bohr, och hwad mehr 
kan wara, skall alt communiceras, när Curio will låta renovationen komma till sin 
effect. Anbelangande tridie punchten om assignationerne så deputerades h. Prof. 
Lagerlööf att tala med h. Sam. Stehn, och af honom förnimma, om icke medh 
assignationernes emottagande kan fördröyas till Qvaestor kommer hem, då dhe 
kunna emottagas, sub conditione ante memorata att hwadh manqverar på dhem 
opfylles mz godh och nöyachtig pant, dher icke pennings är in promptu. Böhr 
och executoren dag förlägga på hwilcken resten blifwer betalt.

Hwad specificationen widkommer i fierde punchten på dhe af Curio tryckte 
exemplar som h. Hadorph skulle emottagit, afgår bref här om till honom, och 
förnimmes om och hwadh han af Curio emottagit. Emedlertijd tillhåller h. Sam. 
Stehn Curio att han böhr upsätta specifica/zonen på alt sitt uplagde arbete, ty 
dhet åligger honom och icke Consistorio, hwar effter han sedan må lefwerera 
från sig af alla dhe både större och mindre wärck han wid Acad:n uplagdt twå 
exemplar till Acad:n och Biblioth. af hwar sort, effter förnimmes, dhet han tills 
dhetta allenast uthgifwit bröllopz grafskriffter, gratula/zoner och fa disputa/zoner. 
Dhe hoos executoren warande exemplar skola h. vice Bibliothecarien och Biörc- 
kegreen emottaga. Hwadh eeden widkommer i fembte punchten, så blifwer Sec- 
retarius dher hoos på Acadins sijda, som förr resolveradt är, när han presteras. 
Anbelangande depositum som för defecten på alphabetet af dhet tryck reda resti- 
tueradt är, erbiudes, så påstår Consist:m nu som förr, att Curio dhen defecten 
till att supplera försäkrar Acad:n mz sitt tryck, skolandes defecten examineras, 
så snart Acad:n får någon tryckare hijt.

Consistorium maius d. 12 Decembris
praesentibus Rectore M:o Micrandro, h. Aurivillio, h. Norcopense, h. Spole, 

h. Wollff, h. Peringero, h. Obrec[h]t, h. Lagerlööf, h. Norman, Secret. J. Ref- 
telio.

Prof. Lundius låter excusera sig för opasligheet skuld.
Prof. Bilberg presiderar.
I. Discurrerades om wattsprutan Consistorium ärnadt kiöpa, och berättade
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Rector dhet D.D. Pet. Rudbeck gufwit förslag, att Consistorium till att menagera 
penningar, kunde kiöpa een i hoop med kyrkan. Dhet tyckte samptl. Con- 
sistoriales wara godt och wähl, hwar om och wijdare öfwerlägges med kyrckans 
föreståndare.

II. Een skrifft inlefwererad från DD. Pet. Rudbeck oplästes, excuserandes 
han uthi den samma, hwij han icke hafft dhenne termin lectiones publicas.

III. Acta uplästes, och wid dhet samma påminte h. Prof. Wollff att h. Prof. 
Schütz och h. Qvaestor, som nu reest till Stockholm lofwat, i dhet stället han 
tillförende sig påtagit correspondera med bookföraren Verman om någon book
tryckares införskrifwande från Hamburg hijt till Upsala, dher icke h. Keyser här 
blifwer, här om conferera med förbem:te Verman. Samma gång sade och Sec- 
ret:n effter Consistorii slut sig tilltalat Curio dhet måtte han wijdare intet titu
lera sig bibliop. Acad:ae, effter han effter Kongl. HoffRättens domb Acad:ns 
tryckare icke wijdare är, och des uthan han sig Acad:ns jurisdiction undandragit. 
Hwar på Curio swarat, att han lijkwähl af Kongl. Mayrtt hafwer fullmacht att 
trycka för h. Prof. Ol. Rudbeck, han och 2. skall hafwa een anseenlig post 
att fordra af Acad:n på sin löhn, hwarföre förmente han sig och wara berättigad 
till dhenne dtulen.

Secret:n sade sig strax swarat dhetta med hwart annat ingen connexion hafwa, 
det och Consistorium nu tyckte, så att detta för honom mtet skiähl kunde wara, 
tilläggandes och Secret. sig Curio swarat, dhet Consistrm fuller sig på dhen 
praetension, lärer förklara, han giör, när påfodras.

IV. Hans HögG. Excell. 111. Cancell. recommenda//on af d. 7 Decemb. för 
Laurentio Zellinger [Selling] att blifwa beneficeradt medh stip. Regio oplästes.

Samma Högdtb:te Hans HögGrefl. Excell. recommendation beropar sig på 
een Kongl. May:ttz allernådigste remissorial för samma Zellinger, men den 
hafwer Hans.Höggrefl. Excell. icke öfwerskickatt. Res. Zellinger anmähle sig 
hoos eius facultatis Decanum, dher han stipendium söker.

V. Hans Excell. Kongl. Rådetz och Praesidentens Fabian Wredes bref af d. 
29 Nov. oplästes, berättandes huru commissarien Petter Welt Hans Excellxe 
tillskrifwit, dhet skulle Professorerne under dhe twänne frijkallelse bref gifne 
dhem och dhes änckor för mantals pennings A:o 682 d. 18 Nov. och 683 
d. 29 Martii beskydda willia icke allenast sitt folck och tienstehion, uthan colle
gas i scholan, cantores, Cursores och wachten. Men Hans Excellxe gifwer att 
förstå dhet alla föruthan Profess, och des änckor böra förber:de pennings betala, 
och kunna in tet begrijpas under högstbem:te bref. Consistorium discurrerade 
om denne saken och fan bäst wara, att uthi underdånigheet supplicera till Kongl. 
May:tt, iämbwähl och förnimma om och icke Professorum hustrur barn och lego- 
hion under samma högstb:te bref förstås. Detta bref ställes öf:r till h. Schütz 
och Qvaestor i Stockholm, att dhe sedan dhet i underdånigheet föredraga Kongl. 
M:tt. Emedlertijd begäres dila//on af Hans Excellxe med penningarnas inford
rande, tills man inhämptat Kongl. Mayrttz nådigste willia. Elliest sade Rector att 
Welten sig excuseradt, dhet han inte/ så skrifwit till H:s Excellxe som Hans 
Excellxes bref förmäler, nembl. som skulle han angufwit, dhet Profess, under 
Högbem:te Kongl. M:ttz bref och wille beskydda icke allenast sitt egit huus- 
folck uthan och hela staten.

VI. Joh. Sepelii supplique att fa stipend. uplästes, hwar på resolverades att han 
mäler sig an hoos facultatis Decanum.
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VII. Achatius Gåse inkallades och tillspordes om han hafwer sine compur- 
gatores tillstädes, att således befrija sig ifrån dhen beskyllning skomakaren Erich 
Olofson och hans consorter honom graveradt medh. Han swar:de sig hafwa 
sex, och menar sig intet böra hafwa flera.

Resol. Såssom är resolveradt tillförende, att han bör purgera sig med 12 man, 
så förblifwer Consistim dher wid, och bör han näst effter hällgen inställa sig 
till eedens pra?sterande, om han gitter honom gångit.

VIII. Candidatens Sven Lyrells skrifft oplästes, begärandes han fa een copia 
af dhet bref som till 111. Cancell. afgångit, hans promotion och saak medh Kerstin 
Klang angående. Resol. Consistorium blifwer wijd sin förre resolution. Skrifften 
tog Rector till sig. Hac occasione nämbde Rector huru såsom Lyrell, när han 
om sin saak med sig och h. Obrecht nyligen talat, uthlätt sig till hårda och farlige 
expressioner och iämbwähl att han af 2. Prof. fatt weeta, hwem och hwadh warit 
discurreradt här i Consist:o om hans saak och promotionen. Dhetta tyckte 
samptel. Consistoriales wara wärdt att inquireras om, men Rector swar:de honom 
för sig och h. Obrecth uthlåtit, dhet han intet bekiänner, hwem dhet för honom 
sagd t.

IX. Sahl. Prof. Schefferi änckas swar på sahl. Gartmans änckas exception in
sinuerades och remitterades till förklaring. Uthi samma sin skrifft förmenar 
sahl. Schefferi äncka:

1. Dhet hennes wijd Flogstad giorde arbete med harfning och trädning inga
lunda kunnat hindra sahl. Prof. Gartmans änkas, särdeles som hon nembl. sahl. 
Gartmans icke tillbudit dher om wåhren A:o 680 att träda, uthan fast mehr 
kommit henne till nytta, effter sahl. Gartmans icke skulle hafft då så många 
dragare, som fordrades dher till, och som sahl. Gartman nutit hennes arbete 
till godo, begär hon derföre wedergiällning. Att Schefferi äncka förb:te åhr 
dher skulle dhetta bruuk drifwit emoot V. Consistorii förbodh, så påstår hon 
sådant intet wara bewijst. Men om så än skedt, att hon skulle warit förbudin, 
allegerar hon sig till godo 1. att hon satt i possession af hemmanet, 2. att 
hon effter Kongl. Mayittz bref hemmanet så länge skulle niuta, till des hon fått 
wedergiällning för dhen omkostnad hon giordt för des ödesmåhl skull. 3. Jämb- 
wähl effter Kongl. HoffRättens resolution skulle hon wid samma hemman blifwa 
till des Consistorium sig öfwer hennes dher ingifne supplique förklarat, hwilcket 
in Augusto då icke skedt.

2. Anbelangande rågen dher uthsådd war, hafwer sahl. Gartmans henne alle
nast een gång budit 6. t:r. Men som sahl. Scheffers 1. säyer sig intet annat weeta 
än dhet war 8. t:r som uthsådde woro, 2. war gammal råg dhen uthsåddes, 
men ny som igenbödz 3. dher hon desse 6. t:r skulle emottagit, hade hon sig i 
sin rätt angående bruket, begifwit, derföre så kunde hon dhem intet antaga. 
Att säden blifwit i boden förderfwat, dhet förmenar hon sahl. Gartman, sielf 
bör stå före, ty fast taket warit elackt, dher om hon lijkwähl menar af huse
synen annat finnes lära, så har hon dhet med någre käärfwar halm snart kunnat 
täcka låtit. Ändtel. låter sahl. Scheffers förstå, dhet sahl. Gartmans, icke allenast 
borde betala dhe 8. t:r effter dhen marckgång som då om sommaren här i sta
den war, uthan 6 pro cento om åhret, warandes lijkwähl ändtel. till fredz att 
förb:te spannemåhi beräcknas allenast för 6. t:r dher bonden på hemmanet sitter 
kan medh eed hålla dhem intet mehr warit.

3. Angående hallme» som sahl. Gartmans i förmågo af Consist. sluut uthhäf-
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wit, så seyer sahl. Scheffers sig af dhet alldrig hördt, 2. fick ey heller budh om 
nyckelen, förr än sahl. Gartmans folck skulle kiöra in säden, då hennes folck 
strax icke war tillstädes, att dhe kunde hallmen uttaga, förmenandes hon att 
sahl. Gartmans folck lijkwähl kunnat dhen wid een wägg ihopsatt, till någon dijt 
kunnat komma, och icke häfwit honom för swijn ocn andre creatur, hwar af hon 
infererar dhetta af argheet wara giordt. Sidst förmäler hon om taaken, att dher 
dhe så elake warit, som sahl. Gartmans föregifwer, så förmenar hon Consist:m 
kunnat pröfwa, om hon dhen förbättra bordt, och således sahl. Gartmans icke 
bordt i exsecutorens embete stijga.

Ivarus Scheffer fullmechtig på modrens wägnar inkom och Nicolaus Marin 
fullmechtig på sahl. Gartmans änckas wägnar, begärandes Marin få låta afhöra 
ett wittne wid nampn Erich Anderson, hwilken skall weeta betyga, huru myc
ken sädh warit uthsått i Flogstad A:o 680, som nu mällan bägge änckorna twis- 
tas om. Bonden Erich Anderson som samma åhr warit i Flogsta inkallades, 
effter han nu till dhenne ändan inkommit af landet, aflade eed effter parternes 
approba//on och samtycke, och tillfrågades huru mycket sädh uthsåddes af sahl. 
Scheffers äncka åhr 1680 i Flogesta, då han swarade, att 5. t:r gammal rog låg 
uthi een bodh, dhen Bengdt Mattson uthsådde. Men sedan länttes åther 1. tunna, 
som och Bengdt Mattson uthsådde. Frågrdes huru mycket Scheffers äncka om 
wåhren trädde. Han swarade att hon tillijka med annat hennes folck tredde och 
snedde så mycket åcker, som sex tunnor såddes på, och incet mehr. Om halmen 
som Scheffers äncka pr&tenderar, sade bonden, att allenast han kunde wara 20 
hällger, men war all sönderhackad af möss och ohyra; mehr wiste incet bonden 
att wittna. Wijdare giordes nu intet till dhenne saken, för än sahl. Gartmans 
äncka swaradt på sahl. Scheffers skrifft.

D. 14. Decemb. 685
hade Prof. S[ch]wede sin ora/zonem introductoriam.
[Närwarande] Rectore M. Micrandro, D.D. Pet. Rudb., h. Aurivillio, D.D. 

Drossandro, h. Norcopense, h. Spole, h. Wollff, h. Bilberg, h. Peringero, h. 
Obrecth, h. Lagerlööf, h. Norman och Secret. J. Reftelio.

I. Rector berättade förleden lögerdag ankommit bref från Prof. Schütz och 
Qvaestor berättades dhe sig fatt sidste Sam. Stehns dem öfwerskickade skrifft, 
och dhet ärendet angående executionen på Curio, anmält hoos Hans Kongl. 
May:tt uthi underdånigheet, men redan fatt dimission och afskeed af Hans 
Kongl. M:tt, så att dhe snart stå att wänta tillbakars. Dhetta bref producerade 
in tet Rector, effter dhet innehöll och någre privat ärender, uthan refererade 
innehållet så wijda dhet publicum angick. Elliest sade Rector att dhem och öfwer- 
skickades ett bref till Keyser öppet, men dhe incet lefwereradt honom brefwet, 
uthan med h. Öhrnhielm tilltalat honom om samma ärende, huru såsom han 
illa uthsatt Acad:n, i dhet han nu synes åtra sig, och incet willia komma hijt, 
dher han uthlåtit sig för dhem så, att han fuller incet nekar willia komma hijt, 
men som intet uthi Kgl. fullmachten är uthfördt huru månge åhr han skulle fa 
behålla officinen, så hafwer han först welat wara försäkrad der om. Hwar på 
Rector sade h. Schütz och Qvaestoren updragit honom effter förra Consistorii 
förslag 6. åhrs tijdh, dher med han och warit benögd, och med förste åkeföre 
lofwat öfwerföra dhet nödigste tryck, som kan wara till disputationer och pro-
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grammata, williandes i wahr med öppen watn öfwerföra mehr. Sedan tilläde 
Rector dhet Qvaestor intet kan fa af Michel Jonson annan myntesort till sti
pendiaternas afbetalande än ducater, säyer och att uthi Stockholm är än intet 
afslag skedt på myntet, uthan tages och uthgifwes ducater alt fortt effter dhen 
valva//on som här tills warit, nembl. för 13. dr. Sprf«»*nufhls handelen 
angående skrifwer Qvaestor han fruchter dhet man intet lämpel. kommer uth 
med kornet i Stockholm, effter dhet icke wäll låter mälta sig, och dhes uthan 
så mycket främmande korn är inkommit. Medh Secretro Hadorphio hafwer han 
sielf talat Qvaestor, då han lofwat dhet han will sielf opsettia een specifica/zon 
på alla dhe exemplar han af Curio emottagit.

Sedan sade h. Lagerlööf dhet han med Prof. Wollff nu någre dagar warit så 
hindrade, att dhe intet kunnat conferera med Sam. Stehn om exsecutionen och 
assignationerne på dhe 300 rdr, men nu uthlofwade dhe att dhe wille dhet samma 
giöra, och assignationerna efter förrigt sluut acceptera så wijda, som dhe säkre 
och richtige äro, hwilcket Consistorium tyckte wähl wara, påminnandes iämb- 
wähl Consistorium att dhe tillsee hwadh som brister på assignationerne, kunna få 
i penningar, eller och att Acad:n blifwer ofelbart till wiss tijd försäkrad om resten 
som förr resolveradt är.

H. Lagerlööf frågade om kan skee torde offereras reda penningar uthi ducater, 
om man skall dhem emottaga för 13 dr. H. Norcop. sade: Jag will giärna emot- 
taga på min löhn ducater å 13. dr, men intet swarar iag för publico, att dhet 
måste lijda något här igenom. Dhet sades af andre Consistorialibus att tillförende 
wijd slijkt tillfälle, att blefwit återslag på myntet, hafwer hwar och een derföre 
fatt balance på sin löhn.

Omsijder resolverade Consistorium att såsom ducaterne ännu intet äro af- 
slagne, h. Qvaestor och låtit förstå att han måste dhem emottaga i Stockholm 
för 13 dr stycket, så finner Consist:m ingen annan uthwäg, än man effter samma 
Valvation dhem måste taga an, dher ingen annan myntesort är till fangz. Sedan 
giorde Consistorium förslag för deputatis dhet wille dhe föredraga Sam. Stehn 
om han icke kunde disponera Prof. Rudbeck till att gifwa een simpel och owillc- 
kårligh obligation på dhen rest, som lärer återstå på dhesse 300 rdr, dher man 
icke nu kan fa alt. Dhetta uthlåfwade deputati willia försöka.

II. Decanus angaf att Matth. Vikaeus will disputera de inferis ex sententia 
gentilium.

III. Effter dhetta tog Rector sitt afskede, betackandes han samptl. dhe högl. 
herrarna Professoribus för dhet goda adsistence dhe wijsat och förklarat emoot 
honom uthi dhe ärender, som des deliberationer fordrat, förmodandes han dhet 
icke honom tillräcknas måtte, dhet sombliga ärender kan skee icke uthslagit till 
så lyckelig success, som lijkwist hans intention warit, hafwandes han lijkwähl 
effter yttersta kraffter och förstånd till publici wällfardh vigileradt, önskandes 
för dhet öfrige Gud hwar och een uthi sitt embete wille wällsigna och bewara.

DD. Pet. Rudb. betackade Rectori igen ora//’one decenti.
IV. D.D. Pet. Rudb. begiärte effter dhetta annoteras, dhet honom här om 

dagen bland andre chartequer förekom dhen skrifft som Secretarii gosse för een 
tijd sedan till honom öppen lefwereradt, hwilcken han ännu intet genomläsit, 
uthan då han henne ögnade som hastigast, fan han h. Schütz och Qvaestoris 
nampn dher under, och uthi skrifften stå hans grå håår nämbde, hwarföre han
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reserverade sig här med tijdh till att fa swara på henne. Elliest sade och han 
dhet icke slijke skriffter borde bäras öpne af gossar. Secretarius swar:de dhet 
hans gosse aldrig henne burit på gatan, uthan han sielf, hafwandes han offta 
gånger söckt, effter Consistorii sluut, gifwa H:ss Högw:tt Doctoren communica- 
tion af samma skrifft i sommars, när hon inlefwererades. Men han war uthe på 
landet, att han intet träffade honom. Omsijder sade Secretarius sig gått een gång 
förbij Doctorens portt, och ärnadt gå in, men honom mötte Magistre» Eklund 
wid portten, hwarföre bad han sin gosse då närwarande gå in och fråga om 
Doctoren war hemma, och som han då war hemma, och Secretarius hade något 
angelägit att tahla med Magistren, skickade han gossen in med skrifften, seyan- 
des altså Secret. icke warit för nöden sigillera skrifften, effter han henne sielf 
burit, och gossen alldrig. Secretarius tilläde och sig sedan han sålunda communi- 
ceradt skrifften som skedde copialiter sielf een gång warit hoos Doctoren att 
wijsa sielfia originalet, men h. Doctoren sade sig då in tet haf:a tijdh till att läsa 
dhet samma.

Consistorium majus d. 16 Decembris 685
praesentibus Rectore h. Bilbergh, h. Aurivillio, D.D. Drossandro, h. Norco- 

pense, h. Spole, h. Wolff, M. Micrandro, h. Peringero, h. Obrecht, h. Lagerlööf, 
h. Norman och Secret. Reftel.

I. Novus Rector h. Bilbergh hällsade och tilltalade samptke Consistoriales 
ora//one convenienti, betackandes dhem för dhet dhe nu welat opkomma, waran- 
des orsaken till sammankomsten för dhenne gången att officiarii nu skulle om- 
wäxlas. Dher jempte begiärte han Consistorialium adsistence uthi det, som 
Acad:ns angelägenheeter fordra, lofwandes han sig effter yttersta förmågo 
Acadins interesse skola och willia bewaka.

II. Novi officiarii constituerades som föllia.
Assessores Consisf.rii minoris: D.D. Benzelius, h. Lundius, M. Micrander, h. 

Norrman.
Inspectores aerarii. Ordningen föll fuller i facult. philosophica, på Prof:r Wolff, 

men som han nu hafwer inspectionem stipendiariorum, excuserade han sig, och 
begiärtte derföre att M:r Micrander wille påtaga sig inspectionem aerarii, willian- 
des han dhen antaga effter Prof. Micrander, hwar till och Prof. Micrander be
jakade. Och såsom alla nu hafft dhenne curam i fa[c]ultate theologica, så devol- 
verades dhen till nästfölliande nembl. juridicam och blef altså h. Prof:r Lundius 
inspector aerarii.

Inspectores typographiae: h. Schütz, M:r Micrander.
Decani: I facult. th[eolog]ica M:r Holm. I juridica h. Lundius. I medie. DD. 

Drossander. I philosophica M:r Micrander.
III. Dom/no Petro Hammarwijk O-Gotho bewilliades testimonium uppå Rec

toris, som dhen tijden Hammarwijk här warit hafft inspection öfwer hans dis- 
ciplar, och således hafwer personen sig bekant, som och Secretarii goda witt- 
nesbördh om hans skickelige förhållande.

IV. Mehra sade Rector sig nu intet hafwa att föredraga uthan allenast att 
Lyrell begiärdt fa uthslagh i sin saak, med hwileken han doch nu intet wille 
incommodera Consist:m majus, effter dhen ännu hörer till forum Consist:rii 
minoris så wijda som hon icke ännu är uthexaminerad.
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Consistorium minus d. 19 Decembris
pra?sentibus Rectore h. Bilbergh, M. Holm i D.D. Benzelii stalle, h. Lundio, 

M. Micrandro, h. Norrman och Secret. Reftelio.
I. Discurrerades om Lyrells och Kerstin Klangz action, påminnandes h. Lun- 

dius, att dhe som förr suttit af begynnelsen öfwer ratfsakningen, borde och wara 
nu tillstädes, effter dhe bäst om saken äro informerade, hafwandes jag, sade h. 
Lundius, intet warit adsessor Consist. minoris under förlijdit rectorat, att altså 
jag icke häller weet här af beskaffenheeten. Rector och M:r Micrander sade sig 
tillförende warit öfwer ransakningen medh uthi förlijdit rectorat.

Candidaten Sveno Lyrell, Kerstin Klangh och hennes syster Erich Jöransons 
hustru [Katarina Staffansdotter] inkallades, berättandes Rector att man nu på 
någon tijdh intet kunnat giöra till dheras action, effter hon ey kunnat komma opp 
i Consist. så länge hon legat i barnsäng, men på dhet här på må nu blifwa slut 
snart, så will Consist:m ännu höra hwadh kan wara att framföra som länder till 
saksens uplyssning. Kerstin sade sin broder [Daniel Klang] wara här, och be- 
giärtte dhet han måtte komma in, hafwandes han att betyga dhet Lyrell lofwat 
henne ächtenskap.

Rector sade dhet man först will giöra sig informerad om sielfwa lägersmåhlet, 
och hwad wittne Kerstin hafwer dher till, hwar på Kerstin swarade, dhet Lyrell 
i sitt samwete intet lärer kunna neka, i synnerheet som förr om dhet samma är 
bewittnat. Lyrell: Jag weet intet om jag bör swara henne, effter hon med list 
och bedrägerij begynt, dher medh hon än continuerar, ropar fuller alltijdh på 
wittnen, men sådanne som dehls äro incapabel för dhet dhe äro slächt, dhels 
och att dhe intet weta hwadh dhe wittna. Rector påminte att han i tijdh skulle 
exciperadt, och förr än något wittnesmåhl woro aflagdt.

Lyrell: Jag kan inte/ excipera emoot någon, förr än iag weet hwadh han will 
wittna. Consist:m förehöllt honom, dhet att ett wittne böhr strax wräkas, om 
man hafwer något emoot dhet samma.

Kerstin frågades, hwadh hon wijdare hade att öfwertyga Lyrell medh. Hon 
förmente honom wara nog öfwertygat af dhet hon förr produceradt, tilläggandes 
nu att hon och han för någon tijdh sedan talts wijdh hoos Erich Jöransons, då 
han frågade mig till om barnet, sade hon, och lofwade att han wille gifwa mig 
först någon tijdh 12 rdr om åhret, och föra mig åth Nyland, då frågade jag: 
Huru hafwen I samwete dhet att giöra, effter I wille swäria från Eder barnet? 
Han swarade, att dher jag hade gått rätt till wärcka medh honom, och intet kla
gat honom an i Consist:o, så skulle han fuller hållit sin lofwen; sade sig och der- 
före icke welat hålla trolofning, effter jag skref till Consist:m om detta. Hon 
sade och honom wijst uth barnen uhr kammaren, när dhe taltes widh samma 
gångh, då han tillbödh så skamligen med henne, att hon kunde medh stoor möda 
wäria sig. Dhetta sade Kerstin skedt om een tijsdagh. Sedan skickade jag bodh, 
sade Kerstin, till honom om söndagen dher effter, att han skulle komma till mig. 
Men dher på skickade han mig bodh att iag skulle komma till Ekeboms, dhet 
jag doch icke giorde, uthan badh honom komma till migh. Dher effter skickade 
han åther bodh till mig om måndagen 2. gånger att jag skulle komma till Eke
boms, och när iag kom ändtel. dijt, gick iag in genom Nygårdzportten, då han 
stodh i farstugun och badh mig komma opp i dhen lilla kammaren effter dher 
ingen menniska war. Lyrell interloquerade att det war Ferelii kammar, och war
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han iämbwähi sielf inne. Kerstin sade sig nekatt gå op i kammaren, gingo så 
bägge opp i sahlen, och när dhe kommo in, så gick han och såg i kring i sahlen, 
om dher skulle wara någon inne, och sade: kan skee du töhr hafwa någon som 
hör på hwad wij tala. (Lyrell tillstodh sig dhet giordt, derföre, att kan skee som 
han är något hastigh och ijfrig torde han brustit uth i någon onska och hårde 
ordh moth henne, hwar på han intet ‘wille någon höra skulle.) Och då sade 
Kerstin, repeterade han alt dhet han medh mig hafft bestella, och iembwähl 
huru fallsker jagh skulle warit i det jag narradt pijgan in i stugan på oss, och 
sade, hade iagh tänkt dhet du skulle dragit henne till wittnes fram, så skulle 
jag wähl wist, hwadh jagh moth henne skulle inwändt. Samma gångh sade Kerstin 
honom sagdt: Om jag fick ännu sofwa på din arm een gång så blefwo fuller 
alt godt, hwar på hon swarade sig sagdt, att 1 swarar lijtet till dhet i reda giordt. 
Lyrell tillstodh att offta warit bodh hoos honom, att komma till Erich Jöransons, 
nu sedan han kom hijt, men som jag, sade Lyrell, förnummit att Kerstin skulle 
willia förgiöra mig, torde jagh intet gå dijt, warandes rädd dhe skulle gifwa mig 
förgifft in i dricka eller slijkt. Men jag skickade Mauritz Biörner och Laurentius 
Her[r]lund till Erich Jöransons, att fråga, alldenstundh Vallois hennes procura
tor sagdt sig wara af honom ombudin att uthföra saaken, om han will wara 
Kerstins man, att han wille bestå all omkostnaden, dher jag skulle gå saaken 
ifrån mig. Hwar på han swaradt: Bedh Lyrell sielf komma hijt, förr swarar jag 
Eder intet, der på gick jagh omsijder dijt, och sade Erich Jöranson sig willia 
tala wackert och wähl med mig, och hafwe I något Eder emellan och Kerstin, 
så kan rätten skillia Eder åth. Sedan kom Erich Jöransons hustru [Katarina], 
och badh mig komma i kammaren till Kerstin, dhet giorde jag och frågade henne 
när hon skulle få barn. Hon stodh och grijntte dher åth, då gick Erich Jöransons 
hustru uth, och lembnade oss eensamma, som och tillförende warit hennes greep 
sådane, men sedan gick jag strax uth till gubben, och då swarade han mig intet 
på min frågan, uthan sade sig dhet willia giöra een annan gång. Kerstin sade att 
barnen wore inne i kammaren, och han dhem uthwijst, men Lyrell nekade. 
Till Nylandzreesan nekade han alldeles. Kerstin och Erich Jöransons hustru sade: 
Än om kan bewijsas eder om fostretz förgiörande. Lyrell sade att systrarna skulle 
achta sig, ty dher han will taga sig före, skola sådane saaker komma fram, så 
att förr sådant intet warit här i Consist:o, och der ibland något, som intet skulle 
lända till Erich Jöransons hustrus heder. Consist:m tillhölt Kerstin achta sig 
hwadh hon tillägger honom om barnets förgiörande. Kerstin sade sig hafwa 
praescriptions zedlar, som han sielf burit till henne. Sedan sade Lyrell: Ohnge- 
fähr 8 eller 10 dagar för barnfödzlen, skickade Erich Jöransons hustru bodh om 
een söndag jag skulle komma dijt, då jag swarade dhet iag intet törs gå dijt, 
uthan will hon möta mig, så wihl jag komma till Ekeboms. Sedan sade Lyrell: 
Jag gick till Ekeboms om afftan, men sedan jagh gick tädan, hafwer Kerstin dijt- 
kommit som Ferelius för honom berättatt, åther gick jag om måndagen till Fere- 
lius hoos Ekeboms, då Ferelius sade att hon torde hafwa något tala med mig, 
derföre sade jag att jag wille låta kalla henne op i Ferelii kammar, skickade så 
bodh effter henne, och när hon kom, stodh jag i qwisten, och då badh jag henne 
komma opp, effter der ingen skulle wara, som hörde wårt taal, hon wägrade sig, 
ändtel. gick wij in uthi sahlen, och då såg jag fuller effter om någon skulle 
wara inne, men talte allenast een lijten stundh medh henne, och sedan skildes 
wij åth trättande. Kerstin sade att dhe intet trätat eller owänner skildtz åth,
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uthan han talt wänligen medh henne. Nu tog Erich Jöransons hustru affträde.
Ekeboms hustru Katrina Persdotter som tillförende warit påberopad, inkalla

des, och uthan aflagdh eedh, effter Lyrell moth henne giorde inkast, att hon 
war i swågerskap med Kerstin, berättade allenast huru Kerstin kommit uhr 
hennes huus, nembl. att Lyrell förleden julehellg hafwer henne kallat åthskillige 
leeda skiällsordh såsom i synnerheet hora, hwilcket skedde af den orsaaken, att 
samma helig hafwer kommit någon oenigheet dhem emellan, och då sade hon 
sig sagdt åth Kerstin, att der du äst frij för desse skiällsordh, så skall du intet 
lägga dhem neder, ästu och icke frij, så skall du uhr mitt huus, men elliest 
wiste jag intet sade hon att han hade något beställa medh henne, ey heller att 
han frijat till henne. Ekeboms hustru sade och att hon åthskillige gånger fuller 
frågat Kerstin, om hon något hade beställa med Lyrell, så wille hon fuller hielpa 
till att ställa till rätta, men hon nekade. Kerstin sade sig så wara af Lyrell intalt, 
och tordes intet annat. Men, sade Ekeboms hustru, som jag såg hon intet wille 
afstryka sig dhe leda ordh han på henne kastatt, så will jag och icke längre 
hafwa henne hoos mig, då hon och kom till Erich Jöransons, hwar uppå och hans 
hustru [Katarina Staffansdotter] strax kom till mig och sade: Skill intet åth dhem, 
ty du giör illa dher uthi, dher så woro swarade jag, fast kroppen skillies åth, 
så skills intet dheras hierta och sinne här igenom. Lyrell begiärtte Ekeboms 
hustru wille referera om hon gifwit Kerstin lof att resa till Kleef, hwaräst han 
fick orsaak att kalla henne sådanne skällsordh. Ekeboms hustru sade: när jag 
reeste sielfwer till Klef, så war wij så många och manstarcke att wij intet kunde 
hafwa rådh eller rum för flere, men när jag då reste ändtel. bortt, så sade jag 
åth Kerstin, effter hon badh mig få resa dijt, att hon rådde för resa om hon 
wille.

M:r Micrander frågade om Ekeboms hustru sedt någon odygd eller oährligheet 
medh henne. Lyrell badh henne berätta hwadh Kerstin hafft beställa medh 
Sparren i cammaren. Ekeboms hustru: alldrig hafwer jag sedt någon lättfårdig- 
heet med henne, uthan henne fuller åthwarnat såsom annat mitt huusfolck. 
Om dhet att Kerstin skulle warit uthi kammar medh Sparren, sade Ekeboms 
hustru, att hon då fuller war frij för Sparren, effter Ekebomen kom strax och 
fick henne uhr kammaren. Elliest på tillfrågan sade Ekeboms hustru sig elliest 
intet hafft någon weetskap om dheras ächtenskap; om ballcken som Ekeboms 
hustru skulle slagit spijkar uthi, hwilcka Kerstin sade Lyrell bekiändt wara dijt- 
slagne för hans skuld, att han icke skulle slippa uth, sade hon dher wara spijkar 
inslagne, hwar medh bräderne äro fäste.

Ekeboms änkas son Jahan Ekebom om 12 åhr inkom, och tillfrågades om 
han weet om Kerstin Klangz och Lyrells omgiänge? Han nekade. Sedan sade 
M:r Micrander, hafwer I intet sedt dhem i kammaren tillsammans. Jahan: dhet 
är fuller wist att hon gick dijt och bäddade. M. Micrander: Låg hon intet i säng 
hoos honom. Jahan: Dhet såg iag intet. M. Micrander: Dhet står in actis, att 
I skulle wetta dhe legat ihoop. Jahan, dhet weet jag intet af, men een gång 
sedan jagh mig lagdt, hörde jag talas i sängen, liggandes Lyrell elliest eensam, 
men intet weet jag hwilcken dhet war. Lyrell påminte Jahannes om han kan 
errindra sig, om icke kan skee Lyrell hafft någon student af sine kammerater 
hoos sig om afftonen för uth, som kunnat öfwer natten blifwa qwar hoos honom, 
dhet sade gossen sig icke minnas.

Ekeboms hustru sade dhet gossen een gång berättat för henne, att sedan
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Erich Jöransons dotter war dödh, hade Kerstin budit sig lof att gå dijt uth och 
waka, men då warit hoos Lyrell om natten i kammaren. Dhetta sade hon att 
gossen een tijdh effter som dhet skedt, för henne berättat, då hon kommit att 
tala medh honom om wakningen, då han och dhet sagdt medh dhesse ordh: 
Ja hon wakte wähl hon uppe i Lyrells kammar.

Lyrell: När dhet waktes hoos Erich Jöransons, så satt jag hoos remsnijdarens 
uthi compagnie medh Her[r]lund, Undenius och Fegraeus. Ekeboms hustru: 
dhen döde stodh een heel månad hemma i huuset och waktes dher fuller mehr 
än een gångh.

Rector: huru kunne I Jahan weeta att seya för eder moder, att Kerstin warit 
hoos Lyrell effter I först sade i intet wist dher af. Jahan: Jag kunde inte/ annat 
höra, än dhet war hennes måhl. H. Lundi»j: Såg I henne intet om morgonen 
eller war dher någon student hoos honom. Jahan sade sig intet kunna minnas om 
dhet war någon student, men om morgonen såg iag dher ingen, uthan sade för 
modren, när jag kom neder, att Kerstin dher warit.

Lyrell observerade twätaligheet att gossen seyer dhet han morgonen effter 
dhet skulle skedt, sagdt dhetta för modren, men modren säyer dhet skedt någon 
tijdh effter.

H. Lundius: I måste säya Jahan hwad I wist weta. Jahan: Jag kunde intet 
wist weeta, uthan säger allenast som jag tyckte effter jag waknade hastigdt, 
och somnade in strax. H. Lundius: Hörde I intet wist ordh? Jahan: dhet hörde 
jag intet.

M. Micrander: mädan Kerstin hoos Eder war, effter hon beskylles gifwit öhl 
och slijkt åth een annan student, frågade Ekeboms hustru, hafwe I förstått något 
saaknas uthi Edert huus.

Ekeboms hustru: När tappen sitter i tunnan kan man dhet intet sakna, men 
intet såg jag henne gifwa någon student något.

Aeterna uplästes för Ekeboms äneka, huru som Kerstin berättat dhet skulle 
gossen warit inne ibland när dhe hafft umgenge, och dhet sagdt för modren. 
Modren sade sig aldrig dhet hördt mehr än dhen eene gången af honom. Elliest 
sade gossen att offta hafwer Lyrell piquerat henne Kerstin, för dhet hon wille så 
giärna wara oppe uthi hans kammar, dher hon stodh om qwällarna och hängde. 
Lyrell sade och när hon kom och bädda stodh hon och hängde wijdh spijsen 
så länge, att han måtte skuffa henne uth för trappan. Elliest badh Kerstin Eke
boms hustru skulle berätta hwadh han sagdt dhen bönedagzafftan hon skulle 
gå till Herrans nattwardh men kom intet dher till, om icke Kerstin wägrade sig 
för det, att Lyrell warit moth henne så skamlöös, dhet tillstodh Ekeboms hustru 
att hon sagdt för henne, dhet hon för Lyrells skamlöösheet skull intet kan gå 
till Herrans nattward. Sedan sade och Ekeboms hustru: Jag sade och åth hennes 
syster Erich Jöransons hustru [Katarina Staffansdotter], att hon skulle hafwa ett 
wakande öga på Kerstin, och hade jag allenast några tanekar dher af, att hon 
offta war oppe hoos honom och hölt dhe orden till godo han skälte henne medh. 
Sade sig och budit henne achta sig och bewara sin ähra; hörandes fuller dhem 
wara något emällan, men doch har hon dhem icke i någon oärligheet befunnet.

Ekeboms hustru tog affträde och jämbwähl Johannes hennes sohn, effter 
dhe sade sig mehr intet hafwa berätta. Erich Jöransons hustru inkallades, och frå
gade« om Lyrell nekar än dher till, att han hafft beställa medh Kerstin? Lyrell



i68'5:19 december 3 4 9

nekade, dher på sade hon: Om I intet dhet hade hafft, hwij skulle I hafft hierta 
tala med henne och kyssa henne, hwilcket skedde när I war hoos oss 5. wekor 
för barnfödzlen ohngefahr, då och 2 studenter dher woro, och då badh jag Eder 
gå till Eder kiäraste i kammaren, dher I kyste henne öfwer 4 gånger, så jag dhet 
såg, då hon och satt i Edert knä. Lyrell förbannade sig till efwig tijdh, att han 
dhet intet giordt. Kerstin och systren påstodo honom dhet giordt och bedyrade 
dhet med eedh, seyandes sig Kerstin honom frågat, hwij han nu så teer sig moot 
henne, dher på han swaradt: I skulle intet så handtera mig, uthan I skulle stillat 
bäcken förr än han kom i ån och fogel. medh mig umbgådtz, då gick jag uth, 
sade Erich Jöransons hustru, och sedan wijste han uth barnen effter, dhe och 
woro uthi barnecammaren och war sedan han i twå timmar inne hoos henne. 
När jag kom igen sade han: I tala som giässen dhe kakla, men jag hafwer plugg 
till hwart håhl och förr än han gick till henne hade han sagdt i studenternes 
närwaro, att om jag wiste dhet woro mitt barn, så skulle jag taga henne. 
Lyrell nekade att Kerstin settat i hans knä, eller han henne kyst och jämbwähl 
till alt.

Elliest sade Erich Jöransons hustru att een pijga sedt dhe föllgdtz åth, när 
Lyrell tilltalte Kerstin om äcktenskapz lofwen, och att pijgan tändt opp lius för 
dhem, när dhe warit uth i kammaren.

H. Lundius frågade om pijgan hördt hwadh dhe sagdt. Dher till nekade hon. 
Tycktes altså wara onödigt opkalla henne. H. Lundius frågade om något mehr 
är som dhe kunna hafwa till saaksens uplyssning, angående så wähl lägersmåhlet 
som ächtenskapet. Kerstin sade dher igenom lägersmåhlet skola bewijsas att hon 
hafwer een attest ifrån een doctorinna* i Stockholm om barnetz förgiörande, att 
Lyrell welat dhet förgiöra, Lyrell exciperade moth samma attest, att han intet 
bör attenderas, förr än han in ejus pra?sentia blifwer beswuren. Kerstin och Erich 
Jöransons hustru sade att dhe elliest hafwa andra zedlar om barneförgiörandet. 
Detta om barneförgiörandet begiärtte Lyrell separeras måtte ifrån sielfwa lägers
måhlet, williandes han illa in causa blifwa actor, sade sig och elliest willia wijsa 
Erich Jöransons hustru hwadh hustru hon är, effter hon nu kommer fram med 
barnförgiörandet och slijkt. Erich Jöransons hustru sade dhet att sidsta böne- 
dagen hafwer hon Lyrell tilltalt, dhet måtte han hålla fortt med Kerstin, elliest 
skulle hon producera detta om fostretz förgiörande, då han skulle swaradt sig 
fuller kunna neka.

Kerstin begiärtte sedan dhet hennes broder [Daniel] måtte fa komma in och 
giöra berättelse om troolofningen, så wijda dhen honom bekant är, och jämbwähl 
morbrodren Abraham Ekebom.

Daniel Klang Kerstins broder inkom, berättandes Rector huru som hon sig 
honom och jämbwähl morbrodren påberopat, som skulle dhe hafwa något 
berätta om saken mellan Lyrell och Kerstin. Lyrell exciperade dhet måtte han 
ey wittna, effter han är hennes broder. Han giorde altså berättelse uthan aflagd 
eedh som föllier. Förleden juhlmånadt hafwer jag tilltalt Lyrell i Stockholm för 
än han reste åth Westergiötland, dhet han giordt illa moth min syster att han 
henne besufwit, då han fick mig om hallsen och sade: Jag bekiänner jag hafwer 
giordt illa. Jagh swarade, att effter I så giordt, måste I låta skee troolofning,

Britta Andersdotter Swan.
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effter I och dhen  fö rr u thfåst, och hafwen I läst E der book som  een  ährlig karl, 
så böre I u p re tta  henne igen, effter I henne förnedrat, då  han lofwade troolof- 
ning skulle skee innan 2 dagar. O ch  som  han så lofwade, togz inge w ittne, uthan 
andre dagen skulle wij m öötas hoos een  wår syster boende i S tockholm , m en 
han kom  intet d ijt, hw ilket när jag talte m ed A ndr. Fegraeus om , då sade han 
Lyrell blifwit rädd, för d h e t jag honom  tilltalte, och rest af m ed alla sina saker 
till Callmar p å  båth. Elliest sade D aniel Klang sig in te t m eh r hafwa a tt berätta, 
u than  allenast a tt G abr. Sc[h]olenius talt för håns m oderb roder een  sto o r hoop 
saker så om  ächtenskapet som  lägersm åhlet, och jämbwähl a tt Lyrell skulle till- 
bud it förgjöra fostret. D å  Ekebom  strax sagdt hon skulle hafwa igen Lyrell de t 
m å då kosta hwadh d e t will. Lyrell nekade till d h e t som  berättas om  Sc[h]o- 
lenio, jämbwähl och till d h e t andra som  Klangen refereradt. Erich Jöransons 
hustru  sade: han nekar så nu  som  han g io rde förleden bönedag, då han sade 
jagh skall neka till alt, effter jagh nu  så lärd t seya ney.

H u stru  K erstin  A ndersdo tte r barnem oderska, som  w arit wid barnefödzlen, 
inkallades. Lyrell exciperade m oth  henne, att han w arit oense m ed hennes m an, 
dhen  tijdh  hon kokade fö r honom , och dhe skilldtz ow änner åth , hw arföre han 
ey heller hö lt henne god a tt w ittna. H an  tillstodh så w ara skedt, a tt någon splijt 
dhem  w arit emellan.

H o n  adm itterades alltså in tet till eedh, uthan berättade allenast a tt hon  tilltalt 
K erstin  Klang u th i sin högsta nödh, a tt hon in te t lärer slippa fö rr än hon bekän
n er sanningen, om  hon beskyller någon orä tt, då  K erstin  swarade a tt G udh 
som  hafw er gifwit m ig lijf, han tage d h e t ifrån mig igen, om  jag m ed någon 
annan hafw er beställa än  Lyrell. B arnem orskan sade Ekebom s hustru  w arit och 
tillstädes och h ö rt så sant wara, och hade nu in te t m eh r a tt berätta.

Partterne togo affträde och confererade C onsistorium  sin em ellan om  dhenne 
saaken och fan god t inkalla Lyrell, som och skedde, tillhållandes R ecto r ho- 
nom  huru  han fö r tillhållit honom  privatim  a tt bekänna d h er han w ore skyldig, 
g iorde d h e t samma ännu, bediandes honom  påtäncka att G udz häm bdh lärer 
föllia dh er på, om  han em oot sanningen nekar, så a tt honom  to rde råka sam- 
wetzqwahl eller annat slijkt.

H . Lundius tilläde och att han p å  dhe eder Lyrell g iord t för honom  privatim , 
kunde tycka honom  wara oskyldig, d h e t han och önskade, m en skulle icke så 
w ara och något kan ske skedt genom  Sc[h]olenius, som berätta t är eller elliest, 
så begiärtte han a tt han wille betäncka sig m ycket wähl, a tt icke han kastade 
sig i någre w ärre w ijdlöfftigheeter genom  sitt nekande.

Candidaten Lyrell tackade alla samptl. för g iorde förm aningar, och sade att 
skulle w ara något som  aggade hans sam wete, wille han in tet neka, u than bekiänna 
ren t uth. D h e t förhölltz Lyrell gravationerne, och bland andra huru  han wid 
sam m ankom sten uthi sahlen så m ycket fruchtat för någon skulle wara tillstädes, 
hwilcket synes giöra honom  suspect. Lyrell sade sig derföre allenast efftersedt, 
om  någon w oro tillstädes, effter han är m ycket hastigh, och i ijfrigheeten snart 
kunnat, för hennes o tijd igheet skulld, säya något åth  henne, som  han icke wille 
någon skulle höra. M en häller än  jag skulle taga på mig een  oskyldig saak, 
will jag, sade han, fö rr taga lijfwet af m ig sielf. Consistoriales badh honom  hafwa 
G udh för ögon, och achta sin ewiga wällfård, williandes dhe in tet råda, han skall 
sig något påtaga m oth sitt samwete.
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Lyrell tog affträde, och inkom  K erstin , tillhållandes Consistorium  henne 
sam m alunda, d h e t wille hon betäncka hwad synd d h e t är och hwad straff föllier, 
om  hon  skulle beskylla Lyrell som een  oskyldig, hw arföre wille hon reen t uth  
bekiänna sanningen, effter hon står under G udz ögon. K erstin: O m  dh e t w ore 
dhen  stund jag nu  skulle döö, så hafw er jag in tet annat bekiänna, än jagh sagdt, 
och a tt jag aldrig har m ed någon annan a tt giöra, och till a tt öfwertyga Lyrell, 
a tt han är barnefadren, hafw er jag een  pra?scription, som han uthw ärckat af een  
bardberaregesäll wid nam pn Tanck till fostretz förgiörande, hwilcken Lyrell och 
mig sielf lefw ereradt i Sc[h]olenii åsyn på M unckelägersbron. Sam m a pra?- 
scription opw ijstes, m en Consistoriales tyckte icke annars än i Lyrells närw aru 
böra inq«/reras om  dhen samma.

B enedictus Lithenius, hwilcken tillförende K erstin  sig påberopat, a tt han 
u nder wägen till Stockholm  skulle w eeta dhet Lyrell och hon  legat tillsamman i 
säng, inkallades, tillhållandes Consist:m  honom  först om  eedens w icht, hwilcken 
han aflade och sedan refererade som  föllier. O rsaken  hwij jagh skulle föllia 
Lyrell till S tockholm , war d h e t a tt han wille hafwa m ig m ed sig i fiohl juhl 
för K erstin  Klangz skuld, på d h e t han för all suspicion skulle wara frij. D h e  
fölgdes åth u th i hwar sin släde från staden, och reste  från Skålstadh något seen t 
om  afftonen, och när wij kom  till M ärsta, sedan Lyrell bestält m åltijdh, och den  
war öfw erstånden, satt wij een  stund uppe, och om sijder hade hon  ärnadt lagdt 
sig p å  bäncken, m en wij begiärtte bägge hon  skulle lägga sig i sängen, d h e t hon 
och sedan giorde, m en afklädde sig in tet, u than allenast lappm udden, frågades 
om  hon in tet leddes eller lyfftes i sängen? D h e r till nekade han. Sedan satt wij 
begge een stund oppe, och rö k te  een  p ijpa tobak, d å  gick Lyrell och lade sig 
hoos K erstin, m en jag lade mig hoos een  herretienare  i een  annan säng. R eese- 
råcken tog Lyrell af sig allenast och kastade p å  sigh. N ä r wij legat een  stund, 
kom  frem m ande m ehr fram p å  natten , som  w ore någre gånger p å  dören , och 
wille in, då wij lätt een gång upp fö r dhem , och sedan läste dhe up m ed een  
nyckell, så a tt dhe m erendels bo rttoge söm nen a tt wij in tet fick sofwa, uthan 
m äst w oro w akne. Fram bättre  på natten reste  wij b o rtt igen, m en  im edlertijd  
m ärk te  jag ingen otillbörligheet, som  jag kunde höra. O ch reste  wij så bittida 
d h er ifrån M ärsta, att wij när oppdager war, kom m o till R otebro . M ehr sade 
Lithenius sig in te t hafwa att berätta  om  borttresan , uthan allenast i S tockholm  
w oro dhe i e tt härberge ihoop öfw er första natten , effter wij kom m o så sen t 
fram , m en in te t låge dhe i säng ihoop dher. Elliest uthi åtherresan w oro wij 
alle tillhopa uthi een släde och kom m o sen t till R o tebro  om  afftonen, då wij 
alle lågo i een  säng, jag wid wäggen, Lyrell em ellan, och hon fram till. Sade 
sig ey heller då kunnat m ärka något otillbörl. D agen effter skildes wij åth, då 
Lyrell reste  åth Sigtuna och jag fölgde henne hem . W ijdare hade han in te t att 
refere ra  uthan tog affträde.

H . Prof. Lundius frågade huru  Lyrell från fölliande grava/Zoner sig u th reda 
wille: 1. har e tt  w ittne sw urit, a tt I bägge sam m anlegat här i staden, som in te t 
exciperadt är em oth, 2. a tt har I reest om  land m ed henne, 3. har I bekänt 
een  actum  impudicitiae, 4. är dhen  eene zedlen m ycket betänckelig, att I skulle 
willia insluta E der uthi cam m aren eensam m a, och i synnerheet då när folck war 
till kyrckan, föruthan hwadh m ehr gravationer in actis finnes. Lyrell sade sig 
willia här på sig förklara en  annan gång, m en som tijden  nu  w ar förleedin a tt
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Consistim måtte skingras, begiärtte han få inkalla och afhöra låta ett wittne emoth 
sin wederpartt, effter han befarade samma wittne een annan gång icke kunna 
komma tillstädes. Wittnet nämbdhe han, och war een studiosus Andreas Ancker- 
bom, samma Andreas Anckerbom inkom och frågades om han hade något att 
wittna, och om dhet angick lägersmåhlet? Lyrell swarade att Anckerbom skall 
wittna, huru som han sedt, dhet Kerstin gick uth förleden distingzmarknad, 
och hade inga pennings, men lijkwähl af kiöpgesällerne fick saker för någre 
hundrade daler såssom spetzar kappa etc. när huusbönderne woro inne och 
åto, hwar af Lyrell wille intyga dhet hon dhetta förtient sig på otillbörl. sätt, 
tilläggandes han dhet att barnefödzletijdhen träffar exact in med distingen.

Kerstin swarde: Spettzorna jag hafwer på kiorttelen, hafwer jag och min syster 
kiöpt af alt ett stycke, och iämbwähl kapporna bägge.

Anckerbom tillfrågades ännu, om han något weet lägersmåhlet angående eller 
elliest något olofl. medh henne? Han swarade: Ingen odygd har jag sedt medh 
henne, uthan een kiöpgesäll badh henne wara qwar hoos sig wid ståndet i dis
tingen, och stodh och complementerade med henne.

Kerstin sade att den gesällen och hon woro stadzboar ihoop, och altså be
kantte. Anckerbom frågades om han såg gesällen kyst henne, eller giordt något 
slijkt. Dhet sade Anckerbom sig intet sedt, weet ey häller någon oährligheet 
med henne, uthan såg allenast dhet att dhe woro bekantte med hwar andra. 
Men om hon kiöpt eller fått något af gesällen, dhet kunde han intet weta. Och 
effter Anckerbom intet hade något annat att wittna, som war till saaken essen- 
tialt, giorde han ingen eedh.

Lyrell sade sig fuller och hafwa flere wittne, som i synnerheet Skragge och 
frågade om han skall giöra eedh, effter han attesterat dhet hon stulit wijn och 
öhl uhr källaren och gufwit een student i Nycklebogården, hwilcken och warit 
medh henne uthe i Forckarby.

Kerstin sade att ingen skall bewijsa dhet hon stulit uhr kiällaren, och ey 
häller att hon warit med någon i Forkarby.

Lyrell frågades hwadh han der med will bewijsa. Lyrell: här af införer jag att 
hon måtte warit bekamt och hafft beställa medh dhen samma studenten.

Kerstin: Jag är benögd med Lyrells beskyllning, dher Lyrell öfwertygar mig 
medh wittne.

Lyrell tillfrågades hwilcken samma student war, och opwi jste så h. Prof. Lundio 
een attest, att samma student skulle heeta Sven Fabrin.

Partterne togo affträde, och togz dhenne saken i betänckande, finnandes Con- 
sist:m dhen af sådan beskaffenheet, att måtte Sc[h]olenius, bardberaregesällen 
Tancken, och dhe flere påberopade höres, hwarföre förelädes partterne dag ons
dagen effter trettondagen, dhet skola dhe alla sina wittnen och ehwadh skiähl 
dhe kunna hafwa då framdraga, williandes och Consistorium begiära underståt
hållarens wällborne h. Jacobi Clos adsistence, dhet måtte förber:de bardberare- 
gesäll Tanck, genom hans tillhielp upsökas och hijtskickas.

Sedan frågade Lyrell om han skulle öfwer hellgen fa resa bortt, hwar emoot 
Kerstin begiärade dhet måtte han ändtl. blifwa qwar, och omsijder resolverade 
Consistorium att han fuller öfwer hellgen må resa bortt, men att han lijkwähl 
ändtel. är tillstädes på förelagden dagh.
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Consistorium majus d. 21 Decembris
praesentibus Rectore h. Bilbergh, M:r Holm, h. Aurivillio, D.D. Drossandro, 

h. Norcopense, h. Spole, h. Wollff, M:r Micrander, h. Peringer, h. Obrec[h]t, 
h. Lagerlööf, h. Norman, h. Qvaestor och Secret. Reftel.

H. Lundius excuserades af Secret. för opassligheet skulld.
I. Kongl. May:ttz allernådigste confirmation för Mag. Olao Linnerio att wara 

Prof. extraord. theologe oplästes, beståendes Hans Kongl. May:tt honom dhen 
löhn som Illust. Acad. Cancellarius honom tilläggandes warder.

Jämbwähl uplästes och Hans HögG. Excellxes Kongl. Drotzens och Acad. 
Cancellarii fulimacht för Mag:o Johan Palmroth, att wara Adjunct#j philosophix, 
hafwandes han lijkwähl ingen löhn att wäntta för än något ordinarie rum blif- 
wer ledigt.

II. Sedan oplästes een copia af Kongl. May:ttz bref för probstens och kiörkio- 
herdens uthi Haimstadh Mag:r Casten Rönnowij söhner, dhet skola dhe så fort 
dhe effter handen hijt till Acad:n komma, men nu i förstone Gustaff Otto som 
i Upsala är, få så stort Stipendium, som dhe förre bägge bröderne [Andreas 
och Magnus], till godo nutit hafwa. Samma copia af Kongl. May:ttz allernådigste 
bref war från 111. Cancell. öfwerskickad tillijka med couvert om dhen samma 
angående samma ärende. Sedan dhesse bref warit oplässne, förordnades Gustaff 
Otto Rönnow att succedera sine bröder Andre« och Magno när dhe afresa, och 
sedan niuta och dhe andra hans bröder samma beneficium när dhe hijtkomma.

III. Kongl. May:ttz alldranådigste resolution för Laurentio Biörckegreen och 
Samuel Norbergh oplästes, af innehåld dhet skola dhe få hwar sitt stipendium, 
i anseende till dhet arbete dhe pra?steradt till Kongl. Commissionen här wid 
Acad:n, första som något rum blifwer vacant. Men imedlertijd om icke nu strax 
woro öppning, fa dhe så mycket af cassa studiosorum. Resol. Laurentius Biörcke
green succederar Jacobo Wallio i facultate theologica, och Norberg Jonae Colum
bo [0: Columbagrius] i facultate philosophica, till heela rum.

IV. Kongl. May:ttz resolution för bookhållaren Börje Rommel oplästes, af 
innehåld att som arbetet för honom tillwäxer och lönen är ringa, dhet består 
Hans Kongl. May:tt honom een Amanuensis, som aflönes med ett stipendio 
åhrl.

Secretarius påminte om Candid. Gabriel Siöbergh, dhet han för sig hafwer 
Hans HögGrefl. Excellxes Kongl. Drottzens recommenda/zon att få 2 stipendia 
simplicia under sin peregrination.

V. Nu företogz stipendiat registret, och förordnades effterfölliande att få 
stipendia. Uthi facultate theologica kommer Johannes Trogelius uthi Daniel 
Tresks ställe, och far halfft rum. Zellinger [Selling] kommer uthi Nicol. Kironii 
[Kyronii] ställe. Formsnijdaren [Christopher Heijer] uthi Clevberghz ställe. 
Andreas Anckerbom uthi Petri Printzii ställe. Johan Nordinger uthi Erici Sun- 
delii. Nicolaus Forsman i Leemans ställe. Alle desse fa helt rum, föruthan Troge
lius som nu får hallfft, men fölliande termin heelt vide acta af d. 5 Maij 686.

Uthi facultate juridica war ingen vacance. I facultate medica går Joh. Celsius 
uth, effter han emoot constitu/zonerne på helt åhr och något mehr intet warit 
tillstädes, och honom succederar Georg. Brovallius till hela rummet.

I facultate philosophica. Uthi Nybleri ställe kommer Joh. Pijlträd, och får
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halfft rum . I Joh . R udbeckii stalle kom m er Jacob  Jacobson Soth och far halfft, 
effter Kongl. M :ttz befallning. M agnus Petraeus succederar Lyrell tili halfft rum . 
Laurentius C rönstrandh [K rönstrandh] får halfft rum  i M arins stalle. I Sven 
Carlheim s stalle kom m er A nd. Piscator och får he it rum . D aniel Lidius får halfft 
rum  uthi Mag. Ol. Lindz stalle.

B ookhållaren Romzwel får tillkom m ande term in e tt rum  bland stipendiarios 
till sin A m anuensem , kunnandes honom  för dhenne gången in tet tilläggas, effter 
han ännu ingen sig förskaffat.

C andidaten D n. G abriel Siöbergh behåller effter H ans H ögG refl. Excelkces 
Kongl. D rottzens och Acad:ae Cancell. recom m enda//on, und er sitt borttow a- 
rande wid uthlänska universiteter, d h e t stipendium  han in facult. philosophica 
hafwer, tillbiudandes sam m a facultet om  icke han kunde beneficeras m ed något 
rum  uthi theologica. D hetta  kunde denne gången in tet skee, effter vacante rum 
m en reda w oro optagne.

O m  m ulcta disponeras u thaf hwar facultet, så a tt dhen blifwer beneficerad som 
torffdgast är.

Secret:n näm bde d h e t Prof. Lundius adsignerat mulctaw af facult. juridica 
Samuel Kadow, dhet och h. Aurivillius adproberade. Sedan discurrerades om 
Israelis Skragges absentia wid förledin term in, berättandes h. Prof. Aurivillius 
d h e t han sig skrifftel. excuseradt effter han m edelst någre syners bijw istande 
w arit hindrad, hwarföre resolverades att han w ederbörl. m ulcteras, m en behåller 
sitt stipendium .

VI. Mag:o O lao Lindh bewilliades till underhålld under dhes swåre siukdom b 
af cassa studiosorum  15 dr s:m tt och Candidat. M agno M egalino 12 dr söllfimtt.

V II. B ooktryckaren H enrich  K eysers b re f af d. 12. D ecem b ra  oplästes, för- 
ständigandes han, dhet han ingalunda täncker rygga sin uthfåsta lofwen nem bl. 
a tt hijtflyttia m edh tryckerijt, m en hafw er in te t kunnat flö ttiandet wärckstält, 
fö rr än han först skulle w ara försäkrad på huru  lång tijd Acad:n m ed honom  
contrahera wille, och jämbwähl af hwad beskaffenheet och im portance d h e t till
sagde hem m anet w oro, föruthan dh e t a tt och han befahr sig skee någon prae- 
judice genom  d h e t a tt C urio nu  som fö rr fortfar m ed tryckande.

H . Qvaestor berättade, att han m äst för dhen orsaken difficulteradt a tt kom m a 
hijt, aldenstund uthi Kongl. M ay:ttz b re f icke står specificeradt huru  lång tijd 
han m å blifwa här wijd officinen. Resol. B ref afgår till K eyser, a tt Consist:m  
förblifw er wid d h e t sluut, som  fö rr är g iordt, nem bl. a tt han m edh sitt tryck 
uphåller här officinen på 6 åhrs tijd , till dhes m an får see, hwad expedient m an 
sedan finner. H w ad Curio och hem m anet anbelangar, så kan honom  genom  hans 
tryckande ingen pra?judice skee, effter han allenast böh r trycka hw adh h. O l. 
R udbeck tillkom m er. B eträffande hem m anetz räntta, så skickas honom  speci- 
fica//on dh er på tillhanda.

V III. R ecto r berättade Colum bi erfw ingar som här i staden äro, begära dh e t 
wille Consist:m  samptl. consorterne notificera, d h e t dhe till een  wiss dag wille 
inkom m a a tt skifta uthi sterbhuset, hwilcket Consist:m  resolverade skee m åtte, 
och tyckte bäst wara a tt confereras m ed dhem  till hwilcken dag dhe finna lägli
gast a tt sam m ankom sten skeer.

IX . H . Profess:ns Ol. Rudbeckii b re f  a f d. 20 D ecem b. uplästes, förfrågandes 
han om  icke Consist:m  will tillijka m edh dhe andra adsignationer han för Curios
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skulld o ffererad t em ottaga dhen  som  är gifwen p å  Acad:ns cassa, angående dhe 
p en n in g s  Acad:n honom  skall skylldig wara, och Curio, fö r k iöp te böcker till 
B iblio thequet, förm enandes han a tt såssom dhen  skulden är liquid, i synnerheet 
som  Acad:ns fullm echtige för tijden  w arande R ecto r tillijka m ed h. A rrhenici, 
h. Spole, h. W ollff och h. R enttem ästaren  räkningarna underskrifw it, hwaräst 
sam m a skulld införes, så kan och dhen  afräknas p å  d h e t C urio skylldig är. M en 
skulle någon tagit sin hand undan sam m a räkningar, så wille han g ierna w eta 
hwem  dhen  är.

R ector: H w adh räkningarna w ijdkom m er, så kunna d he nu in te t uthi alt kiän- 
nas fö r liquid, ey heller dhen  pra?tension h. R udbeck och C urio  g iö r m oth 
Acadrn, uthan dhe kallas illiquid dherfö re , sedan h. Schütz g io rd t observa//on 
p å  dhem . Elliest sade R ec to r sig underskrifw it m ed Prof. Spole sahl. V erelii 
räkning, hwaräst dhenne h. R udbecks och Curios pra?tension är infördh, och sås
som  m an d h e t således g iord t, frågar h. R udbeck om  man icke will stå d h er 
w ijd, och hwij m an drager sin hand undan.

H . A rrhenius: D he som  tagit sin hand ifrån dhenne räkningen, lärer hafwa 
fö rd t ad acta orsaken af hwad grund  och skiähl d h e t ä r skedt.

H . W ollff sade allenast dhesse räkningar wara vidim erade, och således på dhen 
condition w ara underskrifne. M en skulle någon post icke w ara richtig, d h e t stå 
dhe in te t fö re som  dhem  underskrifw it.

H . A rrhenius: D hen  post som nu af Prof. O lao R udbeck urgeras är sederm era 
betalt u th i sahl. W erelii räkning, och b ö r altså nu in tet m eh r fordras. Elliest 
ligga och räkningarna nu uthi Cam m aren, och står alt till dhes decision och 
skiärskådande.

Resolut. A lldenstund dhen  räkningen, hwaräst dhen  posten är införd, som  h:r 
Prof:n Ol. R udbeck och C urio af Acad:n p r« ten d erar, ligger uthi H ögl. Kongl. 
Cam m aren, och d er så wähl om  dhenne som dhe andre posterne lära noga ran- 
sakas och skiärskådas, a f hwadh wicht och w ärde hwar och een kan wara, m an 
och här uppå hafw er a tt förw äntta H ögl. Kongl. Cam m arens rättw ijsa uthslag; 
altså anstår och m ed dhenne posten  så länge, kunnandes m an nu här om  rebus 
sic se habentibus in te t determ inera, ey heller acceptera samma post till afräkning 
på dh e t Acad:n af C urio hafwer att fordra, förr än m an först får see huru  w ijda 
H ögl. Kongl. C am m aren sam m a post approberar.

X . H . Prof. M icrander påm intte om  executionen, om  assignationerne skola 
nu  em ottagas dhe som liquid äro.

H . Lagerlööf sade att d h er dhenne eene assigna/zonen icke accepteras så wihl 
h. R udb. ingen lefw erera.

H . Qvaestor sade kan skee han skall, effter han uthfåst sig för Curios cautions 
man. Samma gång sade och Prof. M icrander sig fått specifica//on  p å  dhe a f vice 
B iblioth. och B iörkegreen inventerade exem plar, som C urio från sig lefw ereradt, 
m en finner allenast dh er af howom lefw ereradt någre brudh-, grafskriffter dis- 
p u ta //oner och gratula/zoner, m en inge böcker äro dher, som C urio  tryckt. Con- 
sist:m discurrerade om bägge desse puneter och fan in tet annat expedient, än 
Consist.m  m åtte söka C urio, d her man om öyel.n kan fa dhe fö rr a f  h. R udbeck 
offererade assignationer, hwileka dhe förr af C onsist:o depu terade em ottaga, 
d h er dhe icke förwägras. O m  exem plaren tillhålles och h. Sam. Steen, d h e t 
C urio m åtte af dhe böckren han tryckt, lefw erera så många från sig som w eder-



3 5 6 i68$: 2 i december

böhr, cy fast Curio inwänder, att någre af dhem på Bibliothequet kunna finnas 
förr, så äre dhe antingen dijt kiöpte för Bibliothequetz medell, såsom h. Rud- 
beckz Adantica etc. eller och skiänckte af auctorib«j ipsis, hwar igenom Curio 
ingalunda från sin obliga//on libereras, uthan böhr han lijka fult prestera hwad 
han böhr.

XI. Kongl. May:ttz allernådigste bref för h. Prof. Schütz och h:r Ränttemäs- 
taren uplästes af innehåld som föllier.

Wij Carl, medh Gudz nåde, Sweriges, Giöthes och Wendes Konungh; Stor- 
förste till Finland, hertig uthi Skåne, Esslandh, Lijflandh etc. Giörom witter- 
ligit att såssom Wij för någon tijdh sedan hafwe förordnat wåre trogne under- 
såthare, dhe wyrdige wällärde och wällförståndige resp. Theologiae Professoren 
Mag. Henrich Schütz och Academiae Ränttmästare Mag. Jacob Arhenium, tili 
att inquirera och undersökia om uphofwet och orsakerne tili Upsala Academies 
slätta tillstånd och hwadh henne förnembligast tryckt hafwer, sampt gifwa oför- 
gripeliga förslag, huru alt måtte kunna rättas och åtherwinnas. Och bem:te af 
oss förordnade nu mehra hafwa bracht samma dhem anbefalte inquisitions arbete 
till sluut och där öfwer hoos oss medh een underdånigh berättelsse inkomne äre; 
altså och emädan Wij där uthinnan förspörje d heras osparde möda och flijt 
sampt underdånige trooheet för Wår tiänst och Academiens gagn och bästa; 
ty uptage Wij med särdeles nådigst nöye dheras förrättning, approberandes och 
gillandes, hwad i så måtto af dhem effter dhen dhem gifne instruction giordt 
och wärckstält är; wehlandes och sådant uthi nådig ihugkommelsse beholla och 
dhem widh tillfälle Wår Konungzlige ynnest wederfaras låta. Och som Wij alla
reda tillförende, förmedelst Wårt bref till Consistorium academicum af d. io 
Decemb. nästledit åhr alfwarligen hafwe förbudit, att mötha bem:te Wåra förord
nade med haat och afwundh, sampt på något sätt förolämpa dhem, wehle och 
förmoda, att ingen sig fördristat hafwer emoot samme Wårt förbudh att bryta, 
men där sådant emoot förhoppning sked t wore och där öfwer klagat blifwo, 
lähre Wij dhet samma behörigen ijfra. Förbiudandes jämhwähl nu än ytterligare 
alle, hwilcka dhe och wara kunna, att på något sätt antingen med åthal och an- 
språck eller anstöteligheeter och annan olämpa och wederwärdigheet beswära 
ofwanbem:te personer eller dheras anhörige och effterkommande för dheras för
rättningar i dhenne Commissionen; efftersom Wij dhem så wähl som dhe andre, 
hwilcka under dhem widh samme inquisitions Commission arbetat hafwa, emoot 
alt sådant åthal och beswär i Wår Konglige protection och hägn här medh kraffte- 
ligen anammer; hwilcket alla som wederböhra hafwa sig hörsambligen att effter- 
rätta. Till yttermehra wisso hafwe Wij dhetta medh egen hand underskrifwit 
och med wårt Kongl. secret bekräffta låtit. Datum Stockholm d. io Decembm 
1685.

Carolus.
/J. Bergenhielm.

XII. Sedan uplästes och Kongl. May:ttz allernådigste resolution för h. Räntte- 
mäst:n om Acad:ns medell så lydande.
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Kongl. M ay:ttz
N åd ige resolution  och förordning, hwar effter R entem ästaren wid Upsala Aca

dém ie, angående m edlen sig skall hafwa att regulera och rätta. S tockholm  d. io . 
D ecem b. 1685.

Såssom Kongl. M ay:tt fö r bättre  richtigheetz skull finner nödigt, a tt R änte- 
m ästaren wid A cadem ien i Upsala hädan effter skall och m å stricte hålla sig widh 
Kongl. constitu tioner, staten och förord  ningarne för R äntteC am m aren, på dhet 
a tt d en  samme icke m å graveras m ed extraordinarie u thgiffter till sin w ijdare 
olägenheet; A ltså wihl Kongl. M ay:tt a tt R entem ästaren  sig d e r  e ffter rä tte r, stäl
landes sig bem :te  constitu tioner, staten  och förordningarne till een  oförändrat 
norm  och re ttesnö re ; e ffter som  och honom  skall wara effterlåtit, a tt inkom m a 
m edh sine underdånige påm innelser, där så hände, a tt een  eller annan skulle p å  
ogrundat berättelsse fö r uthw ärka sig någre b re f  och reso lu tioner till R änte- 
Cam m arens gravation, och tijdigt w idh handen gifwa, hwadh Kongl. constitu- 
//o n e r och förordningar ther em oo t innehålla och förmå. H w ilcket hwar och een  
som  w ederböhr hafwe a tt ställa sig till hörsam  effterrättelsse. D atum  u t supra.

Carolus.
/J. B ergenhielm .

X III. Studiosi D n. N icol. Bovallii supplique insinuerades, anhållandes han om  
testim onio  vitae e t studiorum , hwar igenom  han förm enar sig kunna blifwa 
recom m enderad att få stipendium  Banerianum .

Resol. Såsom inspector nationis bäst lärer hafwa sig bekantt förbide B ow allii 
lefw erne och pro fect uthi studierne, så anhålle han hoos honom  om  d h e t samma, 
kunnandes dh e tta  icke så beqwäml. skee nom ine totius collegii, effter han 
sam ptl. C onsistorialib#; icke så noga är bekantt.

X IV . Secretarius berättade d h e t han dhe observa//oner eftersökt, som  een  
och annan gång äro om talte här i Consistio och angå skulle åthskillige åhrs 
böcker tillbakars, m en finner allenast någre öfw er 682 åhrs book inskrefne uth i 
Prof. Spoles rectoratz protocoll. O ch sade han, a tt som  dhe fö rr än han till
trädde secretaria tet äro inlefw ererade, swarar han in tet före, a tt dhe icke nu 
finnas, m en inga äro inkom bne sedan han steg till.

2 3 - 7 4 4 2 7 7  Sallandtr
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Elias Eliasson, akad.-bonde i Alma, Tillinge 178 
Elias Eriksson, bonde i Flogsta, Bondkyrko 139 
Elingius, Laurentius, professor 86, 124, 203, 

238
Elisabet Andersdotter 28, 30 f., 71,7 3 
Elisabet Mickelsdotter, en länsmansdotter 194 
Elsius, Petrus. Se Elfvius 
Elvius, Johannes. Se Elfvius 
Elvius, Petrus. Se Elfvius 
Emporagrius, Ericus, biskop 110 
Enand er, Petrus, Holm. 132 
Enecopiander, Anders, komm, i Uppsala 54, 

321, 322
Enerooth (adlad Leijonflycht) (Enroth), Nils, 

kanslist 243, 311 
Engius, Sveno, Ostrog. 37, 131, 132 
Engren, Lars Mattsson, soldat 64 
Engvall, Leonhard, Ostrog. 20, 303 
Enroth. Se Eneroth
Eosander (adlad Göthe), Samuel, rådman i 

Stockholm 291 
Erik Andersson, akad.-bonde i Brunna, Vårfru

kyrka 179L
Erik Andersson, akad.-bonde och rättare i Drag

by, Skuttunge 273 
Erik Andersson, akad.-bonde i Jälsta, Alunda 

260

Erik Andersson, akad.-bonde i Tåby, Östuna 
155

Erik Andersson, akad.-bonde i Yttergran 159,
2 9 7

Erik Andersson, bonde i Flogsta, Bondkyrko 
139,342

Erik Andersson, humlegårdsdräng 37 
Erik Björsson, humlegårdsdräng 37 
Erik Eriksson, akad.-bonde i Ista, Skepptuna 

160
Erik Eriksson, boktryckaregesäll 83, 164, 185 f., 

229, 243, 244. 249, 250, 251, 252, 334 
Erik Eriksson, humlegårdsdräng 37 
Erik Eriksson, stadsvaktknekt 137 
Erik Hansson 32Öff.
Erik Johansson, akad.-bonde i Alby, Haga 139 
Erik Johansson, akad.-bonde i Sparrsätra 179 
Erik Johansson, glasmästare. Se Möller 
Erik Jönsson, akad.-bonde i Kumla, S:t Ilian 179 
Erikjöransson, rådman 136, 193, 343, 346, 348
— hansdotter 348
— hans hustru. Se Katarina Staffansdotter
— hans piga 280
Erik Larsson, akad.-bonde i Herresta, Skepptuna

63
Erik Larsson, vaktknekt 242, 302, 307, 323 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Hasta, Gottröra 63 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Tjusta, Kårsta 133 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Viksjö, Häggeby 

159
Erik 01(of)sson, skomakare 46L, 31 ff., 33L, 

65 f., 85, 88, 96, 116, 119 ff., I33f-, 341
— hans (?) dotter 298
Erik Persson, akad.-bonde i Nackby, Skultuna 

179
Erik Persson, akad.-bonde i Ullentuna, Skepp

tuna 62
Erik Staffansson, akad.-bonde i Orkesta 62 
Erik Tomsson, borgare 321, 322
— hans hustru. Se Kerstin Mattsdotter
Eskil Eriksson, akad.-bonde i Kippinge, Närtuna 

i 35f-
Eskil Mattsson, boktryckare 169, 223, 244, 243, 

247,252,274

Fabrin, Sveno 11, 352
Falck, N .N ., notarie 190
Fegrsus, Andreas 284, 283, 299, 301, 348, 330
Fellman, Jacobus Jacobi 309
Ferelius, Arvidus 195, 333, 345, 346
— hans farbroder 287
Fernelius, Israel 132, 140, 153
Ferner, Anna, f. Kempe 25
Fleming, Henrik, generalmajor 180
Flur, Bengt 236
Fogelberg, Leonhard 284, 285, 299ff.
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Fontelius, Petrus, professor, kyrkoherde i Gävle 
223,224,244 

Forbus, Jacobus, Ostrobothn. 149 
Forelius, Daniel 132
Forelius, Hemmingus, depositor 98 f., 110, 122 
Fornelius, Jonas, professor, hans änka 138 
Forsell, Gustaf, borgare 59 
Forsman, Nicolaus, Gothob. 32, 56, 5 7 ,6 7 , 295, 

353
Franck, Petrus 3 26 f.
Franck(enius), Elisabet 192 
Frankenius, Johannes, professor 61 (Franchen) 
Fredrik, prins {240), 256 
Fries (Frisius), Andreas, prokurator 280, 298, 

304 f.
Fcondelin, Andreas 71 f., 322 f.
Frondelius, Andreas. Felskrivning för Frondelin 
Furubohm (Furobohm), Samuel, häradshövding 

97 f., 221, 234 f., 238f.
Fägerstierna, Håkan, vice hovrättspresident 239, 

259

Gabriel Andersson, stadstjänare 137 
Gaddelius, Laurentius 57, 65, 71 f., 88 
Gaes. Se Goés
Gahm (Gam), Andorns, Vestrog. 302 f.
Gahm (Gam), Bengt, rådman 245, 293 
Gali, Johannes 153 
Gallerius, Petrus, Ostrog. 7 
Gam. Se Gahm
Gartman, Johan, professor 11, 89, 185, 199» 

281,294, 297, 341 f-
Gartman, Margareta, f. Ångerman (professor 

Bilbergs svärmoder) 89, (157), (166), 297, 
335 f-. 341 f- 

Gavelius, Nicolaus 328ff., 331 f.
Gavelius (adlad Cederschiöld), Petrus, pro

fessor, assessor 222 
Gedda (Gädda), Johan, lantmätare 293, 317 
Gerdes, Johan 26
Gestrinius, Martinus, professor 208 
Gezelius (arvingar till professor Columbus) 83 
Giorlerus, Olaus, Roslag. 319 
Giöther, Sveno 295, 321 
Goeding (Giöding), Anders, akademisekrete

rare, e.o. professor 122, 166, 167, 215, 220 
Goés (Gaes, Gås), Nils, ryttmästare 148, 149 f., 

166, 176, 191 
Goselius, Nicolaus. Se Gozelius 
Got(t)fried, Peter, apotekarson 309 
Gozelius (Goselius), Nicolaus 68f., 71, 7 3 f., 

84 f.
Graan (Gran), Petrus Olai, komm, i Piteå 80, 

82,83
Grandel, Sven, Holm. 57, 58, 65 ff., 85 f-, 97, 

116
Gravander, studenter 57

Gripenhielm, Edmund, riksråd 81 
Grubb, Johan, fäktmästare 7, 22f., 31,48 
Grubb, Matthias 323
Grundel-Helmfelt, Margareta Hedvig 296, 310 
Grundel-Helmfelt, Simon, fältmarskalk 296, 

310
Gråberg, N .N ., i Stockholm 284, 300 
Gustaf Jönsson, kronofogde 124 
Gyldenhoff (Gyllenhof), Baltasar, landshövding 

8, 11, 22, 32, 124, 134, 146ff., 152, 153, 
161, iÖ5f.

Gyllenborg, Jakob, kammarråd 293 
Gyllencreutz, Carl Gustaf, häradshövding 221, 

295
Gyllengrip, Erik i36ff.
Gyllenstierna, Jöran (Georg), riksråd, president, 

lagman 2 i9 f.
Gyrenius, Matthias, Oeland. 7, 29f., 44 ff., 49 f. 
Gås. Se Goés
Gåse, Achatius, Roslag. 46 f., 57 f., 65 ff., 85, 

97, 116, 121, I33f., 341 
Gåse, Michael (116), 121 
Gädda. Se Gedda
Gärffelt, Carl Albrekt, överstelöjtnant 117 
Göthe. Se Eosander

Hadorph(ius), Daniel 326f.
Hadorph(ius), Johan, sekreterare i Antikvitets

kollegium 100, 103,151, 162, 185, 335, 338, 
339.343 

Hadorph(ius), Johan [d. y.] 32Öf.
Hagelbäck, N .N. 72 
Hahl, Carolus 69,73 
Halenius, Chenitius 132 
Halenius, Johannes, Roslag. 132 
Halenius (adlad Hallenstedt), Petrus 14, 25,311 
Hambraeus, Jakob Andersson, fogde 108, 167, 

193, 217, 239, 260, 288 
Hammarinus, Ericus, prost i Närtuna 133, 136, 

165, 219 
Hammarwijk, Petrus, Ostrog. 344 
Hans Andersson, humlegårdsmästare 37 
Hans Grelsson, akad.-bonde i Skäggesta, Alsike 

160, 267
— hans hustru 160, 267 
Hans Olsson, borgare 70,84
Harding, Jacob, konterfejare 72, 137, 166 
Hartman, Erik, remsnidare 33, 34 
Haselgreen, J. 299 
Hassel, Jonas, assessor 173. i 77f- 
Hauber(t), N .N. 326, 327 
Hedberg, Erik 25, 64
Hedberg, Johan, kursor (»Johan Cursor») 31, 

73 f-, 137, 2 20 , 274. 299
— hans svärmoder 274
Hedberg, Petrus 20, 25, 28, 3of., 5of., 65, 128, 

192, 193,221, 228, 296
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— hans moder. Se Britta Eriksdotter Albogius 
Heerdhielm, Henrik. Se Scheffer
Heijer (Häyer), Johan Christoffer, formsnidare 

8, 135, 140,211, 353 
Heielius, Annika Henriksdotter 298 
Helelius, Elisabet Simonsdotter 298 f., 308 
Heielius, Henrik, cantor 298 
Helena Jönsdotter 27 
Helena Olofsdotter, en kokerska 45, 46 
Hellebom, Andreas, Angerm. 128, 227 
Helmfelt. Se Grundel-Helmfelt 
Helstenius, Magnus 299 ff.
Henrik Larsson, skomakare 46 f., 53, 54 
Herlin(us), Erik 13,17
Herman Hermansson, mjölnare i Norrtunbo, 

Kolbäck 179
— hans son 179 
Herrlund, Laurentius 346, 348 
Hielman, Petrus, Wexion. 193 
Hierpe, Olof Bengtsson 88, 111 
Hildebrand, Andreas 128, 130 
Hildebrand, David 128, 130 
Hildebrand, Henrik Jakob, kommissarie 128 
Hildebrand, Jakob Henrik 128,130 
Hjort,Johannes 333
Hoffman, Anders Andersson, rådman 245, 323 
Hoffwenius, Johan, instrumentm akare, seder

mera lantmätare 160, 250 
Hoffwenius, Petrus, professor 10,94, 111, 221,

2 9 5 .  3 3 6
— hans änka 308
Hohorst, Eilerdt, bardskäraregesäll 9, 11, 17, 

19, 25, 29, 34 f., 37 f., 44, 47, 73 
Holenius, Johannes 96 
Holm, Johannes, Verml. 112 
Holm, Petrus, professor 25, 40, 47, 59, 80, 92, 

106, 108, 112, 117, 118, 130, 140, 154, 227, 
295, 296, 317, 330, 337, 344

— Närvarande i konsist. 9, 10, 17, 59, 72, 9 0 ,  
1 0 2 ,  152, 177, 184, 192, 200, 212, 217, 218, 
294, 345, 353

Holm, Sten Andersson, borgmästare i Linde 73 
[felaktigt Anders Andersson]

Holst (Holstz), Jacobus, Angerm. 112 
Holstenius, Andreas 85 
Holstenius, Jonas 85, 294 
Huldn, Carolus 237 
Hultin, Nicolaus 237 
Humerus, Bonde 133, 282 
Huss, Erik eller Olaus 116 
Hwarf, Johannes, Vestrog. 128 
Hårburger, Hans, skomakare 47, 34 
Häyer. Se Heijer
Hök, Anders, inspektor i Vattholma 97 f., 221 
Hörner, Joel, rådman i Stockholm 36
— hans änka 36

Insulander, Crispinus 70, 73, 84 
Isländer, Matthias 111
Israel Johansson, krukmakaregesäll 51, $3, 71,

73f-, 84 
Istadius. Se Ejstadius 
Ivancho, Michael 153

Jansonius, Johannes, boktryckare 169,170, 188, 
224, 225, 226, 228, 244, 248, 250, 259 

Jellman, Jonas 28, 30 f.
Johan, kursor. Se Hedberg 
Johan Andersson, akad.-bonde i Ista, Skepptuna 

63, 267
Johan Henriksson, akad.-bonde i Ål, Veckholm 

180 f., 279
— hans barn 279
Johan Johansson, stadstjänare 323 
Johan Mattsson, akad.-bonde i Husbybyn, 

Husby-Ärlinghundra 100, 138 
Johan Mattsson, akad.-bonde i Vasa, Skepptuna 

63
Johan Mattsson, akad.-bonde i Åckelsta, Skepp

tuna 263
Johan Mattsson, instrumentmakare [?] 230 
Johan Mattsson, murare 20f..
Johan Mattsson, stadsvaktknekt 137 
Johan Mickelsson, bonde i Dorsilla, Tillinge 178 
Johan Mårtensson d. y., akad.-bonde i Ista, 

Skepptuna 160 
Johan Olsson, akad.-bonde i Dorsilla, Tillinge 

178
Johan Olsson, akad.-bonde i Kolhammar, Oden

sala 138
Johan Olsson, akad.-bonde i Sparrsätra 179 
Johan Olsson, soldat 29 
Johan Olsson, student 131 
Johan Persson, akad.-bonde i Åttesta, Frösunda 

i54f., 268
Johan Staffansson, akad.-bonde i Viggeby, Or- 

kesta i55f.
Johan Thomasson, guldsmed och rådman 10
— hans dräng 12
Johannes Pauli, boktryckare 169, 225, 244,250, 

2 5 2 ,  2 7 4
Jon Johansson, bonde i Marsta, Bälinge 17 
Jon Olsson, mjölnare 179 
Jon Persson 329 
Jonas Månsson. Se Danberg 
Jonas Persson, Ostrog. Se Austronius 
Jordan Nilsson, glasmästare 13 ff., 20, 30, 31, 

65, 192
— hans drängpojke 14 
Jäger, Andreas, Holm. 109
Jöns Eriksson, akad.-bonde i Väsby, Roslags-Bro 

267
Jöns Eriksson, akad.-bonde i Österby, Dingtuna 

134
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Jöns Hansson, akad.-bonde och rättare i Årby, 
Rasbo 175 f.

Jöns Larsson, bonde i Flogsta, Bondkyrko 138 ff. 
Jöns Mattsson, akad.-bonde i Mosta, Nysätra 

181
Jöran Bengtsson, stadsvaktknekt 137, 329 
Jöran Mattsson, akad.-bonde i Nåstuna, Vänge 

272
Jöran Mattsson, humlegårdsdräng 37

Kadow (Cadou), Samuel Samuelis 12, 132, 354 
Kalkberner, Petrus 88, 133 
Kalsenius (Calcenius), Olaus 57,67 f., 8 ;  ff. 
Kankel, Johann, boktryckare på Visingsö 188 
Karin, en hustru i Alby, Haga 159 
Karin Andersdotter, piga hos Helena Petraeus 

51, 56,67
Karin Arvidsdotter, änka efter borgaren Tomas 

Jakobsson 323, 324 
Karin Eriksdotter, en hustru i Gränby, Vaksala 

9, 20
Karin Eriksdotter, piga hos bokbindaren Siwert 

9, ” , 34» 37,44 
Karin Larsdotter (i Uppsala) 27 
Karin Larsdotter, en änka i Tibble, Rasbokil 297 
Karin Mattsdotter, piga hos Margareta Åkerblad 

57
Karl Mattsson, akad.-bonde i Kättsta, Husby- 

Ärlinghundra 158 
Karl Mårtensson, akad.-bonde i Hagby, Gott- 

röra 157 f.
Katarina Persdotter. Se Ekebohm 
Katarina Staffansdotter, hustru till rådman Erik 

Jöransson 193 ff., 284, 286f-, 337, 345 
346 f., 348 ff.

Kelingius. Se Kjellingius 
Kerston Andersdotter, barnmorska 350 
Kerstin Bengtsdotter. Se Boman 
Kerstin Danielsdotter, en kokerska 56, (57), 

(67)
Kerstin Mattsdotter, hustru till borgaren Erik 

Tomsson 32iff.
Keyser, Henrik, boktryckare i Stockholm 223, 

226, 227, 228, 242L, 245, 248ff., 257, 273, 
276, 278, 279, 296, 297, 309ff., 335, 340, 
342,354

Keyser, Ziphora, f. von Knawen 255, (311) 
Kidronius, Ericus, skolrektor 118, 127 
Kindbohm, Benedictus, Ostrog. 7 
Kjellingius (Kelingius), Asmundus, V es trog. 

72 f.
Kiörning, Petrus, Angerm. 37, 44, 132,193 
Klang, Daniel 333, 345, 349L 
Klang, Kerstin Danielsdotter 193 ff., 232, 239, 

260, 280, 283ff., 299ff., 316, 333, 337, 341, 
345 ff-

Klefberg (Clevberg), Nicolaus 175, 287, 353

Klint, N .N . 280, 285, 286 
Klint, Mårten Jonsson, fogde 25, 29, 35, 62, 

I 5 4 f . ,  156, 157, 158, 161, 181, 239, 263, 
288

Knoop, Petrus, Ostrog. 20 
Knut Mattsson, akad.-bonde i Vallskog, Bälinge 

109
Knäpp, Johan Hansson, kämnär, hans änka 280 
Kolmodin (Colmodin), Israel, adjunkt 10, 18, 

130, 135, 136, 164, 222 
Krafft, Isacus 133 
Krook, Anders, underfiskal 117 
Krause af Verchou, Hans Abraham, general

major, landshövding 240 
Krönstrand, Laurentius 122, 133, 354 
Kullman, Sveno 284, 285 f., 299 ff.
Kyronius, Nicolaus 20, 25, 50, 128, 132, 353 
Kåhre, Gudmund, kanslist 22, 29, 33, 40, 51, 

60, 97, 102,112

Lackman, Samuel 324
Lage Jönsson, akad.-bonde i Albäck, Simtuna 

178
Lagerlöf, Petrus, professor 7, 9, 11, 17, 18, 23, 

49, 82, 83, 87, 89, 97, X04, X07, 119, 145, 
188, 2x1, 213L, 217, 220, 230, 231, 232, 
233. 234. 235. 237, 269, 278, 306, 312, 313, 
3M, 315» 316, 334, 338, 339, 343» 355

— Närvarande i konsist. 22, 25, 28, 31, 32, 37, 
47» 58» 59, 72, 79, 87, 96, 102, 112, 117, 
118, 123, 200, 212, 217, 218, 227, 267, 271, 
273, 282, 288, 294, 303, 308, 321, 330, 337, 
339, 342, 344, 353

Lagg, Johan, ryttare 237, 240, 241 f.
Landtman, Petrus, Ostrog. 295 
Lanerius, Samuel, Vestrog. 302 
Lars Arvidsson, akad.-bonde i Buskgården, 

Skeppruna 63 
Lars Eriksson, akad.-bonde i Berga, Haga 160 
Lars Eriksson, akad.-bonde i Nyby, Långtora 

180
Lars Eriksson, akad.-bonde i Salsta, Björklinge 

61 f.
— hans svärmoder 62
Lars Esbjörnsson, akad.-bonde i Dannkumla, 

Övergran 159 
Lars Johansson, akad.-bonde i Ål, Veckholm 

i 8 o f .

Lars Jönsson (Jonsson), vaktknekt 12, 68, 329 
Lars Markusson, akad.-bonde i Hällby, Östuna 

155
Lars Mattsson, akad.-bonde i Dråpsta, Odensala 

159
Lars Olofsson, vaktknekt 329 
Lars Olsson, bonde i Närtuna 11, 18 
Lars Tomasson, akad.-bonde i Ör, Tillinge 178, 

2 7 1
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Laurbergius, Johannes, professor 61 
Laurelius, Olaus, professor, biskop 212 
Laurenius, Nathanael, Ostrog. 193 
Laurentinus, Laurentius (?) 299 
Lehman (Leeman), Petrus, Bohemus 132, 353 
Leijonflycht. Se Eneroth 
Leijonstedt. Se Wolimhaus 
Levin, Jonas. Se Livin 
Leyman, Karl, krögare 280 
Lidius, Daniel, Neric. 88, 123, 354 
Liedman (Lidman), Olaus 50 
Liewen, Reinhold von, kammarherre, kapten 98, 

102, 136,174 
Liljenstolpe, Lars. Se Micrander 
Lillieblad, Gustaf. Se Peringer 
Lilliecrona, Gustaf, president 311 
Lillieroot, Nils, envoyé 131 f., 214, 291 
Lind, N .N. 327 
Lind, Erik 220 
Lind, Olaus 123, 133,354 
Lindelius, Johannes 112
Lindschöld, Erik, hovkansler 7, 91, 97, 142, 

182, 228, 239 
Lindvall, Andreas 14L, 16, 17, 20, 31 
Linnerius, Olaus, e.o. professor 205, 238, 353 
Lisken. Se Elisabet 
Lithenius, Bengt 197, 351 
Lithman, Carl, biskop 95 f., 293, 316 
Livin (Levin), Jonas 11 f.
Ljung, Ericus, e.o. professor 99, 166 
Ljung, Petrus, professor 52
— hanS änka 89
Ljunggren, Petrus, Vestrog. 60, 132, 137, 303, 

3 0 7  f.
Loccenius, Johannes, professor, bibliotekarie 

104, 105, 137
— hans hustru 104, 105, 106, 107, 214
— hanssterbhus 104, 105 ff., 215 
Lodelius, Stephanus, Holm. 132 
Lohr(e)man, Gustaf, livmedikus 312, 330 
Lohrman (Låhrman), Thomas [d.y.J, borgmäs

tare 10, 72,157
Lood, Carl Gustaf, ryttmästare 213 
Lundius, Carl, professor 17, 18, 20, 26, 29, 38, 

44, 46, 4 9 f., 51, 59 f., 64, 66, 67, 68, 73, 
74. 75, 7 8 f., 80, 94, 96, 97, 98, 101, 102,
I I 3 ,  I I 5 ,  I I 9 ,  1 2 0 , I 2 I ,  1 2 2 ,  1 2 5 ,  I 2 9 f . ,

131, 132, 137, 138. 139. 140, 141, M3. 145. 
148, 149, 152, 154, 156, 162, 164, 165, 167, 
184, 200, 212, 218, 219, 221, 228, 229, 231, 
232, 234, 238, 240, 244f., 253, 258, 260, 
274, 275, 278, 279, 280, 281, 288, 290, 291, 
292, 293, 295, 298, 304, 3 i i , 312, 313, 314, 
316, 317, 330, 331. 334. 339, 344, 345, 348, 
349, 350, 351, 352, 353,354

—  Närvarande i konsist. 37, 44, 4 7 , 5 1, 5 5 , 56, 
65, 68, 72, 85, 90, 96, 102, 112, 117, 118,

121, 129, 134, 138, 140, 146, 152, 165, 166, 
192, 218, 227, 237, 242, 256, 273, 288, 294, 
303, 308, 321, 330, 345, 353 

Luth, Johannes Johannis 255, 321 
Lycosander, Jacobus 50 
Lyngby, Nicolaus, Gothi. 192 
Lyrell, Sveno, Vestrog. 50,60,132, 133,193 ff-, 

232, 239, 260, 279L, 283ff., 299ff-, 3 i5f-, 
326, 332f., 337, 341, 344, 345 ff-. 354 

Låhrman. Se Lohrman 
Löfgren, Simon 88 
Löfqwist, Andreas, Upl. 65, 306 
Lönbohm, Lars, boktryckare i Göteborg 227

Magnus, kursor. Se Branzelius 
Malin, en hustru på Tovan 298 
Malin Mickelsdotter, piga hos Isak Ekebohm 

196,199
Margareta Jonsdotter (Jönsdotter), piga hos 

ärkebiskopinnan Sdgzelius 68, 156L, 217 f. 
Maria, en flicka 195
Maria, en hustru i Sunnanå, Frösunda 156 
Maria Larsdotter, en kokerska 21 f.
Marin, Nicolaus 60, 133, 342, 354 
Matts Bengtsson 70, 84
Matts Bertilsson, akad.-bonde i Odenslunda, 

Frösunda 154L 
Matts Börjesson, lärpojke hos skomakaren 

Matts Olsson 53, 54 f.
Matts Eriksson, akad.-bonde i Husby(byn), 

Husby-Ärlinghundra 158, 267 
Matts Eriksson, akad.-bonde i Sävsta, Vårfru

kyrka 180
— hans måg 180
— hans änka 180
Matts Eriksson, diäng hos professor Benzelius 

68, 156L, 217L 
Matts Fransson, soldat 100, 103 
Matts Johansson, akad.-bonde i Arenberga, 

Husby-Ärlinghundra 158L 
Matts Johansson, akad.-bonde i Lilla Åkerby, 

Närtuna 64
Matts Mattsson, akad.-bonde i Vreda, Frösunda 

160, 264
Matts Mattsson, bonde i Gränby, Vaksala 9 ,19 f. 
Matts Mattsson, humlegårdsdräng 37 
Matts Olofsson, akad.-bonde i Skörsta, Odensala 

158
Matts Olsson, skomakare 53, 54 
Megalinus, Magnus 133 [»Joh.» Megalinus], 

354
Melander, Petrus, prost i Odensala 37, 64, 100,

103, 175
Meyer, Gabriel 323, 324 
Meyer,Johannes, Holm. 132, 324L 
Mickel Andersson, akad.-bonde i Edsberga, 

Bred 179

2 4 - 7 4 4 2 7 7  Sallander
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Mickel Jönsson i Stockholm 336, 343 
Micrander, Julius, professor 13, 14, 16, 17, 38. 

49» 58, 59, 64, 76, 79» 82, 88, 89, 98, 9 9 f., 
102, 103, 104, 106, 107, 109, i n ,  112, 117, 
118, (såsom rektor passim sid. 128-344), 202, 
205, 238, 344, 345, 347, 348, 355

— Närvarande i konsist. 7, 10, 11, 22, 25, 26, 
28, 31, 37, 47, 58, 59, 72, 79, 87, 96, 102, 
123, (såsom rektor sid. 128-344), 344, 345» 
353

— hans hustru 14
Micrander (adlad Liljenstolpe), Laurentius, med. 

doktor 304
Mitder, Johan, kronofogde 24, 29, 283, 297 
Moberg, Olaus 20, 25 
Molin, N .N., kommissarie 22 
Molin, Isac, komm, i Stockholm, hans arvingar 

280,304 
Molin, Laurentius 132 
Montan, Daniel 23, 30,63 
Mondn, Petrus, hans föräldrar 117 
Morelius, Ingo, Calm. 128 
Morin, Andreas, Vestm. 46L, 51 ff., 55, 56, 58,

67, 116, i i9 ff ., 133f., 140f.
Muller, Carl Henrik, bardskäraregesäll 31, 32, 

55 f-
Mårten Andersson, humlegårdsdräng 37 
Mårten Larsson, mjölnarei Kumla, Vaksala 181 
Mårten Mårtensson, stadsvaktmästare 68ff., 74,

302, 323 
Möller, N.N. 238
Möller, Erik Johansson, glasmästare 134, 192 

(Erik Johansson)

Nenzelius, Johannes, Angerm. 58 f.
Nezelius, Magnus 333
Nils Gyntesson, akad.-bonde i Mälby, Dingtuna 

178
Nils Persson, bonde i Gränby, Vaksala 9, 19 f. 
Norbergh, Samuel 333
Norcopensis, Andreas, professor. Se Andreas 

Norcopensis 
Nordenhielm, Andreas. Se Andreas Norcopen

sis
Nordinger, Johan 353
Norlind, Daniel -57 [felaktigt: Norling], 67 

[d:o], 87 [d:o], 97 
Normorasus, Samuel 67, 87, 112, 116, 133 
Norrman(nus), Laurentius, professor 69 ,82 ,86 , 

87, 96, 103, 104, 106, 107, 112, 117, 123, 
129, 131, 140, 157, 165, 172, 178, 205, 211, 
218, 2 2 7 ,  238, 254, 258, 269, 278, 288, 304, 
316, 330, 331, 337, 344

— Närvarande i konsist. 7, 9, 10, n ,  16, 17, 
20, 22, 25, 28, 31, 32, 37, 47, 56, 58, 59,
68, 7 2 ,  7 9 ,  85, 87, 9 0 ,  102, 118, 121, 123, 
129, 134, 146, 132, 154, 157, 165, 166, 167,

177, 184, 192, 193, 200, 212,218 ,237 ,241 , 
242, 256, 260, 263, 267, 273. 282, 288, 294, 
303, 308, 316, 317, 321, 325, 330, 337, 339, 
342,344, 345, 353 

Nortenius, Samuel 194 
Nortman, Benjamin 128
— hans föräldrar 117 
Nortman, Elisabet, kaptenska 280 
Nyblerus, Ludovicus 85, 122,132, 353

Obrecht, Elias, professor 40, 310, 341
— Närvarande i konsist. 288, 303, 308, 316, 

317, 321, 325, 330, 337, 339, 342, 344, 353
Odenberg, Olaus 173 
Olandus, Valentin, tysk präst 238, 239 
Olaus Hansson 327 
Olavius, Gudmundus, Isl. 44, 162 
Olderman (Ålderman) (adlad Cronstedt), Jakob 

130
Olenius, Andreas, Ostrobothn. 87
Olof Andersson 71,74
Olof Eriksson, smed 241
Olof Mickelsson, akad.-bonde i Inninge, Stavby

2 5
Olof Olofsson, bonde i [Norr- eller Söder-] 

Hällby, Vaksala 181 f., 184 
Olof Olofsson, vaktknekt 302 
Olof Persson, akad.-bonde och rättare i Slåsta, 

Odensala 138 
Olof Staffansson, stadsvaktknekt 26ff.
Olof Svensson, borgare 235 ff.
Orostander, Andreas, Vestm. 4 6 f., 52 ff., 55f., 

58, 6 6 f., 116, i i9 ff ., i33f-, 140f., 153, 
2 i8 f., 281 f., 292

— hans föräldrar 282, 292 
Orstadius, N.N. 328
Oxenstierna, Bengt, universitetskansler [för 

Åbo akademi] 74

Palmroth, Johan, adjunkt 353 
Parnovius, Elias, Gothob. 20 
Pauli, Johan, boktryckare. Se Johannes Pauli 
Pauliander, Ericus 88
Peltz (Pels), Matthias, bruksinspektör 40 f., 210 
Per Andersson, akad.-bonde i Bjuggsta, Kungs- 

åra 1 7 9 ,  270 
Per Eriksson [d.y.], akad.-bonde i Tarby, Frö- 

sunda 134 f.
Per Eriksson [d.ä.], akad.-bonde i Tarby, Frö

sunda, hans änka 134 f.
Per Eriksson, akad.-bonde i Årby, Rasbo 261 
Per Eriksson, betjäntpojke hos NicolausEggerdt 

3 2 7  f.
Per Eriksson, mjölnare i Fiskeså, Närtuna 137 
Per Eskilsson, akad.-bonde i Bälinge, Närtuna 

158
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Per Ingemundsson, guldsmed och rådman 12, 
305 f.

Per Ingmarsson, hovslagare 139 
Per Mattsson, akad.-bonde i Alsta, Nysätra 178 
Per Mattsson, vaktknekt 69, 74, 84, 134» 329 
Per Nilsson, vaktknekt 329 
Per Olsson, akad.-bonde i Gocksta, Skultuna 25, 

1 7 9
Per Olsson, akad.-bonde i Orkesta 62 f.
Per Persson 45
Per Persson, akad.-bonde i Kippinge, Närtuna 

* 3 5  f-
Per Persson, dräng hos professor Benzelius 

2 3 7 ,  240, 24 if .
Per Persson, vaktknekt 69, 73, 323, 324, 329 
Per inger (adlad Lillieblad), Gustaf, professor 11, 

16, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 39, 60, 64, 85, 
98, 103, 104, 203, 218, 227, 233, 237, 258, 
278,281, 289

— Närvarande i konsist. 7, 20, 22, 25, 26, 32, 
44, 47, 5*. 55, 56, 58, 59, 65, 68, 72, 90, 
102, 112, 117, 118, 121, 129, 134, 200, 212, 
242, 256, 260, 263, 264, 267, 271, 273, 282, 
288, 294, 303, 308, 316, 317, 325, 330, 337, 
3 3 9 , 3 4 2 , 3 4 4 , 3 5 3

Petrasus, Helena, f. Dijkman 51, 56, 57, 67, 
1 2 4 , 1 3 3  

Petrsus, Magnus 1 2 4 ,1 3 3 ,  3 5 4  
Petter. Se Per
Phragmenius, Gabriel, konrektor i Gävle 223 
Pijhlträd, Johannes, Neric. 3 53 f.
Pijhlträd, Laurentius, Neric. 128, 132 
Pijhlträd, Magnus, Neric. 128, 132 
Pilo (Pilou), Gudmund, vinskänk 323 
Piper, Henrik, ståthållare, hans barn 235 
Piscator, Andreas 3 54
Planckerman, Herman, köpman i Stockholm 

301
— hans hustru 300 ff.
Plantin, Julius, Vestrobothn. 240 
Poitz, Henrik, major 36 
Portanus, Sigfridus, Ingerm. 240 
Preutz, Johannes, Ostrobothn. 117 
Printzius, Petrus 132, 353 
Prosperius, Gustavus 307, 327 
Prytz, studenter 194
Prål, Petter, skräddare 52, 53, 116, 133

Rahm, Jöns, boktryckaregesäll 223, 227, 242f., 
245, 248,251 ,252 ,254 ,255  

Ravius, Christianus, professor 39, 61, 320, 321 
Reftelius, Johannes, vice akademisekreterare, 

adjunkt 38, 101, 122, 185, 214, 296, 336f.
— Såsom protokollförare passim 
Remmerdt, Sven, remsnidaregesäll 53, 54 
Reuter, Johannes, Ostrobothn. 177 
Rhodin, Andreas, kh i Vänersborg 316

Rhodin, Nicolaus, notarius publicus 8 
Rimming, Ericus Andrea 315 
Ringius (Ring), Jacob, fogde 8, 25, 61, 62, 73, 

156, 180, 181, 188, 220, 221, 228, 243, 272, 
2 9 3 , 294 

Rivelius, Johannes 132 
Robeck, Jonas 153
Rommel, Anders, fogde 100, 108, 239 
Rommel, Börje, bokhållare 73» *85. 3°6, 3 *7 , 

3*8, 333, 353,354
— Såsom bokhållare passim 
Rosenbom, Johannes, Calm. 227 
Rosenfel t, Bengt, kapten 109 
Rosenstierna, Olof 8, 9, 11, t8 , 22, 28f., 3 if .,

40 ,48 , 126 
Rösing, Johan, Suderm. 51 
Rösing, Samuel 9, i9 f.
Rosmannus, Georgius, tysk student 145 f. 
Rothman, Jacob 307, 3 26 ff.
Rox, Anders Persson, kronofogde 156, 280 
Rudbeck, Ingo, stadsskrivare 70, 73, 84 
Rudbeck, Olaus, professor 8, 9, 10, 17, 18, 24, 

32, 33, 43, 48, 80 ff., 90, 92, 93, 95, 96, 
102, 103, 104, 105, 106, 121, 123, 130, 135, 
137, 140, 153, *56, 162, 168, 174, 186, 187, 
193, 207, 209, 210, 211, 2x3, 214, 215, 
2 i6 f., 224, 229, 238, 241, 243, 245, 248, 
249, 250, 251, 252, 255, 257, 258, 261, 
274 ff., 282, 283, 289, 291, 296, 305 f., 307, 
310, 312, 313, 314, 3 i 9 f-, 321, 326, 338, 
340, 343. 354. 355

— Närvarande i konsist. 58, 200 
Rudbeck, O lof [d. y.] 107, 132, 241, (283) 
Rudbeckius, Johannes, student 354 
Rudbeck(ius), Petrus, professor, domprost 8,

10, 15, 17, 25, 30, 33, 34, 35, 37, 43, 6of., 
62, 9 0 f., 113, * *5 f-, *3°, 138, 140, 149, i 52> 
167 f-, 174, 214, 215, 216, 217, 227, 229, 
232, 233, 234, 235, 241, 277, 282, 295, 304, 
321, 340, 343 f-

— Närvarande i konsist. 7, 9, 28, 32, 37, 59 
112, 200, 212, 227, 283, 298, 316, 337, 342

Rudenius, Daniel 70, 73, 84 
Rugman, Britta, f. Bringius 111, 309
— hennes son 111
Rålamb, Claes, riksråd, hans torpare 176
Rönnow, Andreas 353
Rönnow, Casten, kh i Halmstad 353
Rönnow, Gustaf Otto 353
Rönnow, Magnus 353
Rönquist, Jacob 122

Salin, Nicolaus 298 f., 308
— hans föräldrar 298 
Salonius, Petrus 324f.
Samuel Johansson, klockare 329, 330 
Sara Olofsdotter 194
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Scheffer (Schäfer) (adlad H eerdhielm ), H enrik, 
hovrätcsauskultant 7, 59, 60, 73, 74. 98, 192 

Scheffer, Ivar 342
Scheffer (adlad von Scheffer), Johan, häradshöv

ding 25
Schefferus, Jo h a n n es, p ro fesso r, b ib lio tekarie  

8 9 , 105, 341 f-
— hanssterbhus 105
Schefferus, Regina, f. Loccenius 89, 297, 335f.,

341 f.
Schilling, N.N. 52, 53, 55 f., 116 
Schleussing, Georg Adam, tysk adjunkt 321 
Schmidt (Smidt), Baltzar, Gothl. 306 f.
Schmidt, Matthias, bardskärare 302 
Scholenius (Scoleen, Scolenius), Gabriel 134, 

X38f f .,287, 350, 351,352 
Schonfeldt, Andreas 109 
Schuldt, Laurentius, Vestm. 112 
Schultin, Nicolaus 66, 67 
Schwede (Swede), Johan, e.o. professor 326,

342
Schwender, Daniel, Bohemus 31 
Schütz (Schutz, Skyttz), Henrik, professor, bib

liotekarie 7, 9, 11, 17, 19, 20, 25, 26, 33, 
34, 35, 36, 37 f-, 42 f-, 44, 47, 48, 50, 51, 
55, 56, 61, 65, 68, 76 f., 8 0 ff., 85, 91, 92 ff., 
96, 97, 99, 102, 103, 104, 105f., 107, 108, 
109, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 126, 127, 
130, 138, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
161, 162, 164, 168, 171 f., 173, 174, 186, 
201, 205, 2o6f., 209f>, 213, 214, 215, 222, 
224, 229, 231, 233, 234, 238, 243, 244, 245, 
246, 248, 249, 251, 252, 25Öff., 259, 274ff., 
277, 279, 289ff., 297, 307, 313, 3 19ff*, 
329f., 331 f., 334, 335, 340, 342, 343, 344, 
355, 356

— Närvarande i konsist. 25, 32, 37, 90, 96, 
102, 112, 146, 167, 200, 212, 227, 237, 242, 
256, 273, 282, 288, 330

Scoleen/Scolenius. Se Scholenius 
Selling (Zellinger), Laurentius 340, 333 
Sellman, Jonas, Wexion. 31 
Sepelius, Johannes 340 
Sidenius, Daniel, professor 70, 221, 222 
Sidenius, Kristina, f. Appelbom 36f., 221 f., 

242,243,274 
Sid(h)elius, Andreas, Vestrog. 303 
Sillieström, Laurentius 328ff., 331 f., 337 f. 
Silvius, Aron. Se Sylvius 
Simon Pålsson, slaktare 13, 16 
Sit(h)elius, Sveno, kh i Vreta Kloster 80, 123 
Siwert (Siwertz), Johan, bokbindare 9, 11, 34,

7 0 ,7 1 ,7 4 ,8 4 ,9 4 ,3 2 5
— hans svärmoder 71 
Sjöberg, Gabriel 189, 353, 354
Skragge, Gudmund 194, 280, 301 f., 323, 352 
Skragge, Israel 132, 354

Skruf, N .N. 46, 50
Skunk (Skunck), Samuel, professor 17, 25, 29, 

33, 34, 37, 40, 44, 49, 61, 62, 76, 80, 95 f., 
98, 99, 117, 118, 124, 125, 126, 127, 128, 
130, 131, 132, 133, 135, 140, 141, 144, 145, 
149, 154, 192, 201, 205, 206, 332, 337

— Närvarande i konsist. 31, 32, 37, 47, 58, 
59, 72, 90, 96, 102, 112, 123, 129, 140, 146

Skytte, Johan, universitetskansler 205, 261
Smidt. Se Schmidt
Sneckenberg, Jakob 153
Sohme (Sohm), Ericus, rector cantus 70, 74, 84
Sondell, Ericus, Fiedrund. 240
Soth, Jacob Jacobsson 354
Sparman, Andreas, Upl. 132
Sparre, N .N. 208
Sparre, N .N ., student 196, 347
Sparrman, Johan, kh i Tuna 44
Sparrman, Nils 44
Spar(r)man, Olof, kh i Tillinge 178
Spegel, Haquinus 88
Spole, Anders, professor 11, 12, 15, 20, 37, 47, 

51, 56, 59, 69, 73, 75. 79, 82, 83, 88, 89, 
94, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 
109, 112, 122, 123, 125, 126, 127, 132, 133, 
135. 136, 137, 138, 143f-, *45. 148, 153,
156, 161, 162, 164, 166, 172,174,175,178, 
188, 189, 192, 213, 230, 234, 239, 240, 242, 
278, 282, 293, 295, 316, 317, 335, 355, 357

— Närvarande i konsist. 7, 10, 11, 16, 17, 20, 
22, 25, 26, 28, 31, 32, 44, 47, 51» 55, 58, 
59, 68, 72, 79, 85, 87, 90, 96, 102, 112, 117, 
118, 121, 123, 129, 134, 140, 146, 152, 154,
157, 165, 166, 167, 177, 184,192,200,212, 
218, 227, 237, 241, 242, 256, 260, 263, 264, 
267, 271, 273, 288, 294 , 303, 308, 316, 317, 
321, 325, 330, 337, 339, 342, 344, 353

Stachsus (Stakaeus), Laurentius 328ff., 331 f., 
337

— hans moder 328
Staienus, Catharina. Se Yxtorphius 
Staienus, Johannes, biskop, hans änka 37, 64 
Stark, Johan 70, 84,85
Stark, Johan, komm, i Närtuna 24, 109, 138 
Stehn (Steen), Samuel, slottsfogde 7 f-, 10, 130, 

187, 223fr., 228ff., 242ff., 248ff., 256ff., 
275f., 280, 282, 283, 289, 290, 291, 296, 
305f., 3 12ff., 3 i9ff., 334, 338f-, 342f., 355 

Stenbock, Johan Gabriel, riksmarskalk 292, 317 
Sternel(l), Magnus, assessor 170 
Steuchius, Matthias, superintendent 62, 99, 

102 f., 137 
Sdernberg, Nils, professor. Se Wolflf 
Sdernhielm, Georg, riksantikvarie 81 
Sdernhöök, Andreas, direktör 283 
Sdgzelius, Laurentius, ärkebiskop 88, 203, 280
— hans änka 3 7 ,6 4 ,6 8 ,  232f., 294
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Storm, N.N. 71 f., 79f.
Strokirch (adlad von Strokirch), Johan, kamre- 

rare 264
Strömberg (friherre Stromberg), Alexander, 

ryttmästare 37 (Ströberg), 147 
Sundelius, Ericus 132, 353 
Swan, Britta Andersdotter, »doktorinna» 300, 

349
Swanberg, Olaus, lektor i Härnösand 227 
Svanehielm, Johan, häradshövding 173 
Swanholm, Olaus, Angerm. 134 
Swart, Hans 28$
— hans hustru 299, 301
Swart(z), Johan, skomakare(f) 47, 53, 54 
Svebilius, Olaus, ärkebiskop, såsom prokansler 

200 och passim 
Swede. Se Schwede 
Svederus, [Matthias?] 192 
Sven, skomakare 307
Sven Eriksson, akad.-bonde i Ekeby, Markim 

155
Sven Mattsson, akad.-bonde i Vaxtuna, Orkesta

63
Sveno Jona, professor, hans arvingar 64,88 
Sylvius (Silvius), Aron, häradshövding 18, 29, 

87, 90 
Syrenius, Sveno 37 
Söderholm, N .N. 145 
Söderman, Anders, bankofiskal 127, 175,

193, 208, 296, 312, 330 
Söderström, Matthias Olai, skrivare 131

Tanck, Gustaf, bardskäraregesäll 284ff., 299ff. 
351, 352

Tantschler, Frantz, bardskäraregesäll 74 
Tarnovius, Ericus 32 
Taub(e), [Ludvig Wilhelm?], överste 325 
Teckalenius, Carl, skomakar åldergesäll 47, 5 ^  

69, 70, 73 
Teelman. Se Tel man 
Tegensköld, Gustaf, kapten 29, 63 
Telin, Johannes 98 f.
Telman (Teelman), Olof, komm, i Uppsala 6s 

137, 15Öf.
Telning, Olof Eriksson, löjtnant 297 
Ternsten, Johannes 133 
Terserus, Johannes, biskop 99, 231
— hans arvingar 62 
Terserus, Samuel 240 
Thegner, Gabriel 175
Thegner, Olof, landshövding 170, 239, 256 
Thelott, Philip, urmakare 94 
Thunman, Olaus, Ostrog. 109 
Thiiring, Bengt, bokbindare 227, 323 
Tidelius, Laurentius 72 
Tiliander, Sveno, Vestrog. 282 
Tolstadius, Laurentius 26 ff.

Tomas Jakobsson, borgare, hans änka. Se Karin 
Arvidsdotter 

Trana, Benedictus 26ff.
Trechou (Trecou), Petter, bardskärare (bar

berare) 9, 27, 51, 52, 55, 84, 96, 116, 241 
Tresk, Daniel 353 
Trogelius, Andreas 218 
Trogelius, Johannes 218, 353 
Troilius, Olaus 51, 57,67, 86 f., 88, 133 
Truls Arvidsson, kopparstickare 107, 112, 211 
Trysenius, Nicolaus, Ostrog. 31 
Träbohm, Johan, landskamrerare 189 
Tufwe, N .N., kvartermästare 72, 79L 
Törn(e)qwist, Georgius, Holm. 240, 236 
Törner, Christian 2 5

Ud(d)ling, Andreas 122, 132, 173 
Uhrhane, Petrus 235ff.
Ulf Christophersson, Vestrog. 302 
Ullin, Petrus 111
Ulphila. Se Codex argenteus i sakregistret 
Ulrik, prins 166 
Undenius, Petrus 57, 348 
Unonius, Lars Olsson, f. d. fogde 83,331 
Unonius, Olaus, professor 95 
— hans sterbhus 37» 64 
Unonius, Petrus, informator 43 
Utter, Olaus, Upl. 65, 132

Wadensten (adlad Wadenstierna), Lars, e. o. pro
fessor, assessor 10, 18 ,89,96, 121, 193 

Waldner (Wallnär), Jonas 71 
Valerius (Wallerius), Harald, vice bibliotekarie, 

e. o. professor 69,73, 93, 103, 156, 162, 185, 
312

Wallenstedt, Lars, revisionssekreterare, stats
sekreterare 7, 23 f., 29, 75, 91, 142, 276, 311 

Wallerius, Harald. Se Valerius 
Wallin, Carolus Petri, biblioteksamanuens 207 
Wallin, Josephus Petrus, Holm. 88, 193 
Wallin, Sveno, Ostrog. 193 
Wallius, Jacobus 353 
Wallnär. Se Waldner
Valois (Wallois), Jean de [d.y.], prokurator 

193ff., 235f., 283ff., 299, (300), (301), 346 
Wankijf, Nils, boktryckare i Stockholm 313, 

339
Wansonius, Andreas, komm, i Uppsala 65 
Warenberg (Warberg), Jacob 307 
Wattrang, Jakob, revisionssekreterare 276, 295 
Wattrang, Zackarias, häradshövding 2 3 4 f., 239 
Weilandt, Joachim, köpman i Stockholm 83 
Welt, Laurentius 96, 121
Welt (Walt), Per Larsson, mantalskommissarie 

10, 18, 109, n 6 f . ,  121, 122 f., 127, 130, 
235, 340 

Wendelberg, Jakob, remsnidare 34
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Wennacsius, Ericus, aktuarie 185 
Verelius, Olaus, professor, bibliotekarie 3 4 ,6 4 , 

93, loof., 103, 144. 204, 207, 2 1 4 ,215, 258, 
317,355

Verman, N .N., bokförare 335. 340 
Weslander, Laurentius, Gestr. 20 
Wester (adlad Westenhielm), Tobias, häradshöv

ding 95, 176, 292 
Wewer, Ädamus 108, 133 
Wiborg, Petter, remsnidaregesäll 51, 53 
Wigelius, Ericus 34, 120 
Viksus, Matthias 343 
Wikman, Hans 280, 286f.
Wilpagrius (Wilpaugrius), Paulus 12, 16 
\ v A b r a h a m  Persson, häradsfogde 136, 315 
Winter, Anders, fogde 29, 87, 90, 100, 108, 

149L, 176, 177, 178, 191, 268, 288, 292, 
297

Wirsnius, Samuel, överhovpredikant 153 
Wohlgemuth (Wolgemoth), Johan, borgare 70,

84
Wohlgemuth, Petrus 240 
Wolff (Wollff) (adlad Stiernberg), Nils, pro

fessor (såsom rektor passim sid. 7-128), 129, 
130, 131. 134. 156, 157. 165, 171, 172, 177, 
186, 187, 188, 192, 193, 197. 204, 208, 210, 
2 i i ,  218, 224, 227, 228L, 230, 234, 24 t, 
244, 245, 248, 256, 258, 275, 276, 281, 284, 
289ff., 293, 294, 295, 296, 306, 310, 31 t, 
312, 313. 314, 315. 3 i9 f-, 322, 328, 332, 
334. 335. 338, 340, 343, 344. 355 

— Närvarande i konsist. (såsom rektor sid. 7 -  
128), 129,154, 156, 157, 167 ,177, 184, 192, 
193, 200, 218, 227, 235, 283, 288, 307, 308, 
316, 321, 330, 337, 339, 342, 344. 353

Wolimhaus (adlad, friherre, greve Leijonstedt), 
Anders, sekreterare 276, 295 

Wollff. Se Wolff
W red e , Fabian, landshövding, riksråd 7 ,1 1 ,1 3 1 ,  

132, 151, 161, 224, 228, 235, 238, 239, 242, 
245, 256, 282, 294, 296, 305, 309, 320, 340 

W alt, P e r  Larsson. Se W elt

Yxtorphius, Andreas, kh i Slätthög 323 f. 
Yxtorphius, Catharina, f. Staienus 323 f.

Zacharias Danielsson, snickare 293 
Zellinger, Laurentius. Se Selling 
Zephyrinus, Johannes 13, 17, 31 (Zephrinus) 
Zethrin, Michael 304

Åkerblad, Johan 66
Åkerblad, Margareta Olofsdotter 57, 58 
Åkerman, Isak Andersson i66f.
Åkerman, Katarina, f. Lithman 93 
Åkerman, Olaus, professor 222, 281 
Ålderman. Se Olderman 
Åman, Petrus, kh i Vidbo, domkapitelsnotarie 

16,238, 259 
Ås, Petrus, Ostrobothn. 149

Öman, N .N ., en novitius 199 
Öman, Jonas 75 ff., 8 5 ,8 9 ,9 4 , 101,218 
Örnhielm (Arrhenius), Claudius, professor 7, 8, 

1 3 ,1 4 ,1 6 ,1 7 ,2 0 ,3 1 ,3 7 ,4 2 ,4 8  (Arrhenius), 
73, 77, 78, 89f., 94 f., 96, 99 f., 103, 107, 
140, 148, 151 (Arrhenius), 154, 192, 217, 
221, 223, 228, 242, 243, 293, 342 

— Närvarande i konsist. 146
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Academia Carolina. Se i ortregistret Lund: Uni
versitetet 

Adeln. Se Studenterna: nobiles 
Adjunkterna (i allmänhet) 93» 164 
Adjunkturer:

Filos. fak. 19 
Jur. fak. 101 
Teol. fak. 19 

/Erarium. Se Räntkammaren 
Akademibönderna (i allmänhet) 208, 213, 288, 

293. 308 f-
— Dagsverken 24,26,161, 208,213,228, 243, 

291
Akademiens byggnader 33, 118
— Se även Akademikvarnen, Biblioteket 
Akademiens handlingar 19, 2 i4ff.
Akademiens räkenskaper 33, 34» 38 f.» 43* 64*

107 f., 112,117,182 ff., 20X, 239f., 260, 264, 
315, 3i6f-, 357 

Akademiens stat 43 ,48 , 356L 
Akademifogdarna (i allmänhet) 239f., 293, 315 
Akademihemmanen (i allmänhet) 24, 135, 268, 

317
— Se även Godsbyten (i allmänhet) 
Akademikvarnen 48 f., 135, 153, 209, 238, 294 
Akademisekreteraren 122 och passim
— hans amanuens 96, 146, 167 
Anatomihuset. Se Theatrum anatomicum 
Apotek och apotekare 156 
Avlöningar 19, 39, 40 ,48

Bagare 70
Bards kärare (barberare) 9, 11, 29, 44, 31, 74» 

116, 119, 284, 299ff., 302, 351, 352
— Se även under Ellerdt Hohorst, Petter Tre- 

chou i personregistret
Barnhuset 10 
Barnmorska 3 30
Biblioteket och bibliotekarierna 33f., 38, 40, 

41, 43, 48, 81, 82, 92 ff., 96, 102, 104ff., 
109, 112, 131, 143, 146, 131, i6 iff ., 203, 
206f., 209f., 211, 214, 217, 238, 251, 312, 
3>3, 3 i 9 f-. 331, 338, 339, 355f- 

Bokbindare 9, 11, 36, 94, 117, 227, 325 
Bokförare (bokhandlare) 168, 227, 233, 233,

335, 340 
Bokhållaren passim
— hans amanuens 353, 354
— Se även under Börje Rommel i person

registret

Boktryckeriet och boktryckarna 9, x i, 80, 83, 
91, 92ff., 103, 112, 115, iÖ4f., i68ff., 
184ff., 217, 222 ff., 227, 228ff., 238, 242 ff., 
25Öff., 259, 273 ff., 277 ff.» 282 f., 289 ff., 
295, 296, 297, 3 0 5 3 io ff., 3 i 9 ff-, 335» 
338 f.» 342, 354f- 

Botaniska trädgården (Horms botanicus) 48 
Brandredskap 297, 339L 
Bryggare 136, 190
Bråk (Grasserande) 4 6 f., 51 ff-* 5Öff., 65 ff , 

6 8 ff., 73 f-, 84 f-, I33f-, 297, 307, 323, 
328 f f , 331 f.

Carcer 74, 337, 33Ö 
Censur 77,81 f., 92 ,93 ,164 , 222 
Codex argenteus 145, 151, 161, 162,206 
Collegium antiquitatis. Se i ortregistret Stock

holm: Antikvitetskollegium

Dansmästare 33, 39 f-, 108, 112, 131, 132, 214, 
291

Dekanerna 77, 130
Depositionen och depositor 98f., 110
Dissertationer 7 5 ff.
Domkyrkan 8, 15, 340 
Domstolsutslag 215

Eldsvåda 121
Elenchus lecdonum. Se Föreläsningskatalogen 
Exercitiehemmanen 9, 11, 26, 29, 34, 38, 132, 

176, 177, 189,210 
Exercitiemästarna (Exercitiestaten) 9, 29, 33, 34, 

39, 131 f., 146, 150, 151, 176, 189, 203, 
210f., 2 i3 f-, 228, 243, 291, 292

Fakulteterna: 
i allmänhet 202 
teol. 40

Formsnidare 8, 109, 122, 135, 140, 211, 283, 
353

Fäktmästare 7, 22, 26, 31, 48, 291 f. 
Föreläsningar (lectiones publics) 192 
Föreläsningskatalogen (Elenchus lecdonum) 

232, 240 
Föreläsningstimmar 281, 289, 294

Garvare 138
Glasmästare 13 ff., 20, 30, 31, 37, 64, 65, 134, 

192
Godsbyten (i allmänhet) 147, 148, 149, 152L
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Grasserande. Se Bråk 
Guldsmeder 12, 287, 305 
Gärdsgårdsvakt 59 
Gästgivare 210, 213

Hortus botanicus. Se Botaniska trädgården 
Hovslagare 139
Humlegården (humlegårdar) och dess personal 

37, 62, 99, 138, 190, 232f., 296, 312, 330 
Häradsfogdarna 273

Ingenjör. Se Lantmätare 
Inkvisitionskommissionen 30, 33, 36, 42, 90 f-,

102 fM I07f., I 12 , X I 3 , II4 , 115, 13 1, 182, 
184, 201,214, 233,234, 243, 258, 273» 277, 
309,356 

Inspectores:
Räntkammaren (/Erarii) 130, 344 
Stipendiaterna 130 
Typographi® 82, 83, 92, 130, 344 

Inspektor. Se Lantmätare

Kanngjutare 52, 55 
Klockare 329 
Komedier 297 f., 309
Kommissionen. Se Inkvisitionskommissionen 
Kommunitetet 258
Konsistorieprotokollen 93, 96, 112, 113, 204f., 

206
Konsistorium 130, 152, 167 f., 234, 344 
Kopparstickare 211 
Krukmakare 13, 51, 53, 71, 73, 74, 84 
Kursorerna 109, 122, 235, 340 
Kvarnar 35, 103, 121, 153, 157, i74, 212, 

2 20f., 270, 315 
— Se även Akademikvarnen

Landskap. Se Nationerna 
Lantmätare (ingenjör, inspektor) 160, 293, 317 
Lectiones publicae. Se Föreläsningar 
Linvävare 71
Lägersmål 7, 9, 11, 29, 34, 37 f., 44ff., 49^-, 

68, 156L, 193 ff., 217, 232, 239, 280, 283 ff., 
299ff., 306L, 316, 326, 345 ff.

Mjölnare 35, 103, 1x8, 179, 181, 220L, 227L, 
280, 315 

Murare 20

Nationerna (landskap): Vestm. 282

Otidigheter 9, 14, 15, 17, 19, 21, 31, 53, 68, 
7 4 ,  235 ff., 298, 308

Papperskvarnen 216L 
Pistolsmed 303

Praesides disputationum 77, 78 
Professorerna: 

i allmänhet 11, 22, 30, 39, 61, 77, 88, 203, 
235, 340
teologerna 40, 42, 201, 202 

Professorsänkorna 88, 125, 127, 141, 203, 235, 
340 

Professurer: 
grekiska 238 
historia 48
logik och metafysik 238 
oriental, språk 22,43 
Skytteanska 40 
teologi 201 f., 238 

Prokanslern passim 
Promotion 295, 316, 326, 337, 34*

Quaestor. Se Räntkammaren och Räntmästaren

Rektorsbyte i28f., 131, 315, 337, (344) 
Rektorsval 117, 315
Relegation 25 ,30 ,31 ,50 ,85 ,134 , i4 o f .,2 i8 f .,

2 9 2 , 3 0 7  
Remsnidare 51, 53, 54, 348 
Riksdrotsen, i sin egenskap av universitets* 

kansler, passim 
Roteringen 108 f.
Räntkammaren (iErarium) och Räntmästaren 

(Quaestor) 41, 60, 182 ff., 3 57 och passim

Sigill 25
Skadegörelse 28, 30L, 46, 5X, 55ff., 6 9 ff., 73, 

84,87, 119, 133, 236L, 298, 32Öff.
Skatter 11, 22, 30, 109, 116f., 121, 122L, 127, 

159,189,235, 340 
Skeppare 7 
Skinnare 32
Skolans personal 109, 122, 127, 235, 340 
Skomakare 46, 47, 51 ff., söff., 65 ff., 6 9 ,85ff., 

88, 97, 116, 118, ii9 ff ., 133f., 153, 282, 
307, 341

Skrivelser till akademien (i allmänhet) 17 
Skrivelser till Kungl. Maj:t (i allmänhet) 131 
Slagsmål 52ff., 55ff., ösff., 119L, 133f., 240, 

241
Slaktare 13, 16 
Smeder 241 
Snickare 295 
Sockengång 127
Spannmål 9, 18,49, IIQ, 136, 166, 181, i9of., 

217, 222, 268, 280, 293, 294, 310, 335, 336, 
343

Språkmästare 132, 194, 291 
Stallet och stallmästaren 123 
Stipendiatbönder 51
Stipendier och stipendiater 37 ,  4 4 , 50. 60, 107,
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113, 12 1 f., 123, 124, 127, I32f., 136, 140, 
141, 142, 145, 165, 203, 2 11, 336, 353 f. 

Studenterna: 
i allmänhet 202 f., 204 
nobiles 202 
ångermanlänningar 58 

Studierna 201 
Stölder 50,65, 128, 192

Taxa för dagsverken och div. förnödenheter 318 
Theatrum anatomicum (Anatomihuset) 93, 94, 

209,217 
Timmermän 35 f.
Tionde och tionderäknare 11, 17, 36, 135, 165, 

273. 294. 297,336

Universitetskanslern passim 
Urmakare 94, 122

V aktm ästare  och vak tpersonal (i a llm änhet) 109.
'122, 127, 235. 3°9» 340 

Vattusyn 121, 156

Åkerjordar 3 6 f-, 58, 64 , 7 3 , 88, 94, 9 5 f., 109, 
116, 192, 193, 221 f., 293, 294, 296, 312, 
316

Ä rkeb iskopen  (p rokanslern) passim
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Alby, Haga sn 159, 266
Albäck, Simtuna sn 7, 31 f., 37, 48, i4Öff., 152, 

161,166, 178 
Alfta sn 36
Alma, Tillinge sn 178, 271 
Almarestäket (Staket), Stockholms-Näs sn 161, 

213,291 
Almunge sn 262
Alsike sn 160 (Skäggesta), 267 (d:o)
Alsta, Nysätra sn 178, 271 
Altuna sn 270
Alunda sn 194, 200 (Klev), 260, 261 (Lyan), 

347 (Klev)
Arenberga (Arnbärga), Husby-Ärlinghundra sn 

158,268

Balingsta sn 272
Barkare sn se Västerås-Barkarö sn 
Bellinge sn se Bälinge
Bellsta (Bählsta, Bällsta), Odensvi sn 18, 269 
Berg, Västerfårnebo sn 270 
Berga, Haga sn 160, 266 f.
Berga, Medåkers sn 18,87 
Bergby (Bärby), Skeppruna sn 63, 264 
Berthåga, Bondkyrko sn 296 
Bjuggsta, Kungsåra sn 179, 270 
Björklinge sn 61 (Salsta)
Björnome, Gryta sn 272 
Björskogs sn 148 (Åsta), 149 f- (Uknö), 150 

(Åsta), 166 (Uknö), 176 (Uknö, Åsta), 177 
(Åsta), 191 (Räcknö=Uknö, Åsta)

Björskog (rättarelaget) 268, 269 
Boda (Kråkeboda), Lundby sn 270 
Bondkyrko sn 89 (Flogsta), 109 (Norby), 138 

(Flogsta), 139 (d:o), 296 (Berthåga, Flogsta, 
Malma, Norby), 297 (Flogsta), 335 (d:o), 
34 if . (d:o)

Breds sn 179 (Edsberga), 271 
Brunna, Vårfrukyrka sn 179, 271 
Brunnby, Börje sn 272 
Bräcksta, Tensta sn 260
Buskgården (Boesgården), Skepptuna sn 63 

267
Bäckeby, Lundby sn 270 
Bählsta se Bellsta 
Bälby, Dingtuna sn 269
Bälinge (Bellinge) sn 17, 24, 62 (Loskäl, Ulva), 

89 (Forkarby), 109 (Vallskog), 117, 227 
(Ulva), 272, 273, 280 (Ulva), 352 (Forkarby) 

Bälinge, Närtuna sn 24, 109, 158, 263 
Bällsta se Bellsta

Bärby, Skepptuna sn, se Bergby 
Börje sn 272, 297 
Börstils (Börsteil) sn 262

Dankulla se Dannkumla 
Danmarks sn 117, 181 (Säby), 221 (Villinge), 

262
Danmarksby, Danmarks sn 262 f.
Dannemora sn 7, 11 (Harvik), 25 (d:o), 33, 

4 0 f., 210 (Harvik)
Dannkumla, Övergrans sn 64 (Dankulla), 159, 

266
Danviken, Nacka sn 155 
Delsbo (Dillsboo) sn 109 f.
Dingtuna sn 31 (Eklunda), 48 (d:o, men anges 

här felaktigt ligga i Simtuna), 134, i4Öff. 
(Viby), i52f. (d:o), 161 (d:o), 166 (d:o), 268, 
269 f.

Dingtuna (rättarelaget) 269 
Dorsilla, Tillinge sn 178, 271 
Dragby, Skuttunge sn 273 
Dråps ta, Odensala sn 159, 266

Edeby (Edby), Almunge sn 262 
Edeby, Uppsala-Näs sn 273 
Edsberga, Breds sn 179, 271 
Eggeby sn se Häggeby 
Eke, Skuttunge sn 272, 292 f., 317 
Ekeby, Gamla Uppsala sn 35, 294 
Ekeby, Markims sn 155, 267 
Ekhullsundh se Ekolsund 
Eklunda (Ekelunda), Dingtuna sn 31, 48[an- 

ges här felaktigt ligga i Simtuna], 269 
Ekolsund (Ekhoimssund, Ekhullsundh, Ekåll- 

sund), Husby-Sjutolfts sn 24, 26, 161, 213, 
291

Eneby, Altuna sn 270

Falun (Kopparberget) 110 
Fernebo se Västerfårnebo 
Films sn 263 (Kullbol, Ursbo)
Fiskeså, Närtuna sn 35, 103, 118, 157, 212, 

220 f., 264, 315 
Flogsta, Bondkyrko sn 89, 138, 139, 296, 297, 

335, 341, 342 
Forkarby, Bälinge sn 89, 273, 352 
Forkesta, Dingtuna sn 269 
Fotsbo, Tierps sn 167 
Forsby se Stora Forsby 
Forssa, Tensta sn 260 f.
Fransåker, Odensala sn 267 
Frändesta, Dingtuna sn 269
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Frösunda sn 154, 155 (Luttergärde, Odens- 
lunda, Tarby, Årresta), 156 (Sunnanå), 160 
(Vreda), 264 (Odenslunda, Tarby, Vreda), 
265 (Luttergärde, Rolsta), 268 

Fullerö, Gamla Uppsala sn 24, 272

Gamla Uppsala sn 24 (Fullerö, Stjärna), 35 (Eke- 
by), 272, 294 (Ekeby)

Garp-Råby, S:t Ilians sn 270 
Gnista, Vaksala sn 192 
Gocksta, Skultuna sn 25, 179 
Gottröra sn 36, 63 (Håsta), 135, 150 (Håsta), 

157 (Hagby), 267 (Håsta)
Greifswald 153 
Grinda, Munktorps sn 270 
Gryta sn 22 (Säva), 25 (d:o), 210 (d:o), 213 

(d:o), 272 
Gräns sn se Övergran 
Grän, Rasbo sn 262 
Gränby, Vaksala sn 19L 
Gävle 175

Haga sn 98 (Helgesta), 102 (d:o), 136 (d:o), 159.
160 (Berga), 174 (Helgesta), 266 

Hagby, Gottröra sn 157 
Hallsta, Romfartuna sn 270 
Hammarby, Håtuna sn 159, 267 
H arbosn 117, 124, 153, 317 
Harvik, Dannemora sn 7, 11, 25, 33, 4 0 f., 210 
Heby sn 147, 148 
Hedbo, Västerfärnebo sn 270 
Helgesta (Heliesta), Haga sn 98, 102, 136, 159, 

174, 266 
Hemsegäle se Hönsgärde 
Herresta (Härsta), Skepptuna sn 63, 264 
Hoffby, Danmarks sn. Felskrivning för Hubby 
Hov (Håf), Rasbo sn 176 
Hubby, Danmarks sn 117 [felaktigt: Hoffby] 
Husby sn (i Dalarne) 65 
Husby-Långhundra sn 264 
Husby-Sjutolfts sn 24 (Ekolsund), 26 (d:o), 161 

(d:o), 213 (d:o), 291 (d:o) 
Husby-Äriinghundra sn 64 (Husbybyn), 100 

(d:o), 158 (Arenberga, Husbybyn, Kättsta), 
160 (Kättsta), 267 (Husby), 268 

Husby(byn), Husby-Äriinghundra sn 64, 100, 
158,267 

H åf se Hov
Håsta, Gottröra sn 36, 63, 150, 267 
Håtuna sn 159 (Hammarby), 267 
Häggeby (Eggeby) sn x 59 (Viksjö), 266 
Häggeby, Skuttunge sn 272 
Häljebolsta, Västeråkers sn 272 
Hällby, Danmarks sn se [Norr-]Hällby eller 

[Söder-]Hällby 
Hällby, Östuna sn 155
Hälleby se [Norr- eller Söder-]Hällby i Vaksala

Häradshamra, När tu na sn 263 
Härnösand 227 
Härsta se Herresta
Hönsgärde (Hemsegäle), Husby-Långhundra sn 

264

Inninge, Stavby sn 25
Ista, Skepptuna sn 63, 160, 267

Jena 145
Jolmesta, Dingtuna sn 269 
Jälsta, Alunda sn 260 
Jönninge, Stavby sn 176

Kamsta, Almunge sn 262 
Karby, Rasbo sn 262 
Kippinge, Närtuna sn 135 
Klev, Alunda sn 194, 200, 347 
Knivsta sn 265
Kogsta, Skepptuna sn 15$, 268 
Kolbäcks sn 179» 270
Kolhammar (Kåhlhammar), Odensala sn 158, 

266
Kol je, Ärentuna sn 272, 317
Kopparberget se Falun
Kråkeboda se Boda
Kullbol, Films sn 263
Kumla, Balingsta sn 272
Kumla, S:t Ilians sn 147, 153» 179, 270
Kumla, Vaksala sn 181
Kungsårasn 179 (Bjuggsta), 270
Kunsta, Lena sn 260
Kyrkbyn, Dingtuna sn 269
Kårsta sn 155 (Söderhall, Tjusta), 263,268
Källmyra, Tensta sn 260
Kättsta, Husby-Äriinghundra sn 138, 160, 268
Kölsta, Odensvi sn 87 [felaktigt: Kåhlsta]
Köpings sn 268

Lena sn 153 (Vattholma), 260 (Kunsta, Vatt- 
holma)

Lijan se Lyan
Lilla Åby, Närtuna sn 63, 263 
Lilla Åkerby, Närtuna sn 64, 263 
Lindesbergs (Lindzåhs) sn 269 
Loskäl, Bälinge sn 62, 273 
Lund: Universitetet (Academia Carolina) 7, 11, 

30, 258 
Lunda, Vaksala sn 262 
Lundby sn 270
Luttergärde, Frösunda sn 155, 265 
Lyan (Lijan), Alunda sn 261 
Lygnesta, Långtora sn 180, 271 
Långtora sn 180, 2 7 1 
Läby sn 273 
Lännasn 136
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Madstadh se Mosta 
Malma, Bondkyrko sn 296 
Markims sn 155, 267 (Ekeby)
Marsta, Bälinge sn 17 
Medåkers sn 18,87, 268, 270 
Morkarlasn 97, 221, 239 (Söderkulla)
Mosta (Madstadh), Nysätra sn 181 
Munktorps sn 150 (UUvi), 176 (d:o), 270 
Myrby se Mörby 
Mälby, Dingtuna sn 270 
Mälby, Tillinge sn 178, 271 
Mörby (Myrby), Odensala sn 266

Nacka sn 155 (Danviken)
Nackby, Skultunasn 179» 27of.
N orasn  62, 273 
Norby, Bondkyrko sn 109, 296 
Norrbo, Harbo sn 317 
Norrby, Vaksala sn 177, 181, 182, 184 
[Norr-]Hällby, Vaksala sn 181 f., 184 
N orr Ryby, Medåkers sn 268 
Norrskedika (Skediga), Börstils sn 262 
Norrsundasn 158 (Rosersberg)
Norrtunbo, Kolbäcks sn 179
Norsta, Balingsta sn 272
Nyby, Långtora sn 180
Nyfla, Bälinge sn 272
Nysätra sn 178 (Alsta), 181 (Mosta), 271
Nåstuna, Vänge sn 272
Närtuna sn 11, 17, 24, 35 (Fiskeså), 63 (Lilla 

Åby), 64 (Lilla Åkerby), 103 (Fiskeså), 109 
(Bälinge), 118 (Fiskeså), 157 (d:o), 158, 165, 
212 (Fiskeså), 220 (d:o), 221 (d:o), 263 f., 265 
(Vardala), 315 (Fiskeså)

Näs sn se Uppsala-Näs 
Näsby, Dingtuna sn 269

Odensala sn 37 (Skörsta), 100, 158 (Kolham
mar, Skörsta, Slåsta), 159 (Dråpsta), 266 
(Dråpsta, Kolhammar, Mörby), 267 (Frans
åker), 268

Odenslunda (Orslunda), Frösunda sn 154 f., 264 
Odensvi sn 18,87, 269 
Oppgårda (Uppegården), Dingtuna sn 269 
Orkesta sn 62, 63 (Vaxtuna), 155 (Viggeby), 

265, 267 
Orslunda se Odenslunda 
Oxnö, Västerås-Barkarö sn 270

Pasta, Romfar tuna sn 179 
Plenninge (Pläninge), Vaksala sn 181 
Pålsbo, Bälinge sn 272

Rasbo sn 135, 175f., 261 (Årby, Örby), 262 
(Grän, Karby), 293 (Tomta, Örby)

Rasbokils sn 297 (Tibble)
Rolsta, Frösunda sn 263

Romfartuna sn 179 (Pasta), 268, 270 
Romfar tuna (rättarelaget) 269 
Rosersberg (Rosenberg), Norrsunda sn 138 
Roslags-Bro sn 155, 267, 268 (Väsby), 317 
Rovsätra, Valö sn 262 
Ryby se N orr Ryby 
Rysta, Odensvi sn 269 
Räcknö(ö) se Uknö

Sals ta, Björklinge sn 61 
Sankt Ilians sn 147 (Kumla), 179, 270 
Siggeboda, Lindesbergs sn 269 
Simtuna sn 7 (Albäck), 31 f. (d:o), 37 (d:o), 48 

(d:o), i4Öff. (d:o), 152 (d:o), 161 (d:o), 166 
(d:o), 178 (d:o), 268, 270 

Simtuna (rättarelaget) 268 
Sixarby, Tegelsmora sn 167 
Skala, Tegelsmora sn 167, 260 
Skeberga, Stavby sn 176 
Skediga, Börstils sn, se Norrskedika 
Skepptuna (Skäfftuna) sn 62, 63, 73. 155, 160 

(Ista), 161, 219, 264, 265 (Åckelsta), 267, 
268

Skills ta, Dingtuna sn 269
Skultuna sn 25 (Gocksta), 179, 270
Skuttunge sn 272, 273, 292 (Eke), 317 (d:o)
Skäfftuna se Skepptuna
Skäggesta, Alsike sn 160, 267
Skällmora 238
Skörsta, Odensala sn 37, 138, 268 
Slavsta, Vaksala sn 181, 262 
Slåsta, Odensala sn 138, 268 
Smedsbyle 192 
Sparrsätrasn 179, 271 
Stavby (Staby) sn 25, 176 
Stjärna, Gamla Uppsala sn 24, 272 
Stockholm: Antikvitetskollegium (Collegium 

antiquitatis) 8, 37, 41b , 44, 80, 107, 112, 
123, 140, 211 
Kungliga biblioteket 313 
Riksarkivet 100, 103, 306, 313 

Stockholms-Näs sn 161 (Almarestäket), 213 
(d:o), 291 (d:o)

Stora Forsby, Köpings sn 268 
Stora Åby, Närtuna sn 11, 17 f., 163 
Staket se Almarestäket 
Sunnanå, Frösunda sn 136 
Säby, Danmarks sn 181 
Säfia se Säva 
Säfwesta se Sävsta 
Sälja, N orasn 62, 273
Säva, Gryta sn 24 (Säfia), 23 (d:o), 210, 213, 

272
Sävasta (Säwesta), AI tuna sn 270 
Sävsta (Säfwesta), Vårfrukyrka sn 180 
Söderby, Åkerby sn 272 
Söderhall, Kårsta sn x 55, 268
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[Söder-] Hällby, Vaksalasn t8 i  f., 184 
Söderkulla, Morkarla sn 97, 221, 239 
Södertå (Tå), Munktorps sn 270

Tarby, Frösunda sn 154f., 264 
Tarv, Knivsta sn 265 f.
Tarv, Närtuna sn 263 
Tegelsmora sn 167,260 
Tensta sn 260 f.
Tibble, Rasbokils sn 297
Tibble, Tillinge sn 178, 271
Tierps (Tijarp) sn 167
Tillinge sn 178, 271
Tillinge (rättarelaget) 24, 25
Tjur, Lundby sn 270
Tjusta, Kårsta sn 155
Tomta, Rasbo sn 293
Torp, Lundby sn 270
Torvsätra (Torsätter), Bälinge sn 24, 272
Tunbo, Koibäcks sn 270
Tveta, Medåkers sn 270
Tå se Södertå
Täby, Östuna sn 155

Uknö (Ucknöö, Räcknö), Björskogs sn 149 f., 
166, 176, 191 

Ullentuna, Skepptuna sn 62, 264 
Ullvi (Ullewij), Munktorps sn 150, 176 
Ulva, Bälinge sn 62, 227, 280 
Ulvsväsby, Almunge sn 262 
Uppegården se Oppgårda 
Uppsala-Näs (Näs) sn 273, 297 
Ursbo, Films sn 263

Vaksalasn i9(Gränby), 177» 181 (Kumla,Norr
by, [Norr- eller Söder-] Hällby, Plenninge, 
Slavsta), 182 (Norrby, [Norr- eller Söder-] 
Hällby), 184 (d:o), 192 (Gnista), 262 

Vallby, Dingtuna sn 269 
Vallskog, Bälinge sn 109 
Valö sn 262 
Vansta, Tensta sn 260 
Vardala, Närtuna sn 265 
Vasa (Wåsa), Skepptuna sn 63. 264 
Vattholma, Lena sn 153, 260 
Vaxtuna, Orkesta sn 63 
Veckholms sn 180, 271, 279 (Å1)

Viby, Dingtuna sn i46ff., 152L, 161, 166
Viggeby, Orkesta sn 155, 267
Viksjö (Wiggesiö), Häggeby sn 159, 266
Villinge, Danmarks sn 221
Wittenberg 145
Voxome, Alunda sn 260
Vreda, Frösunda sn 160, 264, 268
Våla se Östervåla
Vålsta, Skepptuna sn 63
Vårfrukyrka sn 179 (Brunna), 180 (Sävsta, 

Åkerby), 271 
Wåsa se Vasa 
Vänge sn 272
Väsby, Roslags-Bro sn 155, 267, 268, 317 f-
Västerfärnebo (Fernebo) sn 270
Västerlisa, Länna sn 136
Västeråkers (Åkers) sn 272
Västerås 117,124
Västerås-Barkarö sn 270

Yttergrans (Yttergrän) sn 159, 266, 297

Abo 319, 328, 331, 332 
Åby, Närtuna sn, se Lilla Åby 
Åckelsta, Skepptuna sn 63, 263 
Åkers sn se Västeråker 
Åkerby sn 272
Åkerby, Närtuna sn, se Lilla Åkerby 
Åkerby, Vårfrukyrka sn 180, 271 
Ål, Veckholms sn 180^,271,279 
Årby, Rasbo sn 135, 175 f-, 261 
Åsta, Björskogs sn 148, 150, i76f., 191 
Åttesta, Frösunda sn 154 f., 268

Änders ta, Simtuna sn 270 
Ärentuna sn 272, 317 (Kolje)

Ör, Tillinge sn 178, 271
Örby, Rasbo sn 261, 293
Ösby, Lundby sn 270
Österby, Dingtuna sn 134, 269
Österby (Läby, Österläby), Läby sn 273
Östervåla (Wåhla) sn 133
Östuna sn 133
Övergrans (Grän) sn 64 (Dannkumla), 159 (d:o),

266
Överlunda, Närtuna sn 263 f.
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1. T orgny  T . Seg ersted t : Fakulteterna och vetenskapens enhet. Ett tanke
motiv hos Stora Undervisningskommittén. 1961. 4 kr.

2. F red rik  B er g : Några anteckningar om  adjunkten John Björkén. 1961. 6 kr.
3. G erd  E n eq uist , Sten  F i.o r in , F il ip  H julström , E rik  N o rin  and Å ke 

Su nd bo rg : The new buildings for the Geographical and Geological Insti
tutes, University of Uppsala. 1962. 10 kr.

4. E. L ouis Backm an : Jubeldoktoratet vid universiteten i Uppsala och Lund. 
(The Jubilee Doctorate at the Universities of Uppsala and Lund.) 1962. 6 kr.

5. G urli T aube: Musik, dans, språk och andra akademiska färdigheter i Upp
sala. 1963. 12 kr.

6. P er E r ic  L in d a h l : The new building fo r  the Institute of Zoophysiology, 
University of Uppsala. 1964. 6 kr.

7. E. L o u i s  B a c k m a n : Doktorsdisputationens tredje opponent. 1964. 10 kr.
8. A nna  B eckm an  och P er O h l in : Forskning och undervisning i fysik vid 

Uppsala universitet under fem århundraden. En kortfattad historik. 1965. 
8 kr.

9. H jalm ar  L in d r o t h : Uppsala Universitets Årsskrift 1861-1960. En blick på de 
första hundra åren av dess tillvaro. Mit deutscher Zusammenfassung. 1965. 8 kr.

10. T önnes K leberg : Bibliotek i krigstid. Uppsala universitetsbibliotek i stora 
nordiska krigets slutskede. Mit deutscher Zusammenfassung. 1966. 12 kr.

11. Barbro  M a r in : Föreläsningsämnen vid profcssorsinstallationcr i Uppsala 
1855-1966. 1967. 12 kr.

12. W ilh elm  Sjö str a n d : Education as an aeademie discipline. 1967. 12 kr.
13. E r ik  A sk-U pm ark , B ror R exed  and Bjö r n  Sandström : Ivar Sandström 

and the Parathyroid Glands. 1967. 6 kr.
14. In g e g e r d  T ullberg  Besk ow : Linnéporträtt. Supplement till T. Tullberg, 

Linnéporträtt (1907). 1967. 18 kr.
15. T önnes K leberg : Medeltida Uppsalabibliotck. 1. Biskop Siward av Uppsala 

och hans bibliotek. Mit deutscher Zusammenfassung. 1968. 15 kr.
16. Uppsala universitets konsthistoriska insritution femtio år. 1968. 18 kr.
17. Universitetet och forskningen. Studier dllägnade Torgny T. Segerstedt på 

sextioårsdagen. 1968. Hft. 75 kr. Inb. 90 kr.
t8. Uppsala universitet. Akademiska konsistoriets protokoll utgivna av H ans 

Sa lla n d er . I. 1624-1636. 1968. 55 kr.; II. 1637-1640. 1969. 55 kr.; III. 
1641-1649. 1969. 55 kr.; IV. 1650-1655. 1970. 55 kr.; V. 1656-1660. 1970. 
55 kr.; VI. 1661-1663. 1971. 55 kr.; VII. 1664-1666. 1971. 55 kr.; VIIL 
1667-1670. 1971. 55 kr.; IX. 1671-1672. 1972. 55 kr.; X. 1673. 1972. 55 kr.; 
XI. 1674-1675. 1973. 55 kr.; XII. 1676-1677. 1973* 5 3 kr.; XIII. 1678-1679. 
1974. 55 kr.; XIV. 1680-1681. 1974. 55 kr.; XV. 1682. 1975. 55 kr.; XVI. 
1683-1684. 1975. 55 kr.; XVII. 1685. 1975. 55 kr.

19. P er Co llin d e r : Swcdish Astronomers 1477-1900. 1970. 15 kr.
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20. Uppsala universitets matrikel 1595-1817. Register. På uppdrag av universi
tetets rektor utgivet av S. Otto Brenner och Gösta Thimon. 1971. 80 kr.

21. F r e u r i k  Berg: Johannes Burcus och universitetets sigill. 1971.
22. T orgny  T. S eg erstedt : Den akademiska friheten under frihetstiden. 1971.
23. H åkan  L in d g r e n : Spannmålshandel och priser vid Uppsala akademi 1720- 

1789. En prövning av markegångstaxornas källvärde. 1971.
24. H j a l m a r  L i n d r o t h : Acta Universitatis Upsaliensis 1961-1970. Tioårsregister. 

Med inledande historiska notiser och praktiska anvisningar. 1971.
25. T önnes  K leberg : Medeltida Uppsalabibliotek. II. Bidrag till deras historia 

till 1389. Mit deutscher Zusammenfassung. 1972.
26. T o re  F rängsmyr: Wolffianismcns genombrott i Uppsala. Frihetstida uni

versitetsfilosofi till 1700-talets mitt. With an English summary. 1972.
27. Jan S u n d in : Främmande studenter vid Uppsala universitet före  andra världs

kriget. En studie i Studentmigration. Summary. 1973.
28. T or H ier t o n : ”Gåskolan”, The University of Uppsala Orthopaedic Dc- 

partment’s Amputee Training & Research Unit. 1973.
29. T orgny  T . Seg ersted t : Den akademiska friheten under gustaviansk tid. 1974.
30. Ben g t  K y h lberg : Musiken i Uppsala under stormaktstiden. 1. 1620-1660.

31. O l a  S k ö l d : Farmaceutiska fakulteten, en gammal högskola i ny miljö. 1974.
32. A s t r i d  H e g a r d t : Akademiens spannmål. Uppbörd, handel och priser vid 

Uppsala universitet 1635-1719. 197s.

1974.
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