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F Ö R O R D

Konsistoriets protokoll för åren 1686 och 1687 ingå i volymerna 30 (som om
fattar tiden 16/12 1685-12/6 1686), 31 (16/6 1686-28/5 1687), 32 (22/6- 
14/12 1687) och 33 (17/12 1687-12/12 1688) i Universitetets arkiv, serien 
A I.

Som vice akademisekreterare tjänstgjorde alltjämt juris adjunkten Johannes 
Reftelius, men efter den ordinarie sekreteraren Anders Goedings återkomst från 
sin utrikes resa återtog denne i december 1687 sekreterartjänsten, trots invänd
ningar från Reftelius’ sida (se sid. 481 f.).

Det ständigt ökade arbetet med protokollens renskrivande, med begärda av
skrifter ur dessa och av andra handlingar kunde svårligen medhinnas av sekre
terarens amanuens Laurentius Björkegren. Man prövade att fa stipendiesökande 
studenter som skrivhjälp, och på så sätt kunde man anställa östgöten Andreas 
Forsander. Denne kom dock inte till en början i åtnjutande av något stipen
dium, varför man den 17 december 1687 beslöt att ersätta hans tjänster med 
bötespengar.

1686 års originalprotokoll ha för tiden fram t. o. m. den 12 juni avskrivits 
av fru Marianne Grönberg, fortsättningen till årets slut av f. d. förste arkivassi
stenten Torsten Palmér. 1687 års protokoll ha helt avskrivits av fru Grönberg. 
Båda tackas för sitt insiktsfulla arbete.

Uppsala i oktober 1975.
Hans Sallander



Consistorium minus d. 13 Januarii 686
närwarande Rectore h. Bilbergh, h. Peringer i D.D. Benzelii ställe, h. Lundio, 

M. Micrandro, h. Norman.
I. Rector berättade sig låtit citera Candid. Lyrell och Kerstin Klang effter 

Consistorii slut till dhenne dagen, men hon i förstone sökt undandraga sig, effter 
hon sin[a] wittnen icke hafwer alle tillstädes, hwar om hon lijkwähl i Consist:o 
alfwarl. är tillhållen. Och befinner jag, sade Rector, af actis att d. 21 Octobr. 
är bref afgångit till wällbine h. Jacob Clo om bardberaregesällens Gustaf Tanckz 
hijtförskaffande, hwilcket bref war öfwerskickat med Kerstins swåger, säyandes 
Lyrell samma bref intet wara framlefrereradt af orsaak att Kerstin intet törs hafwa 
honom Tancken hijt. Sedermehra är åther bref afgångit till Clou af d. 22. 
Decemb. hwarpå han swaradt och confirmerar Lyrells uthsagu dhet han intet bref 
om Tancken bekommit för än dhetta senare, berättandes elliest att Tancken reda 
i höstas afrest till Wien, och står altså intet att finna. Consistoriales tyckte illa 
wara att dhet förre brefwet är förhållit, hafwandes Tancken warit nödig att exa
mineras, effter han beskylles af Kerstin för pra?scriptionen och af Lyrell för 
lägersmåhlet. Elliest sade Rector, att hwadh pra?scriptionen anbelangar, så är ful
ler een species eller twå dher uthi qui valent ad procurandum abortum, men 
andre species äro åther contrarie, dhesuthan är och een species uthi dhen samma 
som intrf fins på något apotheque, warandes pra?scriptionen elliest så stält, att 
intet någon apothekare kan preparera medicamenterne effter honom, hafwandes 
Tancken kan skee intet förstått ing[r]edientzernas art, eller och medh flijt för- 
stält honom. Sedan discurrerades åther om Gustaff Tanck, berättandes Rector, 
att hon Kerstin hafwer attester på något som Tancken i Stockholm refereradt 
löpande twärt emoot dhet som andra tillförende beswurit, att Tancken i Stock
holm skulle sagdt. Consist:m tyckte hans attester intet attenderas kunna, alden- 
stund ingen hans rela/;on är judicialiter skedd, uthan han kunnat pro arbitrio 
refereradt hwadh han welat inter suos.

Partterne inkommo, och förehöltz dhem att dhe, dhe förr påberopade wittnen 
wille producera, och i synnerheet borde nu Kerstin sin uthsagu verifkera om 
prcscriptionen, effter hon Lyrell beskyller att han Yionom af Tancken uthwärkatt.

Kerstin sade sig fått pra?scriptionen af Lyrell, och dhet willia beswäria in för 
Gudh och heela werlden, och skulle Sc[h]oleni«j sedt när Lyrell henne dhen 
fick. Lyrell nekade och sade sig jämbwähl sitt nekande willia beswärja. Frågades 
om Sc[h]oleni//j här nu är, Kerstin: Jag hafwer låtit ho»o/» noga efftersöka, 
men fått säker kunskap att han är ifrån Stockholm rest till Skåne, och kan skee 
Lyrell torde dhet practiceradt. H:r Lundius frågade hwij icke det första brefwet 
skrifwit till h. underståthållaren Clou woro öfwerlefwereradt angående gesällen 
Tanck, hwilcket bref Kerstins swåger emottagit. Lyrell sade att hennes syster i 
Stockholm och Kerstin warit sams om förgiöra fostret, och derföre tordes dhe 
intet öfwerlefwerera brefwet. Kerstin sade, att hon intet kunde råda före, att
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hennes swåger, som brefwet mottagit, dhet intet framfördt, och förmente dhet 
sked t af dhen orsaken, att Tancken warit bortrest, för än swågren reste öfwer 
medh brefwet. Brefwet som ståthållaren wällb:e h. Clou nu skrifwit dhenne 
saken angående, uplästes för partterne, då dhe förnummo att förra Consistorii 
bref intet är framfördt. Lyrell påstodh som förr att Kerstin af fruchtan intet 
tordz låta framlefwerera dhet. Hon sade Lyrell aldrig skola bewijsa att hon och 
hennes syster dhen pra?scriptionen sökt, och altså icke behöfwa förhålla brefwet. 
Kerstin frågades, att effter Sc[h]olenius och Tancken nu här intet är, hwadh 
hon elliest hafwer att öfwertyga Lyrell dhet han gufwit henne prasscription. 
Kerstin: ändtel. är dhet sant att Lyrell mig gufwit pra?scription som skedde een 
gång när Ekeboms hustrus swåger Wikman och jag skulle gå på Munkelägret, 
men jag skildes först ifrån dhem, och effterfrågade Lyrell hoos Fegreus, men 
dher war han intet, gick så sedan jag hem, och mötte så Sc[h]olenius på Munke- 
lägersbron, då badh han mig töfwa tills Lyrell skulle komma med, seyandes sig 
medh honom dher satt möte. Ändtel. kom Lyrell, och badh mig då gå med 
Sc[h]olenius till een doctorinna [Britta Andersdotter Swan], hwar till jag swa- 
rade ney, då blef Lyrell ond och sade: du will alldeles söka min ruin seer jag. 
Jag nekade ändå, och sade honom han måtte gå sielf om han wille, men han 
sade sig intet williagå dijt, på dhet hon icke skulle kiänna honom een annan gång 
igen. Sedan gick Sc[h]olenius och jag till doctorinnan.

H:r Lundius frågade om Sc[h]olenius begiärade på Candidatens wägnar af 
doctorinnan dhet hon skulle gifwa någon pra?scription. Kerstin sade Lyrell budit 
Sc[h]oleni//j dher om.

Sedan berättade Kerstin: under wägen till doctorinnan sade jag att der I mons:r 
Sc[h]olenius begiär något som oskiäligit är, så lyder jag Eder intet åth, jag är 
ändå een stoor syndare nog. Då sade han: dhet är illa af Lyrell giordt, att han 
skall ändra sina förre tanckar och nu söka andra uthwägar. När wij kom till 
doctorinnan frågade Sc[h]olenius om hon hade något som kan hielpa för dhet, 
att tijden är bortta för mig; då hon swar:de kan skee dhet står annorledes till 
medh henne, dhet beware mig Gudh ifrån, då giöra något. Då begynte Sc[h]o- 
leni#j bedia för Gudz skulld dhet hon wille hielpa att barnet skulle gå bortt. 
Doctorinnan swar:de ney, och frågade hwem som har besufwit mig? Han swar:de 
och sade: Hon är min syster, dhet är intett annat än een sloker, som henne 
besufwit, jag wihl intet han skall hafwa henne. Hon swar:de: hafwer han warit 
god förr, så må han wara godh än, och hon må taga honom. Då stodh jag 
och wände mig åth fönstret, och log dher åth, att han sade mig wara sin syster, 
och wille jag intet bedia henne om något, men hon nekade att gifwa mig någre 
medicamenter medh ordh: Jag hafwer ingen siäl att sällia bortt, Sc[h]olenius 
swar:de: dhet lärer ingen weta dher af och skall jag gif:a Eder hwadh I willien 
hafwa derföre. Hon sw:de: dhet sitter een Gudh i himmelen, som dhet wähl 
weet. Och effter han inge andra swar fick, ginge wij bortt, och då bad jag 
Sc[h]olenius, säya åth Lyrell att han betäncker sig bättre, ty alldrig brukar jag 
ändå något sådant som Lyrell således begiärtt. Wij föllgdes så åth till Muncke- 
lägers bron, och der war Lyrell för oss, då Sc[h]olenius refererade doctorinnans 
swar, tilläggandes henne sagdt, att dhet Gudz wärck är kan ingen förgiöra, då 
swar:de Lyrell, fanen tage mig, kan icke så wara. Då tog Lyrell opp een zedell 
uhr byxsäcken, och fick mig, hwilcken war dhen samma praescription, som jag
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förr opwijst och Tancken gifwit. Lyrell förbannade sig till ewig tijdh, att dhetta 
icke är sant, men hwadh Sc[h]olenius widkommer om han något begiärat, sade 
han, dhet weet jag intet om. Sedan continuerade Kerstin, och sade att Lyrell 
bödh sig een rixdr att gå på Heraei apotheque och kiöpa dhet praescriptionen 
innhåller. Praescriptionen sade Kerstin sig emoottagit som Lyrell henne fick och 
stoppat hoos sig, förwarandes honom någre dagar, som hon honom intet wijste. 
Wijdare continuerade Kerstin: Wij skildes omsijder åth, då jag gick till min 
swåger och syster på Munckelägret. Lyrell kom och dijt, då jag stodh uthi portten 
wid gatan, och badh honom komma in med migh. Han sade du är så ondh, 
derföre kan jag dhet intet giöra, men dhet kan fuller blifwa god t fast du icke 
giör så mycket wäsende af. Ändtel. gick han lijkwähl medh mig in hoos min 
swåger och syster, och då wijste han mig ett bref att han skulle blifwa prest 
om een lijten tijdh. Sedan talte han med min broder Daniel om ächtenskapet. 
Andre dagen kom Sc[h]olenius till mig, och sade att Lyrell kl. 4. i dag will 
komma till mig, men begiärer dhet jag skulle föllia Sc[h]olenius till doctorinnan 
igen. Kerstin nekade sig willia föllian, uthan böhr Lyrell hålla hwadh han lofwat. 
Och effter jag då öfwer hans begiäran war ondh, talte jagh så högdt sade 
Kerstin att min swåger kom in, då han och blef ondh, sedan han hörde, hwad 
wij taltes wijdh om, effter Lyrell intet wille fullföllia troolofningen och ächten
skapet. Dher medh skildes wij åth, och sedan reste Lyrell bortt sade Kerstin.

Rector: hafwe I brukat pra?scription, eller hafwe I wij st honom åth någon? 
Hon sade sig honom intet brukat, men lijkwähl wist honom åthskillige.

H. Lundius: hafwen nu fram Eder bewijs eller edre wittnen till eder uthsaga, 
om I hafwa några. Men först tillfrågade han Lyrell, om han kiändtz wicih dhet 
Kerstin nu berättat. Lyrell nekade till alt ihoop, och sade att dher Sc[h]oleni*j 
något sådant giordt, som han säyer, må han stå derföre, men elliest war jag, 
sade han, hoos een garfware på Munkelägret som hafwer sin sohn här, och när 
jag gick till honom, stodh Kerstin och hennes syster i portten och talte mig 
till, och badh mig komma in hoos dheras swåger, dhet jagh och giorde, och 
drack dher ett stoop öhl, men intet talte jagh henne till om något ächtenskap. 
Lyrell frågade om icke Kerstin warit hoos doctorinnan förr, för än dhen gången 
Sc[h]olenius skulle henne föllgdt. Kerstin nekade dher till aldeles.

Lyrell begiärtte måtte observeras af dhe attester han inlefwereradt, dhet hon 
warit hoos doctorinnan förr, fast hon nekar. Kerstin begiärte hennes broder 
måtte komma in med dhe skiähl han hafwer att öfwertyga Lyrell, dhet han uth- 
wärkat praescriptionen af bardberaren, och jämbwähl att Sc[h]oIenius sökt medi- 
camenter på Lyrells wägnar hoos doctorinnan.

Daniel Klangh Kerstins broder inkallades och tillfrågades om Tancken, 
Sc[h]olenio och doctorinnan hwarest dhe äro. Han swarade Tancken och 
Sc[h]olenius rest bortt att dhe intet stå till att finna, hafwer fuller lijkwähl 
attester om dhet dhe giordt, och jämbwähl hwadh hoos doctorinnan skedt, haf
wer han hennes egen hand på. Lyrell exciperade dhet doctorinnans attest intet 
attenderas böhr, uthan han blifwer in praesentia ejus beswurin, och will han först 
see sig om, om han icke något moth henne hafwer att excipera. Påstodh och 
Lyrell att icke någre af hennes attester måtte opläsas. Attesterna framwijstes, 
och fan Consist:m nödigt dhem upläsa låta, öfwerwägandes sedan om och huru 
wijda dhe attenderas bohre, doch tillfrågades först Klangen om dhe som gifwit
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attesterna, beswurit dhem, eller om han dhet begiärdt. Daniel Klang swarade, 
att han tillbudit på rådstugun i Stockholm dhet måtte dhe beswärjas, men rätten 
desidererat contrapartens närwaro, hwilcket Consist:m sade rätt och billigt wara. 
Lyrell exciperade moth attesterna, dhet böra dhe så mycket mindre attenderas, 
som contrarium är tillförende på hans sijda beswurit. Först uplästes Petter de 
Moijs attest medh notarii publici Isak Morrwzi underskrifft och sigill af innehåld 
att bardberaregesällen Tancken bekiäntt för sina bekantte orsaken hwij han så 
hastigt från Stockholm afreste wara dhen, att Lyrell honom warnat, dhet skulle 
dhen recept han honom gufwit kosta hans hufwud, om han intet skyndar sig 
undan. Och på tillfrågan om han icke hade gifwit Lyrell een skrifft, att intet han 
uthan någon annan hade begiärt af honom receptet, har Tancken förbannat sig 
att han sådan skrifft alldrig från sig gifwit. Af samma innehåld insinuerade Daniel 
Klangh een Erich Werres och een Michell Jobes attest.

Sedan inlefwererade han een attest ifrån ofwanrörde doctorinna h. Brita 
Andersdotter Swan, förmälandes hon att Skolenius [Scholenius] med Kerstin 
Klangh warit hoos sig in Majo, och att Skolenius då begiärdt någre medicamenter 
till hennes tijdz igenförskaffande, men samma begiäran hafwer hon honom af- 
slagit effter hon trodde dhet annorledes torde stå till med Kerstin. Men sedan 
igen d. 31 Aug. hafwer Kerstin warit hoos henne, och då bekändt att een be- 
nämbd Sven Lyrell henne besåfwit.

Kerstin interloquerade nu, och sade dhet hon, sedan hon förnam att Lyrell 
wille icke allenast neka till ächtenskapz lofwen uthan och lägersmåhlet, har hon 
warit hoos doctorinnan och begiärtt attest att Skolenius anhållit hoos henne om 
medicamenter. Inlefwererade altså ännu een attest [som] war ifrån samma doc
torinna, hwar uthi hon betygar att Kerstin sadan attest af henne söckt, men dher 
emoot hade åther een student wid nampn Figraeus [Fegraeus] twå gånger hoos 
henne warit, och begiärdt dhet hon Kerstin wägra skulle dhen attesten hon be- 
giärer angående medicamenterne som Skolenius hoos henne giordt ansökning 
om.

Lyrell swarade till dhetta dhet han med eedh wille betyga, att han intett be
giärdt något recept eller någre medicamenter, uthan alt är af hennes slächt 
ihoopdichtatt och sammankopplat.

Rector frågade om hon hade mehr att bewijsa förgiörandet medh.
Kerstin badh att Wallois måtte fa beswärja dhen skrifften han conciperadt 

effter Tanckens rela//on, hållandes hon dhen för veritabel, effter Tancken lofwat 
henne underskrifwa, men kom icke dher till, effter Vallois ey war hemma, när 
Tancken dhen tillbödh sig underskrifwa. Lyrell: dhen skiälmskrifften hafwer Val
lois conciperadt effter egen godtycko, och dhen achtar jag intet, ty han hafwer 
welat twinga bardberaren att underskrifwa henne, dhet han dock icke wille giöra, 
effter han intet kunnat kiändtz wijd dhet som skrifwit war i dhen samma.

Lyrell insinuerade een attest emoot Kerstin Klang, dhen han och sade angå 
Erich Jöransons hustru [Katarina Staffansdotter], hwarföre och hon inkallades. 
Attesten war effter bardberarens Johan Petters [0: Peters] rela//on underskrif- 
win af Samuele Lan« er io, Detterbergh och Wallingh, af innehåld att Kerstin 
för påskehällgen i åhr badh honom slå up ådran på fötterne hemma hoos Erich 
Jöranson, men när han dhet wägrade kom systren Erich Jöransons hustru, och 
begiärtte dhet samma, hwilcket han doch icke effterkom, uthan stack till allenast 
uth med ådran, med hwad mehr attesten förmäler.
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Rådmans hustru exciperade moth attesten, och sade att intet dhet är santt, 
hwad om henne är attesterat. Jahan Petters [Peters] effterskickades, emed- 
lertijd beklagade Lyrell dhet hon Erich Jöransons hustru honom i gåår öfwer- 
fallit med otijdige skiällsordh på gatan, dhet sade Erich Jöransons hustru att 
Lyrell henne giordt. Detta wille Consist:m nu intet uptaga, uthan begiärtte part- 
terna producera hwadh dhe mehr hafwa och tillfrågades Kerstin om hon hade 
något mehr angående fostretz förgiörandet. Hon sade sig nu intet mehr hafwa, 
om icke hon något kan skaffa sig mehr här effter. Lyrell: Kerstin och hennes 
syster hafwa arbetat på fostretz förgiörande och ingen annan, och lära dhe fuller 
till här näst wij opkomma mehr sammandichta på migh. Lyrell frågade hwadh 
Kerstin hade att beställa i påsketijden i åhr wijd ladorna, som farna publica gif- 
wer wid handen, hwilcket hon och sielf skulle bekändt. Kerstin sade att han lögh, 
och påstodh att han skall henne det bewijsa, gifwandes hon sig elliest intet till- 
fredz. Lyrell: Hela staden är full dher af, och Gudh nådhe, kan skee i hafwa 
flere att beställa med än i weeta, och tröster jag med attester bewijsa Eder 
wäll hafft med 10 st. att giöra.

Kerstin och Erich Jöransons hustru begiärte bägge han måtte plichta för sådan 
grof beskyllning. Sedan tillfrågades Kerstin hwij hon tillijtat Johan Petters om 
åderlåtande? Kerstin sade att Lyrell budit dhet hon skulle skicka effter bard- 
beraren Johan Petters, men wille dhet intet sielf giöra, effter han tillförenne 
hoos honom giäst, och dhe skilldtz owänner åth. Gick så jag på Lyrells ordh 
till bardberaren, och när han kom till Erich Jöransons slog mig först åder på 
armen, då sade jag: kan I slå mig på footen? Hwarföre skall dhet skee frågade 
han. Jag sade, effter jag har tandewärck, hwilcket Lyrell badh mig föregifwa.

Frågades hwij Kerstin lätt så up ådren, om hon mente dher medh förgiöra 
barnet? Dher till swarade hon ney, uthan sade att Lyrell begiärt af henne, hon 
wille uplåta ådren, på dhet hon af blodet skulle see om hon war med barn eller 
ey. Kerstin sade sig och strax hafwa tillskrifwit Lyrell, att bardberaren intet wille 
öpna ådren på foten, och badh nu Lyrell komma fram medh zedlen, så skulle 
samma zedell wäll bewijsa, att han henne budit.

Lyrell nekade och sade sig sådan zedell ey hafwa, ey heller mehr achtatt hen
nes zedlar, än han fuller giordt något annat medh dhem.

Johan Petters bardberare inkallades, och aflade eedh. 1 förstone tillfrågades 
partterne, om dhe hade något att excipera, och hade dhe intet. Sedan refererade 
han: Kerstin Klangh kom till mig een affton i wåras, och mig effterfrågade, 
men jag war intet hemma, uthan talade medh min hustru, som lofwade jag om 
morgonen skulle komma till Erich Jöransons, men förr än jagh kom, war hon 
hoos mig igen, då jag tillbödh oplåta ådren hoos mig i een warm kammar, 
men hon sade sig häller willja wara hemma, effter hon fruchtade hon torde 
beswinna. Badh så mig komma till Erich Jöranssons upp i nattstugun, och när 
jag kom dijt, war ingen eeld uppe, tänckandes jag slå opp medianen, men hon 
bad mig låta upp ådren på foten, då jag sade, jag går intet giärna till att slå 
op på footen, och refererade då för henne att een tillbudit mig uthi Kongl. 
M:ttz cröning här i Upsala een ducat om jag wille låta opp ådren på foten, 
dhet jag dock icke giorde. Men när jag henne detta wägrade, sade hon dhet för 
sin syster Erich Jöransons hustru [Katarina Staffansdotter], då badh systren mig 
lätta upp på footen och sade: eller kan ske I kan intet. Jag swarade, intet kan 
jag och intet wihl jag. Lijkwähl stack jag henne på footen, men ådren gick in tet
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opp, dhet jag och med flijt giorde, lätt henne så opp sedan på armen. Hon 
badh lijkwähl jag skulle lätta up ådrerne på både föttren, men dhet wille jag 
intet. Hon wille och sedan jag lätt opp ådren på armen, låta gå så mycket, men 
dhet wägrade jag henne och, lätt lijkwähl löpa ohngefåhr 8. unce. Mehra sade 
han sig intet hafwa att berätta.

Lyrell tillfrågades om han fatt sådan zedell som Kerstin seyer sig honom om 
åderlåtandet tillskrifwit. Lyrell swarade dhet han begiärdt af bardberaren Johan 
Petters een gång att få attest dher om, att Kerstin begiärt han wille öpna ådren. 
Samma gång togh jag, sade han, opp en zedell som jag fatt ifrån Helstenius, 
och sade simula/zonswijs, att jagh dhen fatt af Kerstin, att han henne öpnat ådren, 
allenast till att komma honom till bekiänna dhet han öpnat henne, men elliest 
nekade han att han någon sådan zedell af henne fått. Kerstin påstodh, men Lyrell 
nekade äntå, säyandes sig upbrändt elliest hwadh zedlar han af henne fått.

Lyrell tilläde sedan Erich Jöranssons hustru, att hon practiceradt medh sin 
syster till barnetz förgiörande.

Erich Jöransons hustru sade sig aldrig det giordt, uthan när Kerstin wille låta 
sig åder, wiste jag intet annars sade hon, än hon dhet giorde för tandwärck 
skull, dhen hon sade sig hafwa, och derföre badh jag bardberaren här om, men 
för ingen annan orsaak. Han sade och Lyrell att Erich Jöransons hustru i Stock
holm lupit hoos doctorinnan [Swan] 4. å 5 gånger äfwän wäll att begiära recepter 
till fostretz förgiörandhe, dher till nekade hon, och påstodh att han måtte henne 
dhet bewijsa eller plichta derföre.

Partterne tillfrågades, om dhe något mehr nu hade att föredraga om fostretz 
förgiörande, dhe swarade ney, togo altså afträde och discurerades så om dhenne 
saken, finnandes Consist:m nödigt, dhet hustrun från Stockholm hans attester 
inlefwererade äro, måste noga examineras, effter hon twifwels uthan lärer kunna 
gifwa uplyssning, dhen man elliest swårt hafwer att förmoda. Jämbwähl böhr och 
Sc[h]olenius examineras, och förelädes dag till i dag 8 dagar till, dhet skola 
wederböranderne draga försorg om, att ofwanb:te personer komma hijt, dher 
dhe stå att finna, hwar om och bref afgåår till wällborne h. underståthållaren 
Clou och begiärs adsistence.

Nu inkallades partterne, beklagandes Lyrell huru han blif:t handterad och 
öfwerfallen i förstugun af sine wederpartter och i synnerheet af Bengdt Erichs- 
son, så med ord som hotande af een kiäpp. Bengdt Erichsson inkallades, på- 
beropandes Lyrell sig wachtmäst:n, Cursor och Abelin som här om skulle weta 
betyga. Cursor Magnus [Branzelius] och wachtmästm refererade, Bengt Erichs
son skulle sagdt: Nu töhr du intet see på mig du lortt hunder, du är lijkwähl 
intet förgodh dher till, men intet haf:r han hött honom med kiäppen. Abelin 
sade att Bengdt Erichsson i iåns i förrstugun sagdt åth Lyrell att han seer uth 
som han suttit på kåken i 11 åhr. Dhet och Abelin sade att Lanerius hörd t.

Bengdt Erichsson nekade till Abelins uthsagu, sade sig och moth honom något 
hafwa att excipera, att han ey må wittna.

Partterne tillsades å bägge sijdor allfwarkn dhet dhe intet skola öfwerfalla 
hwar annan hädan effter, uthan låta hwar annan niuta allmänn frijdh. Men 
wore något reda skedt, kunna dhe wederbörl. söka hwar annan loco et tempore 
convenienti.

Sedan berättade Rector Ekeboms hustru warit afftans hoos sig och sagdt hon
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skulle hafwa något mehr referera som kunde lända till saaksens uplyssning, dhet 
hon sidst icke kunde sig erindra. Ekeboms hustru h. Katharina Persdotter in
kallades. Lyrell exciperade att hon förr sagdt sig intet mehr hafwa att berätta då 
hon sidst war oppe, och henne då förhindratt sin son att wittna, dhet som kunde 
lända till sakens befrämiande på Lyrells sijda.

Ekeboms hustru sade sig intet förhindrat gossen, uthan han fick seya hwadh 
han wiste. Ekeboms hustru admitterades intet till eed, effter Kerstin är i swåger- 
skap med henne, dhet och Lyrell urgerade, refererade så allenast uthan eedh 
som föllier. Nembl. att julehellgen förledit åhr 1685 war Kerstin nyåhrsdagen 
under ottesången uppe i cammaren hoos Lyrell, och jämbwähl om trettonde
dagen under högmässa som och d. 18 Janu. under afftonsången samma åhr.

Lyrell: Gudh förbanne mig är icke detta osant, och är jämbwähl Ekeboms 
hustru min owän. Consist:m tillhölt h0/7om dhet skulle han afstå med sådant 
swärjande.

Lyrell refererade orsaken till owänskapen, att han een gång projecteradt ett 
bref till Kerstins moderbroder Jacob Ekebom i Norkiöping på Kerstins wägnar, 
och att Kerstin begiärdt han och införa skulle, dhet Ekeboms hustru skulle warit 
hård och ond emoot sin man Isak Ekebom (dhet Lyrell doch nekade sig giordt). 
Men sedan skref Daniel Klangh något till samma bref, projecterandes dhet på 
een zedell, nembl. att Ekeboms hustru skulle förfölgdt sin man och slächten, 
och dhet wihl Ekeboms hustru nu beskylla mig före sade Lyrell.

Kerstin påstodh att han så wähl brefwet, som zedlen skrifwit. Daniel Klangh 
nekade att han zedlen skrifwit, tilläde och att Lyrell kan ske låtit skrifwa zedlen 
genom någon annan dher han dhet icke giordt sielf. Ekeboms hustru lätt för- 
märcka een särdeles passion emoth Lyrell i synnerheet wid lychten af sitt tahl.

Een flicka sade hon nu wara tillstädes som kan verifkera hennes uthsagu, i 
synnerheet dhet Kerstin warit d. 18 Jan. under afftonsången hoos honom. Flickan 
Maria Jacobzdotter inkom. Lyrell sade dhet wara een tyfflicka och att hon stulit 
ett swart band från honom och iämbwähl annat smått. Flickan sade att han henne 
bandet gufwit, tilläggandes hon på förfrågan sig wara 16 åhr gammal och ännu 
i Ekebomskans tienst. Hon admitterades intet till eedh, effter Lyrell henne be- 
skylte för ofwanb:te tyfwestycke. Sedan tillfrågades hon, om hon weet Kerstin 
warit oppe i Lyrells kammar. Hon swar:de: När mohr war bortte een gång, skic
kade Lyrell mig effter Kerstin, och badh jagh skulle bedia henne komma op till 
honom i cammaren, och sedan hon dijt gått, badh hon mig soopa igen fiäten 
på gården effter sigh, effter dhet war nys snöat; frågades när gick hon dijt? 
Swar.des när folcket gick i afftonsången, war och der oppe till kl. 6. och jämb
wähl sedan när portten stängdes om afftonen. Mehr hade intet flickan att betyga.

Ekeboms hustrus ryttare Hans Jahanson påberopades af Kerstin till wittne och 
inkallades. Lyrell exciperade att han een gång slagit honom uthi Ekebommens 
kiök, då ryttaren een gång war drucken och näsewijs. Ryttaren admitterades 
intet till eed för of:anför:ce owänskap, särdeles och som han sade föruth sig icke 
stortt hafwa att säya, refererade allenast uthan eedh att Lyrell i fiohl juhl skulle 
sagdt om Kerstin: tillförende war jungfrun belofwat med mig, men nu begynner 
hon löpa med andra. Lyrell: Jag seyer hwarcken ja eller ney här till, dhet kan 
och wara lijka mycket, om jag än hade så sagdt, dhet jagh icke kan komma ihogh.

Sedan effterfrågades om dhe hafwa flere skiäl till lägersmåhlet eller troolof-
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ningen, och sade Erich Jöransons hustru att förleden wåhr i Stockholm kom 
Lyrell in i kammaren dher hon giäste, då hon honom tillfrågade hwadh dhet 
blifwer af troolofningen, effter tijden dragés så långd t uth, då sade han och swor 
medh dyra eeder, att han ingen annan hafwer till sin kiäraste, ey heller skall 
han någon annan taga än Kerstin. Lyrell nekade här till.

Flere wittnen hade nu ingenthera partten tillstädes, ey häller nämbdes någre 
andre, än dhe som förr i protocollet antecknade äro, togo dhe altså affträde. 
Consistoriales discurerade om saken något och tyckte nu intet mehr något kunna 
tillgiöras, förr än Sc[h]oleni//j och hustrun från Stockholm Brita Andersdotter 
Swan komma hijt, som förr slutit är, hwilcket och partterne kungiordes.

Consistorium majus d. 13 Januarii 686
närwarande Rectore h. Bilbergh, D.D. Petr. Rudbeck, M:r Holm, h. Lundio, 

h. Aurivillio, h. Spole, M:r Micrandro, h. Peringero, h. Norman, h. Qvaestore 
och Secret.

I. Dhe näst föregående protocollen uplästes.
II. Rector berättade orsaken förnembligast till sammankomsten wara, att han 

med Consistorio om suppliquen deliberera wille, som tillförende resolveradt är 
hoos Hans Kongl. M:tt i underdånigheet insinueras skulle angående mantals- 
penningma Profess, folck och legohion. Samma supplique war fuller ärnadt af- 
skickas med Prof. Lagerlööf, men blef dher till intet färdig, och fast än så skedt, 
hade ändå Kongl. M:tt intet hafft tijdh dher på för sin afresa till Småland, 
resolvera, som sedermera h. Lagerlööf låtit förstå genom bref. Emedlertijd sade 
Rector sig nu fatt ett annat bref af Carlstedt om samma mantalspenning:r, som 
succederadt Welten, af innehåld, att i anledning af Hans Excelkces Kongl. Rå- 
detz och Praesidentens Wredens bref till Consistorium af d. 29 Nov. intet flere 
under Kongl. May:ttz allernådigste bref af d. 18 Nov. 1682 och d. 29 Mardi 
683 kunna skyddas för maatalspenning.na än Professores och dheras änckor, 
så att elliest hela staten såssom Collegas, Cursores etc. måste dhem erlägga, uthan 
icke Consistor:m obtineradt Kongl. M:ttz ytterligare explicaf/on, ärnandes han 
mantalsskrifningen d. 1 och 2 Febr. anställa, till hwilcken djd han begiärer een 
richtig mantalslängd. Effter brefwetz upläsande yttrade sig samptl. Consistoriales, 
dhet i underdånigheet insinueres suppliquen till Hans Kongl. M:tt tillbakars- 
komst till Stockholm, och begiäres explica//on på dhe förr allernådigst föruntte 
bref af d. 18 Nov. 682 och d. 29 Martii 683, om och icke dher under Pro
fessorum samptel. folck och legohion kunna blifwa beskyddade. Projectet af 
suppliquen uplästes, och resolverades att han recommenderes till Acad:ae Pro- 
Cancellarium till god beställning, då och kan ske H:ss Högw:tt kunde få tillfälle 
mundtel. att föredraga Hans Kongl. M:tt, dhet hela Acadins stat önskade få 
frijheet för samma mantalsp*»»/'»g:r. Men Consist:m kan intet uthlägga sig för 
samma stat, hälst effter Consist.m icke weet om andra academierne såssom i 
Åbo, Lund, till hela staten äro för ofwanber:de pennings frijkalladhe, hwar om 
Reverendiss. proCancellarius sigh i Stockholm kan informera. Carlstedt be- 
swares och på sitt bref, att man hoos Hans Kongl. M:tt uthi diupaste under
dånigheet supplicerar och anhåller om privilegio för Professorum folck och lego
hion, att dhe för offtabem:te mantalsp?tt»/«g:r måge blifwa frijkallade.

III. Hans Excellxes Kongl. Rådetz och Praesidentens Fabian Wredes bref af
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d. 8 Jan. upläsces, låtandes H:ss Excellxe förstå, dhet han nu landzhöfdinge 
dömmet aflåter, betackandes Consistro för dhen wänskap Yionom är under sitt 
wijd landzhöfdingedömwet wijstande bewijst. Och lofwar H:ss Excellxe för dhet 
öfrige sig hädan effter giärna cooperera tili Acad:ns wälltrefnad, dhen han och 
giärna här tills sökt. Dhetta bref beswares på wederbörl. sätt med ödmiuk tack- 
seyelsse för all bewijst gunst och bewågenheet.

IV. Hans HögGrefl. Excell.ces Kongl. Drottzens och Acadiae Cancell. bref af 
d. 10 Decemb. insinuerades af innehåld att Prof. Buscagrius klagar dhet ho- 
nom förnekas uhr Acad:ns protocoll communica//on af dhet han desidererar tili 
bewijs, att han pra?steradt dhet som een Professori ordinario tillkommer, hwar- 
före ehuruwähl IU. Cancellarius icke troor sådant wägras, lijkwähl dher så woro, 
kan han intet tillåta att så forttfares, uthan begiärer Buscagrio strax comwuni- 
ceras hwadh han skiähl. begiärer, alldenstundh rättwijsan fordrar dhet ingen för
nekas uhr actis hwadh eenom länder tili defension.

Rector: att Buscagrius skulle wara förwägratt få uhr actis, hwadh han söker, 
weet jag intet wara skedt som nu seyes. Samptl. Consistoriales sade wara mycket 
illa att sådant skall angifwas, som är hela Collegio till gravation, dher lijkwähl 
sådant i sanning sigh icke så förhåller.

Prof:r Micrander: det är fuller begiärdt af mig när jag war Rector, att h. Prof. 
Buscagrius skulle fa communica//on af actis om detta förenämda, hwilcket jagh 
ärnade föredraga Consist. effter saken war af någon wicht, på det man kunde 
det communicera med Commissionen som då hade alle aeterne hoos sig och 
stundel. dhem brukade. Och weet jagh intet att sådant någon sin ähr af migh 
heller Consist:o blifwit förwägrat, det jag och swarade h. Gråberg och dhe andre 
uthskickade, tilläggiandes i ett mitt swar, att jag hade taget aeta till mig, och 
begynt efftersee om och huru offta h. Buscagrius suttit i Consistio, excerperade 
och een dehl där af, men hinte intet uth dher med effter aeta desidererades 
nödige till Commissionen igen, derföre ablegerade jag Prof. Buscagrii uthskic
kade dijt, att där söka dhet dhe åstundade. Och sedan hörde jag intet af, att 
dhetta mehr begiärttes under mitt rectorat.

H. Qvaestor: Om någon har förebracht H:ss HögGrefl. Excellxe att Commis
sionen skulle nekat huset communication af actis, så är dhet och een grof osan
ning, och på sådan händellsse hemställes i diupaste underdånigheet till Hans 
Kongl. M:ttz allernådigste omdömme, hwad then samme här med meriterar som 
understått sigh att således gravera Commissionen rwert emoot Hans Kongl. 
M:ttz alldranådigste bref och alfwarsamma åthwarningar, så wähl i begynnelssen 
af Commissionen som wid slutet. Och på dhet hwar och een må weta och aeta 
Consist:rii kunna wijsa sammanhanget af dhetta ärendet, så wijda dhet warit 
före i Commissionen, så will jag dhet korttel. referera. H. Buscagrii hustru in
kom med een supplique dher uthi hon begiärade att låta fa see i protocollet, 
och sedan taga attestatum af 2 Professorer att h. Buscagrius bijwistat Consistoriis, 
dher på swarades uthskickaden M:r Salano att emädan Commissionen tillförende 
hafwer resolveradt för särdeles orsaker, som finnes i dhes protocoll, att dhen som 
begiär något uhr actis och documentis publicis uhr Commissionen, skulle dhet 
skrifftel. giöra, och tillijka förmäla för hwad orsaker och till hwadh ända han dhet 
monde begiära, som och praxis är annorstädes. Altså skulle han begiära dhet pro
fessorskan wille sådant tillsättia, hwar på han sedan skulle få swar. När han
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andra gången kom igen, hade han intet samma supplique med sig, uthan een 
annan i hennes nampn skrifwin på sådant sätt och wijs som Commissionen hwarc- 
ken hade wänttat eller förskylt, hwilcken supplique och nu ligger under Hans 
Kongl. May:ttz egit nådigste omdömme.

Commissionen swar:de och honom, att dhe tyckte sällsampt dhet han wille 
inkomma med sådan skrifft, men hwadh sielfwa ärendet anginge, så måtte han 
hellsa professorskan och seya att Commissionen hade dhen saken till alla sina 
omständigheeter så fullkombkn diduceradt och huusetz angelägenheet på dhet 
högsta recommenderadt, och uthi diupaste underdånigheet intercederadt hoos 
Hans Kongl. M:tt gifwandes och förslag huru dhet alldranådigast kunde hielpas, 
så att han intet behöfde giöra sig dher öfwer något beswär, uthan i underdånig
heet afwachta Kongl. M:ttz alldranådigste resolution. Något dher effter, een dag 
eller annan, inkom h. Olof Tellman och h. And. Wansonius begiärandes uppå h. 
Doctorens Petri Rudbeckii wägnar, weeta hwadh swar hon far på sin begiäran, 
dher till Commissionen swaride att hennes uthskickade hade reda fatt swar, som 
med mehra finnes uthi sielfwa protocollet, som Hans Kongl. M:tt alldraunder- 
dånigast är öf:rlefwereradt. Lemnar altså hwar och een rättsinning att efftertäncka 
och dömma om Commissionen meriteradt af dhet huuset att blifwa så angifwen 
hoos Hans HögG. Excellxe dher så skedt är.

Emellan h. Doctoren Pet. Rudbeck och h. Qvaestorem upwäxte någon discurs 
om Buscagrio, och kom h. Qvaestor bland annat att seya, dhet somblige sågiärna 
willia commendera, och ibland, twärt emoot Kongl. M:ttz allernådigste förord
ningar, dhet Hans Kongl. M:tt icke med nåder lärer optaga.

Doct. Rudbeck: 1. är dhet een ogrundat berättelsse att jag sökt commendera 
någon. 2. Hoppas jag hafwa så nådig Konung som någon annan, och will derföre 
reesa till Hans Kongl. M:tt och mig förklara, huru jagh, med dhet jag talar å 
mitt embetes wägnar för rättwijsan och mitt samwete skulld aldrig intenderadt 
något som skulle sträfwa emoth Kongl. M:ttz allernådigste förordningar och 
willia; på dhet jag eller dhe mina i framtijden här igenom icke något lijda måtte. 
Och när jag dhet giör förmodar jag mig och icke hoos Hans Kongl. M:tt uthi 
någon onåd råka, fast man ett och annat måste förnimma så uttydas. 3. Hwad 
nu är kommit till protocolls beder jag Buscagr. och far part af, så far man jämföra 
dhet med dhe attestatis han haf:r och då see huru dhet eena med dhet andra 
corresponderar.

H. Qvaestor: Om någre andre attestata äro uthgifne, än dhe som äro eenlige 
med actis publicis, så meritera dhe intet stortt wittzordh. Sedan swarade han till 
dhet första så: Att heela Ven. Consist:m hörde och kan bewittna, att jag intet 
sade dhet h. Doctoren commenderar uthan somblige willja commendera, och 
nämbde ingen. 2. Hwadh h. Doctoren talar å embetes wägnar, lembnas i sitt 
tillbörlige wärdhe, men dhet är nu intet skiedt, och kan altså ey heller förstås. 
Har någon hootat h. Doctoren när han talat å embetes wägnar, må den swara 
derföre, men jag allegerar allenast Hans Kongl. M:ttz allernådigste protectorialer 
så wähl dhet förre som dhet senare, under hwilcka wij allerunderdånigast för
moda allernådigast blifwa beskyddade emoot ett sådant ogrundat och omildt 
angifwande, som detta, om dhet elliest är skedt på Commissionen. H. D.D. 
Rudbeck sade sig intet nämbdt ordet hoota. Samptel. Consistoriales begärade 
dhet wille dhe afstå med slijkt ordkastande, och låta sielfwa saken företagas,
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som H:ss HögG. Excell:ce gufwit anledning till. För dhet öfrige sade Qvaestor, 
dhet Ven. Consist:m borde wara omtänckt att få weeta hwilcken förebringar 
Hans HögGrefl. Excellice slijke rela//oner, och dhen dhetgiör, plichta derföre, 
på dhet Consist:m een gång sådant undslippa må.

H. Doct. Rudb. tyckte elliest icke wara oskiäligit, dhet af Buscagrii huus 
begiäres. Rector och samptel. Consistoriales sade dhetta petitum nu skulle före
tagas och öfwerwägas, begiärtte derföre Consist:m dhet D.D. Rudbeck wille taga 
affträde, effter han är interessent med huuset, så länge om dhenne qvaestionen 
delibereras. H. Qvaestor sade sig förr här om intet något willia yttra.

Effter Doctoris Pet. Rudb. affträde tog Consistim ad deliberandum dhet an- 
gifwandet som skedt hoos 111. Cancell. att Buscagrio skulle warit förwägratt som 
berättas communica//on af actis, och jämbwähl om honom icke kan effterlåtas 
hans begiäran. Samptl. Consistoriales sade sig icke weeta dhet honom wore nå
gonsin förwägradt dhen communica//on han begiärer, böhr derföre wederbörl. 
skee exculpa//on för Consist:o hoos 111. Cancellarium.

H. Qvaestor: Jag tycker så wijda som man seer och befinner, att dhet som be
giäres af actis publicis är sådant, hwar med wederböranderna willia erhålla dhet 
som länder aerario till gravation och praiudice emoot dhet som Kongl. förord
ningar innehålla och förmå att V. Consist:m som aerarii interesse böhr i acht 
taga, kan hafwa gode skiähl och godt fogh att afslå dhen begiäran. Men skulle 
V. Consist:m finna dhen saken annorledes, än jag henne förstår, så tycker mig 
lijkwijst att dhe icke må fa acta publica om händer, uthan Secretarius extrahe
rar wid sådan händelsse, icke allenast dhet uthan alt hwadh in actis finnes om 
Buscagrio, på dhet att extractet må wara fullkombl. och alt infördt så wähl dhet, 
hwar af serarium kan sig betiena, som dhet dhe täncka allegera för sig emoot 
aerarium. Samptel. Consistoriales stannade der wijd, att ett alldeles fullkcmbl. 
extract kan giöras, så att så wähl dhet extraderas som är för aerario och till 
dhes defension, som för h. Buscagrio. Och må jämbwähl i samma extract com- 
municeras hwadh dag som hans saak har discurreradt. M. Micrander sade, att 
dhen tijden han satt ad acta, war Buscagrius någre gånger i Consistio, men een 
gång stegh han opp, och begiärtte slippa att sittia wijdare i Consistio, effter han 
fan sig till Consistirii förrättningar icke tienlig, åstundandes han hälldre recom- 
mendation till een annan ortt, hwarföre han och alldrig sedan kom opp. Men 
detta, sade Mir Micrander står fuller intet ad acta, effter h. Rudbeck intet af- 
stodh förr än dhet måtte uthlåtas, doch är dhet sant, att så är skedt.

H. Qvaestor sade h. Secret. Haddorph. berättat äfin dhet samma för sig i 
Stockholm, tilläggandes h. Qvaestor, att dhet är fuller santt, dhet h. Prof. Bus
cagrius suttit någon tijdh Consistorialis, men war doch icke ordinarius till löhnen. 
Samma beskedh hafwer och warit med åthskillige andre, dhet Consistoriales 
sig påmintte, hwilcka och suttit ordinarii til characteren, men dock icke hafft 
ordinarie löhn. Uthi hwad tanckar nu Consistorium stannat uthi dhenne saken, 
föredrages 111. Cancellario ödmiukeligast, nembl. att Prof. Buscagrio intett warit 
wägrad dhen communica/;on han nu söker, hwarföre och Consistim honom 
giärna dhen ännu förunnar, doch lijkwähl att bijfogas dhet som aerario länder 
till fromma, att icke dhet lijder någon gravation här igenom.

H:r Qvaestor badh komma till acta, dhet faller honom något sällsampt och 
aerario pra-judicerligit, att dhe gode herrar Rudbeckii som äro uthi Buscagrii
-■ - -  S  SilILitnier
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huus interesserande hafwa skrifftel. inlagdt sine vota om honom, som äro 
kombne ad acta.

V. Illust. Cancellarii bref af d. 9 Jan. insinuerades för inspect:n Borge Rom- 
wel, dhet han icke mindre än andra, som wijd Acad:n meriter acq/z/reradt, må 
åthniuta någon heder, dhet således ske kan, att howow ähreställe förunnes näst 
Secret:n, eller dher någre Adjuncti för tijden finnas, som meriterade särdeles 
considera//on, att han då ibland dhem åthnöte sitt rum. Hwadh förbättringen på 
löhnen widkommer, så förmäler 111. Cancell., att dhet lembnas till dhen tijdh, 
då Hans Kongl. M:tt torde een ny Academie stat formera låta. Men som han 
hafwer Kongl. M:ttz bref att niuta ett stipend. för een skrifware, så må han och 
dhet ärhålla pro A:o 1685 och sedan framgent, uthreknadt effter Communitetz 
kostnaden. Hwadh andre dehlen wijdkommer af dhetta brefwet, sade Rector att 
tillförende wore fuller effter Kongl. M:ttz allernådigste bref honom bewilliadt 
att få ett stipendium, så snart han sig någon skrif:are förskaffar, dhen man än 
intet weet honom hafwa.

Consistorium kom hac occasione att discurrera om dhe indragne stipendiis 
af Communitetz staten och dhe medell som dher af flyta, hwilcke medell i 
cassan twifwelsuthan förwares, bestijgandes dhe åhrl. till een summa ohngefåhr 
af 1000 dr söllflmtt. Prof. Micrander påmintte, dhet böra dhe icke till andra 
usus såsom byggningar eller annat slijkt anwändas, uthan dher till dhe destine
rade äro. H:r Lundius sade dhetta noga i acht böra tagas, förfrågandes han och 
jämbwähl andra Consistoriales om Rommel täncker få af desse penningir till 
sin Amanuensem. H. Qvaestor sade så Romwels tancke wara. Resolut. Såssom 
inspector Romwel bestås effter Kongl. May:ttz alldranådigste bref till een skrif- 
ware ett åhrl. stipendium, H:ss HögGrefl. Excellxe Kongl. Drottzen sedermehra 
förordnatt genom sitt bref af d. 9 Januarii dhet han skall pro A:o 685 och sedan 
framgent samma stipendium åthniuta, uthräknadt effter Communitets kostna
den, men nu intet ordinarie rum är ledigt, ey heller andre medell att tillgå, 
än dhe medell som flyta af dhe indragne stipendiis på Communitetz staten, 
altså tillägges honom dher af så mycket som een annan stipendiat, in till des 
något ordinarie rum blifwer ledigt.

Effter detta påmintte h. Qvaestor, dhet håller han wara angeläget, att numerus 
stipendiariotvm förökes, så att och dhe indragne stipendia på Communitetz sta
ten anwändes till dhe fattigas underhålld. Hwar och een af Consist:b«r aggree- 
rade dhetta förslaget, och recommenderades dhetta wärcket till insp. aerarii, 
att dhe med h. Qvaestore öfwerlägga på hwadh sätt dhet bäst kan låta sig giöra; 
hwilcket sedan med Illust. Cancellario wederbörkn communiceras. Alla när- 
warande Consistoriales sade sig intet taga på sitt answar, om desse medell äro 
till annat anwände än wederböhr och i synnerheet sade dhe senare tillkomne 
Professorer sig härföre icke böra swara.

Sedan discurerades om membro priori af Illust. Cancell. bref, och resolvera
des, dhet begiäres af 111. Cancellario ödmiukel. dhet blifwer detta personelt 
beneficium för Rommel allenast, att han bland Adjunctos niuter rum, i synner
heet som Adjuncti effter Kongl. May:ttz dhenne Kongl. Acad:n aldranådigst 
föruntte privilegier hafwa alltijdh hafft sin range näst Secret:n, så att inge andre 
af Acadrns betientte extra ordin. lit. hafwa för dhem hafft preference.

VI. Rector föredrog att een torpare i Wissbo är dömbd ifrån Acad:n bortt
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till Cronan som uptagit sitt torp på Bälingz häradz allmenning, förfrågandes 
hwadh Consistorium dher wijdh tycker ståår att giöra.

H. Qvaestor: När allmenningz synen war i Bälinge i sommar, så hafwer nämb- 
den i Bälingz härad med häradzhöfdingen skattlagdt torpet Wissboo som Acad:n 
här tills hafft, belägit på Bälingz häradz allmenningh och dhet dömbdt till Cro
nan, och hafwer cornetten Swante Hök fått dhetta till förbättring på sitt hemman 
Ekeby och är reda i rullorna infördt. Samma torp sade Qvaestor intet stå uthi 
någon Academiens donation, uthan allenast i 653 åhrs jordbook (tå först sahl. 
Werelius war Ränttmästare) och dhe senare. Dhet står upfördt för i.<® smör 
till Academien, men elliest refereres att dhetta torp warit brukat för fäbodar till 
Swijna i Harbo. Och effter dhet är nu så tämmel. upbrukat, är dhet blifwit 
skattlagdt, men som dhet ligger på häradzallmenninge är dhet effter Kongl. 
May.ttz placat Hans Kongl. M:tt tillärkiändt.

Resol. Så som resolveradt är af Kongl. M:tt att alla torp och oprödningar som 
är af allmenningarne optagne, skola anten uthkastas, när dhe finnas skadelige 
eller och skattläggas till Cronan, dhesuthan dhetta Wissbo icke finnes ibland 
andre Acad:ns donationer, dhet och reda uthi rullorna är infördt, så att dhet 
intet står att åtherkalla, altså kan Consistorium intet något här wijd giöra, dhes
uthan afkastar sig och detta icke så stoor ränta, att dhet meriterar Hans Kongl. 
May:tt här medh beswära, hwarföre samma torp och räntta hädan effter uthur 
Academiens jordbook uthslutes.

VII. Rector sade een wijd nampn Mattz Anderson möllnare i Walltuna be- 
giärer fa Fiskesåqwarn, alldenstund dhen som tillförne sig tillbudit [Jonas Dan
berg], förmenes icke komma från Skällmora qwarn, som han förr antagit, i syn- 
nerheet som han icke är benögd medh dhe conditioner honom här i Consis
torio föredrages. Resol. Hoos fogden skall effterfrågas om dhen förrige will 
emottaga qwarnen eller ey, under dhe conditioner, som honom här i Consisto
rio förr updragne äro. Är han dher medh icke benögd, så accorderas medh dhen
ne Mattz Anderson från Walltuna, som sig nu anbiuder.

VIII. Frågades hwadh man skall giöra medh Keyser nu, effter man intet hörer 
af honom eller något hijtflyttiande medh trycket, att icke Consistorium längre 
må uphållas, och kan skie i längden alldeles bedrages. Consistoriales befarade 
huru man lärer komma till rätta medh Keyser, effter han reda så ringa synes 
hålla sina försäkringar, och resolverade ändtel. dhet h. Qvaestor skrifwer sin 
broder h. Prof. Öhrnhielm till, att han påminner Keyser, att han medh trycket 
hijtskyndar.

IX. Proponerades om m:r Zackris [Danielsson] snickare, som reda fatt för 
några åhr sedan fullmacht af Consistorio att wara Academiens snickare, dhet han 
nu begiär Consistorium will taga honom från staden lös. Här på har Rector 
honom swaradt, dhet han måste sielf draa här om försorg och tala medh borg- 
mestarne.

H. Lundius tyckte hafwa sellsampt uthseende dhet han fått fullmacht att blifwa 
Acad:ns snickare, mädan han ännu effter lagh är förbunden att blifwa så länge 
under staden som han sig effter sin borgelig eedh hafwer obligeradt, hwarföre 
man intet bordt uthi otijd contrahera med honom.

Han hafwer sielf tillstådt för mig sade h. Prof:r Lundius att han förberrde 
fullmacht fått på andre åhret sedan han giordt sin borgelige eed. Men jag tycker
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bäst wara, att dher han will söka sig undan ifrån staden, och under Acad:n 
må han sielf dher på arbeta, men Consistio är intet anständigt sig dher uthi 
mellera, förr än hans borgare eedh exspireradt och han från staden blifwer löös. 
Dhetta aggreerade hela Consistorium.

X. Proponerades om Candidat. Siöbergh dhet han begiärer extractum proto- 
colli af den resolution sidst skedde i Consistio om dhe 2 simplicib/// stipendiis, 
han effter 111. Cancellarii recommenda//on söker under sin resa han ärnar till 
främmande universiteter anställa. Rector hölt betänckel. dhetta extradera, effter 
han torde dhet sedan allegera emoot Consistim. Omsijder resolverades, att så
som han will weeta swar på sin begiäran, anten han får twänne stipendia eller 
ey, så kan Yionom det begiärtte extractu/» intet förwägras.

XI. H. Decanus anmälte att Daniel Arfwidson [Rydelius] O-Gothus begiär 
hålla disputa//on exercitii gra//a de vita beata.

XII. H. Qvaestor berättade, dhet han offereradt effter Consistirii slut wäll- 
borne h. secretin Wallenstedt dhe 25 ducater, som honom bewilliade warit för 
privilegio för Keyser, som han uthwärckat, men han ingalunda welat dhem emot- 
taga, ehuru h. Qvaestor dhet med alfwar sökt.

XIII. Sedan opläste h. Qvaestor een hökares bref från Stockholm wijd nampn 
Johan Johansson, item bryggarens Jacob Mattsons begiärandes dhe weeta prij- 
set på dhen spannemålen dhe reda i höstas fatt af Acadin, dhen dhe klaga wara 
mycket slöö. Item begiära dhe weta prijset på dhen sp*««*m<2hl dhe ännu wäntta 
af Acadin, tillbiudandes dhe inte/ mehr än 7 å 8 dr tunnan. Consistorium resol
verade dhet h. Ränttemästaren corresponderar med dhem, och på giörligaste 
sätt söker disponera dhem dher till att dhe gifwa 10 dr tunnan halftijonde eller 
ringast nijo för afradz spannemäh\eny der man omöyel. kan få mehr, men tunnan 
af kyrkeherbergz spannemähiew sellies för een half daler ringare i proportion 
moth dhen andra. I qwarnen här i staden sällies 1. tunna malt uthi denne må
naden för 12 dr kopparmynt och 1 tia rågh äfwen för 12 dr. Blandsäden af 
afradzsp0#»?m<?hlen på landet sällies för 6. dr tunnan och hafra för 4. dr tunnan 
effter han är mycket slöö.

H. Qvaestor föredrog Consistio dhet Anders Anderson [Hoffman] rådmannen 
här i staden och Bengdt Holm begiära få någon spanneraäbü sig tillhandla af 
Acadin, men Consistim hölt betänckelit inlåta sig här effter uthi någon handell 
med desse, effter förliudes, dhet skola dhe wara gälldbundne och skyldige till 
andra, hwarföre dhem ey heller för dhetta åhr någon spannemdhl uplåtes, uthan 
dher rådmannen Erich Jöransson eller Per Persson [Norman] tillbiuda att willia 
handla någon spannemJhl af Acadin, kan dhet skee, effter dhe äro af säker för- 
mögenheet.

Sedan upläste h. Qvaestor h. Profir Wollffz bref af d. 10. Januarii berättandes 
han det Jahan Mattson Bäck begiärer dila//on med dhe pennings han Acadin 
skylldig är till näst instundande marknad, som begynnes d. 6 Febr. nästkom
mande, då han wänttar pennings af Stockholms borgare, som han plägar lefwe- 
rera järn till. Item begiär och samma Johan Mattzon Bäck i åhr få af Acadin 
100. tir spannemJhl föregifwandes orsaken dher till att han förra skulden icke 
betalt, att han af sine debitorer blifwit uphållen.

Resol. H. Qvaestor låter gifwa alfware ordres till fogden, dhet han näst till
kommande marcknad som skeer i Sahlbärget d. 6. Febr. uthsöker dhen skuld
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som hoos Bäcken innestår, sedan far man wijdare sig becäncka, om honom 
någon spannemähX i åhr kan uplåtas, hwilcket honom icke häller alldeles afslås, 
så länge man far see hwadh han giör till förre betallningen. Ofwannämbde h. 
Wollffz bref hafwer h. Qvaestor igentagit.

Effter dhetta insinuerade h. Qvaestor tränne h:r borgmestarens Zachris Unes- 
sons bref, hwar uthinnan han låtit förstå sina så wähl som dhe andra hans medh- 
interessenters tanckar, som af Academien åhrl. spannemJhl handla pläga, nembl. 
Christina Nielsdotter, Samuel Körssner, Jean Jedeur, att dhe för innewarande 
åhrs s^annemähX intet kunna gifwa mehr än 13 dr tunnan. Till dhenne händelsse 
hafwa förber:de interessenter öfwerskickat een af dhem samptel. underskrifwin 
obligation af d. 9 Jan. 1686. dhet dhe för Academiae sptf/wemihlen i Hellsinge 
och Wässmanneland sampt Haarboo willia betala 1/3 nästkommande Maij och 
2/3 Septembris månadt med 13 dr tunnan.

Resolut. Förberörde borgmestare Zachris Unesson och hans medhinteressen- 
ter uplåtes dhen spannemåhl dhe begiära för 13 dr tunnan.

Consistorium majus d. 20 Januarii 686
närwarande Rectore h. Bilbergh, D.D. Benzelio, M. Holm, h. Lundio, h. Auri- 

villio, h. Norcopense, h. Spole, h. Norrman, h. Qvaestore och Secret. Reftel.
I. Näst föregående protocoll uplästes.
II. H. Qvaestor berättade möllnaren ifrån Skiällmora Jonas Månson [Dan

berg] warit inne nu nyl. i staden och begäratt fa Fiskesåqwarn emottaga, dher 
om han och förr anhållit.

Resol. Under dhe conditioner som förr här i Consistorio föreslagne äro, up
låtes honom qwarnen.

III. Rector berättade förnämbste orsaken wara, hwarföre Consist:m blifwit 
kallat dhenne gången tillsamman, nembl. att Lyrells saak, torde hända, kunde 
komma till slut, alldenstund dhen merendels förmenes wara examinerad, och 
jämbwähl dhen hustrun nembl. Brita Andersdotter Swan, hwars wittnesmåhl 
man desidereradt, woro ankommen. Sedan uplästes underståthållarens h. Jacob 
Clos bref och swar af d. 17 hui#j, förmälandes han dhet han låtit efftersöka 
dhe 2:ne ombegiärtte personer nembl. notarium publicum Skolenium [Schole- 
nium], och h. Brita Andersdotter [Swan], af hwilka dhen förre är till Jönkiö- 
pingh förrest att uthföra een action; men dhen senare skrif:r han skola här com- 
parera. Samma hustru war som nu ankommit. Uplästes och J. Segerdahls bref 
till Rectorem Magnif. af innehåld att förb:te hustru, eller som han henne kallar 
doctorinna icke måtte admitteras till eedh uthi hans broders Skolenii frånwaro, 
aldenstundh saaken är af stort importance och brödren Skolenius låtit honom 
förstå, dhet han med trygt samwete kan neeka till dhet som honom tillägges.

Rector frågade om dhenne hustru må admitteras till witnesmåhl i saken mellan 
Lyrell och Kerstin Klangh? Rätten pröfwade skiäligt, att effter hon är infordrat 
att witna i samma saak, så kan man ey annars än höra hennes eedelige uthsagu, 
hwadh hon i dhenne saaken weet, angående Kerstin och Lyrell, helst emädan 
hennes skrifftelige attest, dhen hon förr inlefwerera låtit, icke mehr än andras 
i dhenne saaken skriftelige attester, kan skattas af något wärde, uthan böhr hon 
som andra wittnen, wederbörl. på sin eed wittna hwadh hon weet.

IV. Rector sade att een begiärar till läns Consistorii sammetz himmell i ett
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gästebodh här i staden. Consistorium tyckte dhet icke böra skee. Ränttmästin 
påminte, dhet woro slutit förr in Ven. Consistio att bemite himmell ey böhr eller 
skall uthlånas.

V. Uplästes projectet af Qvaestoris bref i dag afgångit till stadz magistraten 
af innehåld, dhet wille stadz magistraten låta inprotocollera fordom kiämbnärens 
Jahan Hanssons [Knäpps] änckas egendomb, emoot 1520 dr 24 öre kopp^ntt, 
som hon Acad:n skylldig är. H. Qvaestor påminte och icke orådel. wara med 
första söka execution på henne.

VI. Lyrell och Kerstin Klangh inkallades tillijka med hust:n från Stockholm 
hustru Brita Andersdotter Swan som Kerstin sig tillförende påberopat till wittne 
emoot Lyrell, begiärandes Rector, dhet hon wille sig wähl betäncka, att hon rätt 
och sant wittnar, hwadh hon weet om saaken emellan Lyrell och Kerstin, doch 
tillspordes Lyrell först, om han något moth henne hafwer att inwända.

Lyrell exciperade 1. har hon intet som ett opassioneradt wittne sig emoot mig 
förhållit, uthan wijst sig mycket partisk, hwarföre jag ey kan låta henne wittna, 
ty när något bodh hafwer warit från mig till henne, eller hon elliest talat om mig, 
så hafwer hon kastatt ellaka ordh på mig, såsom stackare, dhet hon och nu 
giordt. 2. Will jag weeta hwad hon är för doctorinna, förr än hon blifwer admit- 
teradt att wittna, ty hon böhr gifwa tillkenna, hwar hon lärdt sin konst, och 
hwad för follck hon curerar, i synnerheet som farna publica något dieterar moth 
henne, som hon icke skall wara alt redelig och ährlig, dher om jagh skulle och 
hafft attest, dher pr«ses på Norremalms kiämbnärs kammaren warit hemma, 
när jag war i Stockholm. 3. Ligger dhet bref som Skolenii broder emoot henne 
skrifwit, som och synes af dhen art, att dhet hennes wittnesmåhl förhindrar.

Hustru Brita Andersdotter Swan Jahan Ernst Fictors hustru swarade: Har jagh 
sagd t stackare, hafwer jagh dhet giordt uthi eenfalldigheet och af medymkan 
öfwer dhen som anmodat migh om att gifwa uth medicamenter, till ett fosters 
förgiörande, ty dhen är een stackare wist och medymkan wärdh som sig så böhr 
åth, men intet har jag så nämbdt Lyrells person, ty jag intet honom kändt eller 
wetat om han detta af mig låtit begiära. 2. Påstår jagh, att Lyrell ändtel. bewijsa 
måtte hwad för rychte om mig skulle gå i Stockholm, beropandes jag mig på 
åthskillige och särdeles förnähmas wittne dher sammastädes, som om mitt lef- 
werne skola betyga. Lyrell badh sig fa uthrymme här till, så will han bewijsa 
hwadh rychte om henne är.

Elliest sade hustru Brita, dhet hon intet behöfwer giöra beskedh, hwar hon 
lärtt sin konst, och uthgifwer sig fuller intet för någon doctorinna, men blifwer 
så kallad för dhet hon låter sig bruka hoos förnämt folck särdeles qwinspers- 
soner, när dhem någon olägenheet anträffar.

Lyrell begiärade att h. Brita intet måtte fa giöra eedh, för dhe skiähl han 
moth henne hafwer, och begiärtte Skolenii broders bref måtte upläsas, samma 
bref war tillförende upläst, och uthwijstes här medh partterne.

Emedlertijd discurrerade Consistorium om dhenne h. Brita, och tyckte dhet 
Lyrells exceptioner emoot henne intet kunna giälla, såssom först dhet, att hon 
skolat kalla ho» om stackare, hwileket hon så expliceradt nembl. att hon intet 
nämbdt honom stackare, uthan så kallat af medymkan dhen så, som wille begiära 
något till fostretz förgiörande. 2. Borde Lyrell bewijsa henne nu, om han något 
oährl. weet med henne, i synnerheet som han föruth wist, dhet hon för dhen
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orsaak skull war hijtkallad att hon i dhenna saken wittna skulle, hafwandes han 
och sielf warit i Stockholm nu medh brefwet effter henne, då han kunnat giordt 
sig om hennes person informerad, och strax moth henne exciperadt. Rector 
framwijste och een attest, dhet Lyrell henne Consistorii bref i händer lefwere- 
radt, dhen Hans Magnifice togh hoos sigh. 3. Hwadh Segerdahls protest wid- 
kommer, så är hon intet hijtkallad att wittna moth Skolenius, uthan allenast i 
Kerstinss saak moth Lyrell.

Partterne inkallades och jämbwähl h. Brita Swan, som nu fordrades till eedh, 
förhållandes Consistorium henne dhet hon intet böhr attendera till dhe af henne 
förr gufne attester, som wille Consistim dhet hon dhem skulle beswärja, uthan 
wara omförtänckt att giöra elliest rätt och sanfårdig rela//on om dhet hon i 
dhenne saaken weet emellan Lyrell och Kerstin Klangh.

Lyrell protesterade dher emoot, att hon intet måtte admitteras, effter han 
henne af förre skiähl considererar såssom sin fiende.

Lyrell förehöltz att Consistorium noga öfwerwägit hans giorde exceptioner, 
påståendes och Kerstin att effter hon intet kunnat bewijsa hennes wittne något, 
dhet måtte hans inwändningh intet giälla.

Offtaberide hustru Brita Andersdotter Swan aflade sin eed wederbörl., sedan 
henne först alfwarl. blifwit förestält saaksens angelägenheet och eedens wicht, 
och betygade som föllier.

Alldrig har jag någonsin sedt Lyrell förr än nu, ey häller Kerstin eller Sko
lenius för än Kerstin kom till mig och een som kallades Skolenius, giörandes 
han till mig i förstone een stoor oration, begiärandes jag wille wara honom 
behielpelig uthi dhet han mig tillij ta wille, och sade Kerstin wara sin syster, och 
mist sin tijdh, begiärtte derföre jag wille gifwa honom åth henne några medi- 
camenter som kunde hielpa henne till sin tijdh igen. Jag swarade: Dhet tröste 
jag intet lofwa, dhet beware mig Gudh ifrån, ty jag seer fuller huru med henne 
tillstår. Skolenius sade: Mohr lager åth henne att hon lijkwähl kan fa, jagh will 
betala och ärkänna wederbörl. hwadh I wille hafwa dherföre. Jag swaride: för
säkra sig mir dher på, att jagh dhet intet giör, refererandes jag att min kiörcke- 
herde Mir Oloff Bergius nyl. predikatt, att dhen såssom gifwer något sådant 
olofl. eller effterkommer een oloflig begiäran, böhr lijka straffas medh dhen som 
dhet begärar, uthan bör man sådant wederbörl. tillkenna gifwa. Då sade Skole
nius: Jag will bekänna huru dhet är, att een skiälm warit ihoop med henne, och 
är een sådan som icke är wärdh att stryka hennes skoo, och har dhet altså intet 
stortt på sig om I wille gifwa något. Men jag wägrade mig och badh Gudh 
bewara mig dherföre. Effter dhetta gingo dhe bägge bortt. Sedan effter någre 
wekor kom Kerstin igen allena, hellsade mig och sade: Dhet är sant som I mig 
sade när jag förre gången här war. Hust. Brita sade: Jag kiände då henne intet 
igen, effter hon war mycket tiock, men sedan drogh jagh kiäntzell på henne, att 
hon war dhen samma, och sade då åth henne, att dhet ju war wähl hon icke 
fick dhet dhen karlen begiärtte, som henne förre gången föllgde. Samma gångh 
grätt hon och peep, så att jag intet wiste rättare än hon wille giöra af medh 
sigh, så frampt hon icke skulle fa een attest af mig, att dhen förre karlen be- 
giärdt medicamenter åth henne, och då nödgades jag att gif:a henne effter mitt 
samwete attesten, effter jag befruchtade dhet dhen onde som fördt henne på dhe 
tanckar att låta begiära sådanne medicamenter, kunde och än wijdare föra henne
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till att förgiöra både sig och foster, dher hon icke skulle fa samma attest, men 
förr än jag gaf henne attesten frågade jag hwilcken henne besufwit, och då sade 
hon att dhet war een som skulle blifwa präst snart. Effter dhetta ohngefähr wid 
Michaelis tijdh kom een lijten karl som war praeceptor hoos een järnkrämmare 
eller klåckgiutare eller hwadh han är för een som boor på samma gata som jagh 
(Kerstin sade dhen samma wara Fegraeus) och frågade, om icke een pijga eller 
hwadh hon är, ifrån Upsala, warit som begiärat attest af mig, hwilcken skulle 
berättat att henne een prestman besufwit. Då frågade jag honom, hwij han dhet 
effterfrågar? Han swarade: Jag wille dhet weeta, dock går dhet icke mig an, uthan 
dhen som henne lägrat, skulle wähl gifwa mycket uth, om k. modren icke gufwit 
från sig sådan attest. Jag swar:de, Gudh weet, hade jag dhet wist tillförende, 
hade jag kunnat mig här wijd nogare betänckt, men jag hafwer lijkwähl samme 
attest icke kunnat för rättwijsan henne förneka. Han swarade: Och dhet är illa, 
och mycket illa, ty hon som attesten angår hafwer stoor slächt, är och elliest 
förlofwad med een förnäm person, dhen och honom försträckt stora medell att 
studera på. I det wij så talades wijdh kom een procurator in som war een stoor 
karl (hwilcken Consistorium af förre actis märckte wara Wallois) och frågade 
effter samma person, som med mig talade, och då refererade jag för honom 
hwadh jag med samma person talt, dhet och procuratoren upskref. Kerstin be- 
giärtte observeras om icke dhenne nu eedsworne rela//on öfwerensstämmer med 
det hon sielf förr berättatt. Lyrell exciperade, att hafwer Skolenius så giordt 
som nu är berättat, må han stå derföre. Kerstin sade att Skolenius så giordt på 
Lyrells wägnar, hwartill Lyrell nekade. Förberide hustru sade sig intet hafwa 
att mehr berätta, men begiärtte att hon måtte fa communica//on af det Lyrell 
henne beskyller före, när hon så begiärar, på dhet hon honom wederbörl. må 
kunna söka, williandes hon intet kiännas wid dhet rychte han seyer om henne 
gå, i synnerheet der hon sig sådant påtaga skulle, skulle hon förlora all sin credit 
som hon elliest hoos dhe förnämme i Stockholm hafwer, dhem hon plägar medh 
sine curer betiena.

Partterna togo affträde, och tyckte Consistoriales dhet dhe uthi een så beskaf
fad saak, som ännu så mycket mörck är, intet kunde dhenne gången skrijda 
till dombs, uthan såsom förb:te hustru Brita icke går på Lyrell, uthan stödher sin 
rela//on på Skolenius och Fegraeus, dhem Kerstin säyer warit hoos offtabite 
hustru allenast såsom Lyrells ombudzmän. Altderföre måste dhe alldraförst höras 
och noga examineras, hwilcket och här in foro böhr skee, på dhet Consistorium 
må fa des bättre uplyssning i saken till alla omständigheeter.

Cursor tillsades insläppa partterna men berättade dhet Kerstin begär fa komma 
in eensam, dhet och tillätz, anhållandes hon att Lyrell måtte tillhålles bewijsa 
dhe månge beskyllningar han henne pålagdt, såsom i synnerheet dhet han sagdt 
sig med attester skola bewijsa hon hafft beställa wäll med io stycken. 2. Begiär 
hon dhet dhe wittnen som hon sig påberopat och produceradt måtte blifwa 
ståendes och giälla, effter dhe exceptioner han giordt intet äro bewijste uthan 
bestå i hans blåtta uthsago. 3. Anhåller hon, att hon måtte komma till domcapit- 
let, och dher låta sin saak angående troolofningen och ächtenskapet examineras, 
så snart hon blifwer till ända här uthagerad. Lyrell inkallades och representera
des hwadh Kerstin nu af Consistio begiärat, förkunnandes Rector dhem sedan 
ofwanstående resolu//on, att saken än icke kan afdömmas, förr än wijdare blifwer
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inq«/reradt, och i synnerheet hwadh Skolenius och Fegrasus hafwa att berätta.
Lyrell sade: Jag klagar mig in för Gudh, att jag intet kommer till slut, och 

skall dhet wara sidste gången jag gåår igenom dhenne dören der icke jag nu 
far dom. Och will jag häller att I taga lijfwet af mig, än jag länger blifwer up- 
h ållen.

Consist:m tillhölt honom, att han måtte betäncka hwadh han seyer, och icke 
wara så förmäten uthi sin uthsagu, repra?senterandes honom saaksens beskaffen- 
heet än ytterligare, huru man ännu famblar i mörckret, effter dhenne hustrus 
rela//on footar sig och stöder in på andra. Men hoos Consistim hafwer intet 
drögzmåhl warit, uthan hoos partterna som sine wittnen icke skaffat tillsamman, 
dhem dhe wist sig kunna betienas af. Lyrell sade sig så mycket giordt, att han 
ehuruwähl contrapart nu dhetta sidsta brefwet om Skolenius och h. Brita sielf 
öfwerlefwereradt till wällborne h. underståthållaren Clou, hwar af han förmenar 
och Consist:m kunna see hans oskylldigheet, såsom dhen dher intet fruchtade 
dhet att framföra, fast dhe personer, som dher uthi begiäras måtte hijtkomma, 
emoot honom produceras.

Lyrell begiärtte och än ytterligare sin oskylldigheet få wijsa, och huruledes 
hans wederpart alt far med lögn, och updichtningar såsom 1. Har hon uthspridt 
att jagh skulle slagit karl ihiäl sade han, och rymdt som een skiälm från Stock
holm. Kerstin nekade sig någonsin dhet sagd t. 2. Beskyller hon mig som jag 
henne lofwat ächtenskap. Dhet sade Kerstin nog wara betygat att han henne 
lofwat. 3. Hafwer hon låtit skrif:a een zedell dhen hon beskyller migh skrifwit, 
och således reetat moth mig Ekeboms hustru som zedlen angick. Kerstin sade 
Lyrell sielf fått henne samma zedell. 4. Angående reesan till Stockholm så sade 
hon först här i Consistio dhet jag legat hoos henne på borttresan, men sedan 
nämbdhe hon hemresan. Kerstin explicerade sig att hon fuller sagdt han legat 
hoos henne i säng bägge gångerna, dhet och Litheni#; wittnadt, men allenast 
hade han beställa medh henne i bortresan. 5. Kommer hennes procurator och 
skrifwer een attest moth migh, som skulle jag något olofl. begiärdt af Tancken, 
för hwilcken attest omsijder Tancken och procuratoren Wallois kommo att slås, 
effter Tanken intet kiändes wijdh honom, och icke sitt nampn wille under- 
skrifwa. 6. Är föregifwit, att Wallois, för dhen orsaak skrifwit förbente attest, 
effter Tancken sielf intet kunde skrifwa, dhet han lijkwähl kunde. Kerstin sade 
dhesse twänne senare momenta wara förr här i Consistorio nogsampt explice
rade.

Partterne som dhe nu intet mehr hade att föredraga, togo affträde, men lijk
wähl tillsades wara tilstädes, när Skolenius och Fegraeus hijtkomma. Här emoot 
protesterade Lyrell åther med ordh: Jagh seer migh här intet skee någon gunst, 
och klagar mig rättlös, hwarföre jag och lärer klaga på annat rum, och reeser 
nu min wägh åth Westergiötlandh, dher jag ey får domb. Rector belade honom 
medh arrest, föruthan dhet han och förr om dhen samma warit tillsagd, att 
han på annat sätt intet någorstädes böhr resa, uthan han ju giör försäkran att 
han wid påfodran är tillstädes. Elliest hwad dhe gravationer anbelangar som Lyrell 
Consistorium belägger medh, så tillhöllt Rector honom dhet han böhr achta sigh 
för sådanne beskyllningar, som intet lära honom aflöpa uthan hård t answar.

Under ransakningen om dhenne saaken confererade Consistoriales sin emellan 
huru man skulle komma till fullkombl. lius effter man ännu famblar i mörckret,
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och gafz att förstå dhet gåår rychte i staden, dhet skulle någonthera af partten 
anlijtit någon af medicis om recept till procurationem abortus, hwarföre fans 
rådel. effterskicka studiosuw medicinae X^ominum Laur. Braun, om han något här 
af wiste, hwilcket och skedde. När han kom in, frågade Rector om han någon 
kundskap hafwer af dhen saken som förelupit och nu för händer ähr emellan 
Lyrell och Kerstin, antingen om Lyrell sielf eller per alium söckt honom om 
något till Kerstins fosters förgiörandhe, då han swarrde iteratis vicibus, att han 
sancte contesterar dhet han intet af dheras umgänge weet. Rector förhölt honom 
sedan dhet man torde förorsakas pålägga honom medh eedh att betyga om han 
weet eller ey, dher på han swar:de dhet han förmenar sig icke kunna twingas 
till eedh för praesumptioner skuldh. Wijdare examinerades Braunen icke dhenne 
gången, effter ingen war som wist wiste om han ad promovendum abortum skulle 
warit anlitt. Dhenne förfrågningen hoos Braunen skedde pa[r]tterne owetterkn.

VII. Rector insinuerade ett bref ifrån Hans Excelkces sahl. fåltmarskalckens 
Hellmfeldtz fru [Margareta Hedvig Grundel-Helmfelt, f. von Parr] angående 
dhet testamente dhe bägge förähradt till fattige studerande widh denne Kongl. 
Acad:n, hwilcket bref oplästes, och sedan effter dhes innehåld och förbemite 
hennes nådes frues willia inlades till bläcklådan, skolandes alt hwadh dher uthi 
förmäles om sielfwa testamentet i tystheet hållas till hennes nådes dödh.

VIII. Rector berättade sig talat med Reverendiss. Dow/no ProCancellario och 
hoos honom recommenderadt Consistorii supplique angående mantalspe»- 
ning:rna för Profess, folck och legohion, då hans Högwitt lätt förstå, att dhet 
är tijdh nogh att suppliquen sändes till honom i Stockholm, effter Hans Kongl. 
M:tt är intet än från Smålandh igenkommen.

IX. Projectet af swaret till Hans Kongl. May:tt på Brita Bringz [o: Britta 
Rugman, f. Bringius] inlefwererade supplique, angående dhet hon begiärer 
åhrl. fa af Acad:n någre tunnor spannetnåhl, uplästes, och slötz att dhet öfwer- 
skickas uthi diupaste underdånigheet till Hans Kongl. May:tt.

X. H. Prof. Ol. Rudbeck anhåller på formsnijdarens Jahan Christophers 
[Heijers] wägnar att fa så mycket, som han kan upfylla halfdelen af det stipen
dio, som han pr«tenderar för förre terminen, då honom allenast ett halfft rum 
blef uplåtit. Resol. Ofwanbem:te formsnijdare Johan Christopher far af mulcta 
stipendiariorum för innewarande termin, så mycket som upfyller dhet halfwa 
rummet, som för förre terminen honom resterar. Och kan h:r Qvaestor för
sträcka ho«ow dhen summan föruth, och taga betallning igen, när förber:de 
mulcta uthfaller.

XI. H. Qvaestor berättade att h:r rådmannen Erich Jöranson och Per Persson 
[Norman] intet willia kiöpa någon spannemdhl af Acad:n effter dhe intet giordt 
sig något förslag i åhr om spannemdhls handell, men Lars Unonius tillbiuder 
sig att uphandla af Acad:n någon post. Resolut. Dher Lars Unonius ställer säker 
caution för sigh så far han, men elliest intet, effter man icke är wist försäkradh 
om hans förmögenheet.

XII. H. Prof. Ol. Rudbeckz skrifft af d. 18 huius inlefwererades af innehåld, 
att som trägårdzmestm Börge Bengtson af h. Ränttmästaren förnummit att till 
hans löhn och hela trägårdens underhåld ey bestås mehr än 150 dr söllf:mtt, 
och han der med intet kan uthkomma, så har han upsagdt tiensten, men h. 
Rudbeck lijkwähl öfwertalt honom blifwa qwar till sommaren, hwar till han och
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sig förstått, särdeles i anseende dher till, att h:r Rudbeck honom lärdt dhen 
wetenskapen som desidereras att umgå med dhenne Hortu botanico. Men längre 
will han detta embetet här icke förwalta, om han ey skulle få till löhn 200 dr 
söllf:mtt. Här iämpte förmäler och h. Rudbeck dhet facultas medica öfwerwägatt 
hwad som requireres till trägårdens wid macht hållande åhrl. såsom till weedh 
och kåhls inkiöpande, takens, sängars, ballkars, som een dehl förråttnade äro och 
kullfallne, frörs och trärs införskaffande medh hwadh mehra i förb:te skrifft inne- 
hålles, hwilcket alt under 100 d. s:mtt intet kan åhrl. ärhållas, kunnandes för det 
öfrige h. Rudbeck af sine medell så stoor omkostnad ey här på här effter an- 
wända, som här tills skedt.

H. Qvaestor: Alt hwadh dhenne trägården, dhes cultur och anwände omkost- 
ningar widkommer, så är reeda ifrån Kongl. Commissionen een uthförligh de- 
duction, jämpte förslag till des understödh uthi alldradiupaste underdånigheet 
hoos Hans Kongl. M:tt insinuerad, och ligger altså nu uthi Kongl. M:ttz händer 
dhetta wärcket.

Rector och h. Lundius sade fuller wara illa om han skulle förfalla, effter dher 
på stoore omkostningar giorde äro, och han elliest för apothequet är mycket 
nyttig.

H. Qvaestor sade, att och af sielfwa trägården kunde medell inbringas, hwar 
igenom omkostnaden af ordinarie medlen kunde underhielpas.

H. Norcopensis: Jagh menar att han är mehr uprettad för studiosis medi
cinae än någre revenus dher af skulle wänttas, och om dhet wärcket defereras, 
tager iag ingen part dher af. Qvaestor: Dhet är een stoor plattz, som blekas på 
och söder beetas på, dhen kunde lijkwähl uptages, och någon inkomst af sig 
kasta.

H. Prof. Aurivillius förmente att Kongl. Drotzen böhr hafwa part af trägårdens 
tillståndh.

Samptl. Consistoriales sade sig önska att trägården blifwer wijdh macht hållen, 
men så wijda beskaffenheeten af alt dhet dhenne trägården angår är in för Hans 
Kongl. May:tt af Kgl. Commissionen uthi diupaste underdånigheet föredragen, 
så är res icke mehr integra att Consistorium här öfwer sig något kan uthlåta, 
uthan böhr man i diupaste underdånigheet afwachta Hans Kongl. May:ttz alldra- 
nådigste willia och uthslag och hafwer man dhe förmodel. att wäntta innan som
maren kommer, till hwilcken tijdh Börge Bengtson administrationen wijdh trä
gården förträder.

Consistorium majus d. 27 Januarii 
närwarande Rector h. Bilberg, M. Holm, h. Lundius, h. Aurivillius, h. Nor

copensis, h. Spole, h. Wollff, M:r Micrander, h. Norrman, h. Qvaestor och Sec- 
ret. Reftelius.

I. Acta Consistorii proxime praecedentis recitabantur och wijdh dhet samma 
inföll consideration af dhen stora förmätenheet och yppigheet, som Lyrell icke 
allenast här i Consistio brukat, uthan och elliest privatim för någre af Profes- 
sorerne, berättandes h. Lundius dhet Lyrell honom beskyller alldeles wara orsaak 
dher till, att han excluderades ifrån promotionen dher dock Consistorium weet 
att han i alt thet rätt och skiäligt warit sökt honom att hielpa. Hwarföre och h. 
Lundius sade dhet han medh godt fog från dhenne saken och andra sig undan-
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drager, emädan hwadh som passerar här, och dher wijdh mycket osant af een och 
annan som i Consist:o sitter, uthsprijdes.

M:r Micrander sade sig effter Consistorii slut under sitt rectorat pr«sente h. 
Obrec[h]t, Lyrell frågad t, hwilcken honom, hwadh i Consistorio war discurre- 
radt, förebracht, hwar till han swarade: dhet bekiänner iag alldrig, men seyer 
lijkwähl så mycket mehr, att dhet äre twå Professores som mig detta wid han
den gufwit.

H. Wollff sade dhet Lyrell sig för honom uthlåtit, dhet torde han tillfoga någon 
een fahrlig giärning effter han woro heel desperat. Äfwen uthi samma expres- 
sioner hafwer han sig och för Prof. Micrander uttlåtit. Samptel. Consistoriales 
tyckte wara operae pretium att förfara af Lyrell hwem honom berättat Consistorii 
discurser, beklagandes att hwadh intra parietes Collegii discurreras, således af 
een eller annan af Professorerne sielfwa skall uthsprijdas. Dhet befarades och att 
Lyrell effter sin uthsagu torde attaquera någon.

II. Domi no Joh. Corylandro Nylando bewüliades testimonium, effter ingen 
war som något förhinderlit wiste.

H. Norcop. gick uth.
III. Rector berättade att förleden Consistoriidag, som han kom hem uhr 

Consistio blef honom lefwereradt swar från Hans HögGrefl. Excellice Kongl. 
Drottzen och 111. Cancellario på dhet bref Consistorium lätt gå till exculpation 
för sig emoot Buscagrii hustrus angifwande om communicationen uhr actis, 
hwaruthi Consistim wijst huru oskylldigt dhet blifwit graveradt, men nu hafwer 
Kongl. Drottzen någre documenter öfwerskickatt, samma saak angående, 
hwilcka Kongl. Drottzen begiär Consistorium wille conciliera med dhet bref, 
som Consistorium tillförende till honom öfwerskickatt. Samma Hans HögG. 
Excellices swar oplästes af innehåld, att såsom Hans HögG. Excell. sedt af Con
sistorii bref, dhet förmenar Consistim Hans HögG. Excell. emoot sanning wara 
förebracht, att Prof. Buscagrius wordet förnekat extractum protocolli. Altderföre 
öfwerskickar Hans HögGrefl. Excellice af h. Buscagrii hustrus supplique een 
copia med dhes allegatis, hwilcka Consistorium med dhes förre bref och berät- 
telsse må conciliera, dijudicerandes Hans HögGrefl. Excellice således, att Con
sistorium allena tillkommer öfwer protocollen att disponera, så att fast Commis
sionen difficulterat, då äfwen när dhe protocollerne under händer hade, att 
gifwa dher af communication, så hade dhet warit allenast een ringa tijdz remora, 
men Consistio ålegat gifwa h. Buscagrio förtröstan af ofwanbemite communica- 
tion bättre fram.

Hwadh bookhållarens rang widkommer, så hafwer Hans HögGrefl. Excellice 
honom sin recommenda//on förunt allena i anseende till hans långl. tienst. Men 
att Adjuncti hafft stället för Acad. Secretario låter Hans Excellice förstå, sig icke 
så noga wettat, finnandes skiähligast dhet Rommel näst Secretin sin rang niuter.

Rectori Hwad widkommer Consistorii bref som till 111. Cancell. i dhenne saken 
sidst afgick, så war dhet fuller dateradt, fast Illust. Cancell. när han dhet uthi 
dhetta sitt allegeradt icke uttryckt datum, uthan satt spatium dher till. 2. Dhen 
som wihl läsa projectet igenom, som till Illust. Cancellarium är tillskickatt, så 
skall han och see, dhet ingen skall kunna taga dhen mening uthur dhet samma, 
att Adjuncti hafft rum fram för Secreteraren, som Illust. Cancellirii bref lijkwähl 
förmäler.
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Samma project upläsces, och stodh dher både datum uttryckt när brefwet af- 
gått, som och att Adjuncti altijd hafft rum näst effter Secreteraren. Förmenan
des altså dhet lärer Hans HögGrefl. Excellice i hastigheet genomläsit Consistorii 
bref, och sålunda alt icke så noga apprehenderat.

Sedan insinuerade Rector copien af ofwanbite Buscagrii hustrus supplique till 
Hans HögGrefl. Excell:ce med dhes allegatis, hwaruthinnan hon beklagar att hon 
intet kan få uhr Consist:rii protocoll dhet som henne skulle tiena till att bewijsa 
dhet hennes man warit fullkomblig Profess, ordinarius. Item suttit assessor så 
uthi Consistio majori som minori. Först allegerar hon h:ss wyr.ttz Olof Grå- 
bergz attest Lit. A. af d. 27 Octobris 685, dhet skulle han på hennes wägnar 
effter D.D. Petr. Rudbeckii begiäran ansökt Rect. Magnif. Mag. Micrander om 
extract uhr protocollet, men fått swar protocollen äro uthi Commissionen, och 
altså icke i hans wåldh, Secreteraren icke heller hemma, lijkwähl lofwat hans 
begiäran V. Consistio föredraga. 2. War samma Gråberg 30 Octob. hoos Recto
rem, då han lofwat giöra sin flijt, men Consistorium intet, sedan han Gråberg 
dher förre gången war, warit tillsamman. 3. War h. Nicolaus Broström effter 
dhes attest Lit. B. d. 29 Octob. hoos Rectorem, och frågat om han Professo- 
rerne hennes begiäran föredragit, när dhe effter gudztiensten warit tillsamman i 
kyrkan, men han swarat sig dher till intet hafft tillfälle. 4. Hafwer Haquinus 
Netzelius effter des attest Lit. C. fatt af Rectore d. 3 Novemb. dhet swaret, 
att han fuller till sig hämptat protocollet men måste dhet strax lefwerera till 
Commissionen igen dijt han och Netzelium remitteradt att insinuera professor
skans begiäran. 5. Samma dagh ansökte Jonas Salamis effter des attest Lit. D. 
hoos Commissionen, att skulle han fa genom 2 Professores låta uhr actis extra
hera dhet han söker (samma Professorer nämbner han skulle wara h. Aurivil- 
lius och h. Norcopensis) men blef swarat, att hans begiäran skrifftel. först skulle 
författas, dhet samma skedde strax Lit. E. men då desidererade Commissionen 
orsaken, hwij dhetta extractet söktes, skulle tilläggas. Dhen blef tillagd Lit. F. 
men fick d. 4 Novemb. dhet swar, att dhet kunde intet skee som hon begiär, 
effter alt med snareste till Hans Kongl. Mayitt skulle afskickas. Åther d. 6 Nov. 
skickades h:r Olof Teelman [Telman] och h. Andr. Wansonius, effter dheras 
attest Lit. G. att anhålla än wijdare om hennes förre begiäran hoos Commis
sionen, men fingo till swar att reda tillförende war swar dher på gifwit. Sedan 
nu Buscagrii hustru således giordt deduction om dhetta extractet, supplicerar 
hon, dhet wille Hans HögGrefl. Excell. föredraga Hans Kongl. Mitt hennes saak, 
att måtte hennes siukelige man niuta samma rätt, som andra effter Kongl. privi
legier nutit såsom Prof. Ravius, som till att curera sin siukdom reste uth, nöth 
lijkwähl full löhn, då emedlertijdh hennes man skulle blifwit ordinarius i hans 
ställe, doch uthan ordinarie löhn. Men som han lijkwähl Buscagrius alla dhes 
embetes sysslor förrättat, så söker hon samma nådh henne wederfaras måtte, 
att kunde hennes man niuta full löhn, och andra som tiena i hans ställe, wara 
tillfredz med dhet Kongl. Mitt dhem benådar. Således förmenar hon att D.D. 
Odhelius under sin siukdomb, Francken[ius] och Laurbergh[ius], skulle hafft 
full löhn.

Profir Micranderi 1. är h. Buscagrii åstundan aldrig.me Rectore wägrad, som 
och nogsampt hans framwijste attester betyga. Litt. A. B. C. 2. Effter saken 
war granlaga tä»ckte jagh rådhföra mig lijkwähl dher om i första Consistio. Som
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jagh och finner det i mitt diario anteknadt, det jagh här nu opwijser. 3. Alden- 
stund emellan d. 27 Octob. då detta förste gången af mig begiärtes (som war 
måndagen effter dhen dag h. Wollff och Secretarius borttreste till Stockholm) 
och in till dhen 30 ejusdem då jag 3 gången här om påmintes, intet kunde hållas 
något Consist:m effter dagen för d. 30 nembl. ondzdagen war Simonis Judae 
dagh, lätt jag taga acta ifrån Commissionen till mig, och begynte extrahera dhet 
som begiärtes, men fick inte/ uthförat, effter acta äntel. förr begiärtes tillbaka. 
Gaf jag altså Amanuensi ordres, att extrahera dhet uppe i Commissionen. 4. 
Förelop så allenast een dag eller twå innan jagh fiärde g. d. 3 Nov. per D. 
Haquinum Netzelium här om beskickades, då jag ablegerade honom till Com
missionen, effter acta icke kunde så länge där ifrån ombäras, att jagh hinte alt 
uthdraga, och dhe som dhetta begiärtte så tätt och offta här på yrkte, att jag 
inte/ fick dhet uthrymme dher till som nödigt war, och jagh till h:r Broström 
sade behöfwas. War och in absentia Secretarii dhe dagarna mycket för mig till 
giöra med een hoop brefz uthkastande till Kongl. Drotzen, Helmfeltskan, 
Archiebiskopen, Wollff, Telningh och Kongl. HoffRätten i Barklais [Barclays] 
saak, men om jag nämde för h. Netzelio, dhet Amanuensis fatt i befallning att 
giöra extractet minnes jag nu intet, tror lijkwähl dhet jagh sade honom dhet. 
Det minnes jag wähl att aldrig anhölltz om dhen begiäran sedan hoos mig under 
mitt rectorat. Hwaraf nock sees kan af hwad grund och sanning det är före- 
bracht Hans HögGrefl. Excell. Kongl. Drottzen att Consistorium et consequen
ter Rector detta wägradt. 5. Dhet Broström skrifwer uthi sin attest, att han på 
D.D. Petr. Rudb. wägnar begiärt weta, om jag i kyrkan effter tiensten hade 
föredragit Professorerne samma ärende, när dhe warit tillsamman, så swar:de 
jag honom, fast han dhet icke i attesten uthsatt, att jag dhem intet welat i 
kyrckan tillsammankalla, mindre dhet sked t, alldenstund congressui om slijke 
ärender eo in loco icke böre skee.

Qvaestor: det är mehr än beklageligit att Consistorium skall tijd effter annan 
blifwa så beswärat af dhetta huset, och des patroner, som kan skie, lära äntå 
wara mera wållande der till. Jag seer intet annat än man måste beswära sig der 
öfwer hoos Hans Kongl. M:tt om intet annat hielper. Imedlertijdh will jag lemna 
till acta någre nödige påminnelser, till hela acten som inkommit och nu är up- 
läsin.

Till Hans HögGrefl. Excellxes bref påminner jagh oförgripelin 1. Commis
sion, dhen tijden han satt, i krafft af Kongl. M:ttz allernådigste instrue tion och 
fullmacht, ju åthminstone hafft så mycket till seya öfwer acta publica som Ven. 
Consist:m, så att det fördenskull icke tillkommit att så allena disponera öfwer 
protocollen; ålåg och Commission så mycket mehra att vigilera i dhen saken, 
som han märekte och förnam, huru andra söchte med sine rapporter att honom 
förekomma och till hinders wara. 2. mig tro dhe orden, fast Commission diffi- 
culterat etc. non esse affirmantis seu ponentis, sed ratiocinantis; emedan Com
mission icke nekat huset communication af actis, fast än han kunnat hafwa skiähl 
der till, uthan jämpte helsning bidit förmäles, wara onödigt att giöra sig det be- 
swäret, emädan dhen saken wore af Commission till alle sine omständigheeter 
fullkombl. diducerad, och husetz angelägenheet i diupaste underdånigheet re- 
commenderad.

Till h. Buscagrii hustrus supplique påminner jagh:
1. Hans Kongl. May:ttz senaste allernådigste bref och remiss för h. Buscagrio
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af nästledne d. 28 Augusti, som suppliquen sig påberopar, grundar sig på sådan 
berättelsse, som wore h. Buscagrius Peringers antecessor, och h. Peringer dhen 
förres successor, som huset eller, kan skee, någon dhes anhörig, uthan twifwell 
förebracht emoot all sanning, sampt fidem actorum et documentorum publico
rum, hwilcka öfwerflödigt wijsa contrarium, hwar om wijdare rätt strax.

2. Dhe förre Kongl. brefwen, som hon mentionerar, uthan twifwähl wara dhe 
twenne, nembl. Högl. Kongl. Regeringens fullmacht af d. 24 Martii 669, och 
hans Kongl. M:ttz allernådigste bref och remiss till Illust. Cancellarium d. 8 Apri
lis 676. Men högstbemite fullmacht säyer ibland annat, så i hwadh sielfwa lönen 
widkommer, skall han låta sig nöya med dhen löhn som han här till på Acad:ae 
staten nutit och bekommit hafwer. Hwar af först bewijses, att h. Buscagrius fatt 
allenast rang och titel af Professore ordinario, men ingalunda blifwit berättigad 
till någon wijdare löhn, än dhen han tillförende under nampn af Professore 
extraordinario nutit och bekommit på Academiens stat, nembl. twenne adjunctu- 
rer, medicam och philosophicam. Sedan och för dhet andre, styrekes här af, 
jempte Kongl. förordningen, märekeligen RentteCammarens rätt i dhetta måhl, 
så wijda, att alt hwadh h. Buscagrius nutit öfwer högdstbrte Kongl. stat, hwileket 
är tretusend och någre hundrade dr s:mtt, een ganska swår gravation för Hans 
Kongl. M:ttz RäntteCammar wed Academien, dhet bör refunderas och återbe
talas (om icke af honom, mädan han sielf i förstone begiärat att icke komma till 
Upsala, och Consist:m arbetat der på, att han måtte accommoderas på annor ort, 
som ibland alt öfrigit wijst är in actis Commissionis) doch af dhem, som extra 
ordinem honom inträngt och påbördat RänteCammaren och staten een sådan 
last. Men emoot fullmachtens innehåld, så wähl som Kongl. förordningar, har 
man immerfortt låtit honom gravera Acad:n öfwer staten, och omsijder A:o 
676 berättat för Hans Kongl. M:tt som skulle han äntå effter Kongl. constitu
tiones wara berättigad till något mehra, så att han måtte och fa något af andras 
löhn och salario, dock icke af sahl. Professoris Grubbens, som blef ordinarius 
lingvarum Professor, effter sahl. Ravium och Terserum, emädan han war Bus- 
cagrii och Rudbeckiorum swåger, uthan af h. Steuchii, som blef logices Professor, 
och icke war af dheras swågerskap. Men Hans Kongl. M:tt som Gudhi lof, är 
så mycket nådig och rättwijs, antog icke så simpliciter dhetta förslaget, uthan 
remitterade till Hans HögGrefl. Excellrce att då lägga dhem således emellan, som 
högstb:te Kongl. constitutiones gofwe anledning till. Doch skulle h. Steuchio, 
om han i förstone miste något, det samma betalas af andre medell framdeles. 
Dher på wände man intet igen, uthan uthwärckade dhet eena Illust. Cancellarii 
bref effter dhet andra, så att han måtte halfwera löhnen med h. Steuchio, hwilc- 
ken saak h. Steuchius sielf wackert deducerat uthi sitt bref till Ven. Consistorium 
förleden wåhr. Och skulle fuller dhenne halfwering, uthan twifwell, heetas skee 
effter privilegierne (ty med Kongl. constitutionib«j som dhe sig först påberopat, 
kunde dhe inte/ uthkomma) men Kongl. privilegierne äre lijka mycket för h. 
Buscagrio i dhetta måhl, som Kongl. constitutiones. Ty der står så under d. 25 
Junii 625. Till dhet sextonde, dher någon Professor antingen för ålderdomb, 
swagheet eller siukdom skull, icke måtte sitt kall och embete förestå, då haf:a 
Wij nådigst så förordnat, att han halfparten af sitt i wählmachten hafwande under- 
håld, sig till uppehälle och födo, niuta må. Och skall een annan skickelig ung 
man i hans stadh förordnas, som hans profession förestår, hwileken skall sig 
benöya låta med den halfpart af dhen gamblas underhålld, så länge hans lijfz-
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tijdh warar, och hwad mehr honom af Academiens fisco tillordnas kan. Huru 
kan nu detta adpliceras tili h. Buscagrium, som ännu alldrig kommit till någon 
profession på Konungens stat, uthan man har trängt honom in på Acad:n extra 
ordinem emoot hans egen willia i begynnelsen, sampt Consistorii giorde remon- 
stration, att Acad:n hwarcken kunde försöria eller behöfde honom, uthan woro 
honom föruthan wähl försedd med praeceptoribz/j publicis i det studio. Och som 
h. Buscagrius alldraförst inkom, så sitter han och än i dag extra ordinem, fast 
med ordinarie titel, just i samma rum som han inkom, hafwandes aldrig hafft 
hwarcken antecessorem eller successorem, skulle han och få någon successorem 
i det rummet, som borde halfwera löhnen med ho/zowz, så miste han eendera 
af dhe adjuncturer han innehafwer med ungdomens stora afsaknad, som och 
Hans HögG. Excellxe för någre åhr sedan reducerade en af be:te adjuncturer, 
och lembnade honom dhen andre allena såsom itt gratial, som Hans HögGrefl. 
Excellxes egit ord lyder (men h. Profir Rudbeck begick att han fick behålla 
både) och är dhet sant, att om han skulle förstås under privilegierna, hwilcka 
dock icke wetta af någre extraordinarie, så borde han in tet niuta mehr än half- 
parten af dhet han hade i wällmachten på Kongl. staten, men han niuter alt
sammans, nembl. både ad juncturerne, som gifwa halftridie hundrade dr s:mtt och 
dher öfwer ett hemman. Sex tunneland åker och een skiön humblegårdh, hwar 
med hans anhörige doch icke åthnöyes, uthan willia ännu hafwa mehra twert 
emoot Kongl. förordningar och med andras största skada och praejudice, så att 
ordinarius Professor lingvarum Peringer, som för den andras skull sitter uthan 
åker och humblegårdh, skall intet eller fa sitta oanfächtat med sin penningelöhn, 
det som är alt för beklageligit. Ty sädan sahl. Grubben dödh war, så förklarade 
Hans HögGrefl. Excellxe sig skrifftel. för h. Steuchio, att det wore oskiäligit, 
han skulle halfwera lönen med h. Buscagrio, efter hans profession hade ingen 
gemenskap medh dhen andras, uthan der så woro, måtte löhnen delas emellan 
ordinarium och extraordinarium lingvarum Professores, och altså Peringer på 
någon tijdh häffta före, som och sked t, intill dhes han förledit åhr slapp samma 
gravation, i anseende till penningelönen, genom Hans HögGrefl. Excell. härlige 
och rättwijse förklaring, som och ibland annat förmäler, att h. Peringer warit 
berättigad till fulla lönen ifrån första dagen han trädde till profession (etc.). 
Men h. Peringer far än tå in tet blifwa i frid ey heller Consistrm, som ey kan uth- 
låta sig emoot rättwijsan.

3. Wara alldeles ogrundat, att dhem blifwit nekad communica/zon af actis, så 
wijda det aldrig skedt hwarcken af Commissionen eller Consist:o, som acta pub
lica kunna betyga. Har och Secretarius publice berättat, det h. Prof. Ol. Rudbeck 
swarat hozzow att dhe inte/ begiära af actis mehr än dhet allenast, huru offta h. 
Buscagrius suttit i Consistorio, till hwadh ände seer man fuller; men dhen som 
har een rätt saak påstå, skyr inte/ förr att taga fullkombligit extract af actis.

4. Ware äfwen osant, att h. Buscagius settat fullkomblig i ordinarii Professoris 
ställe. Ty staten består inte/ mehr än een professionem lingvarum orientalium, 
och dhen samme fick h. Buscagrius aldrig, uthan desse hafwa hwar andra der 
uthi immediate succederat, alt ifrån Konungh Gustaff Adolphs tijdh, in till nu, 
M. Sveno Jonae, h. Ehrenhielms fader, M. Laurbergius, M. Ravius, Dn. Terserus, 
M:r Grubb, Dn. Peringerus, som dheras Kongl. fullmachter och acta publica 
wijsa. Så att det är alt för dierfft, att supplicantens concepist berättar emoot all
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sanning, att h. Buscagrius blifwit ordinarius i Ravii ställe. Ty Ravius upsade först 
profession A:o 1672, som hans egit bref till III. Cancellarium, och 111. Can
cellarii af d. 6 Maii till Consistorium det betyga, och strax der på förordnades 
sahl. Terserus i hans ställe, hwars fullmacht är daterad d. 26 Septembm samma 
åhr, förty h. Buscagrius war redan förr af sig kommen, och alld[el]es oförmögen 
att antaga professionem ordinariam, som sielfwa protocollen öfwerflödigt betyga 
jämpte åthskillige 111. Cancellarii bref, den tijden skrefne, förmälandes ibland 
annat, att man fuller borde draga medlijdande medh h. Buscagrio, men för all 
ting ansee Academiens wällfårdh, som och Hans HögGrefl. Excelke sedermera 
skrifwit, att h. Buscagrii gratiale icke bör turbera Academiens stat. Desuthan är 
h. Buscagrii fullmacht på ordinarii Professoris rang och titel, men uthan löhn, 
widare an dhen han förr hade, daterad d. 24 Martii 669, hwar om wijdare, 
då Ravius professionen och sedan heela 3 åhren der effter [innehade], som redan 
wist är. Och ingen widare fullmacht har h. Buscagrius sädan antiwgen fått eller 
fkunnat få, hwar om strax, och lijkwijst förmäler suppliquen att han blifwit ordi
narius i Ravii ställe, sed qva fronte? Skrifwaren skulle påmint sig hwadh som 
står uthi protocollet d. 10 Septemb. 672, då voterat blef hwem som skulle 
komma i Ravii ställe till professionem lingvarum ordinariam och h. Doct. Petrus 
Rudbeck recommenderade h. Buscagrium, nembl. att han wore der till otienlig 
och oduglig, hade och då redan hela fem åhren ingen tienst giort faculteten; 
och fast han wore frisk, så tahlade han så sachta, att ingen kunde höra honom 
med någon upbyggelse. Item huru deputati hade effter Consistorii slut warit till 
honom att förnimma om något hopp wore om hans restitution, men han stengt 
sig inne och icke swarat dhem (etc.). Och att Consistrm derföre fallit på Ter- 
serum som och kom till profession. Men willia intet alla fram med rätta san
ningen. Ja, när Terserus åter dödh war, så lyda Hans Kongl. M:ttz egne alldra- 
nådigste ord således, under d. 8 Aprilis 676. Wij hade giärna sedt, det Professor 
Buscagrius, som dhen profession extra ordinem der wijd Acad:n förestått hafwer, 
hade nu wärckel. der med kunnat accommoderas, men effter, för dhet siukliga 
tillståndet, hwar med han nu någre åhr hafwer warit beswärad, inte/ hopp är det 
han detta ämbetet tillbörl. och med ungdomens nytta skall kunna skiöta, ty be
falle Wij i nåder det wähl, som Consistorium academicum uthaf M. Andrea 
Grubb till dhenne professionen giör. Har han nu in till 676 warit extra ordinem, 
som han än i sanning är, huru kan då wara sant att han 672 blifwit ordinarius 
i Ravii ställe? Men somblige äre wane att giöra sådanne berättelser, och fa ingen 
näpst derföre.

5. Warit h. Buscagrii plicht och skylldigheet att biwijsta Consistoriis så wijda 
han fått ordinarie rang och titel, men derföre inte/ föllia att han warit berättigad 
till full Professoris löhn, hwilcket och ingen af dhe månge som föruthan honom 
här suttit extra ordinem med ordinarie rang och titel, någonsin praetenderat, 
om icke een detta husetz anhörig. Ar och snart saknat huru månge Consistoriis 
h. Buscagrius biwijstat, ty inte/ har jag kunnat finna hans nampn ibland dhem 
som warit tillstädes, mehra än twå gånger in majori, och fyra gånger in minori 
Consistio (etc.). Huru han och publice förklarat sig oförmögen till dhe syslorne 
och begiärat recommenderes till någon annan sig anständig lägenheet, det hafwe 
wij alle hört här in loco een och annan gång (etc.).

6. Wara een alt för grof beskylning att man skall förwägra huset Hans Kongl.
V I 2 y 3 Salluntltr
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May:ttz nådh, dhet skrifwaren bör bewijsa eller plichta före. Contrarium wijsa 
acta publica, och protocollum Commissionis, som ligger in för Hans Kongl. 
May:tt hwaräst man fuller måst repraesentera sakens rätta sammanhang till alle 
sine omständigheter, och wijsa hwadh gravation Acad. och RentteCammaren 
hafft af huset, men har der hoos i diupaste underdånigheet intercederat för huset 
och gifwit förslag huru det allernådigast kunde hielpas och uppehållas uthan 
Acad:ns gravation. Gud gifwe huset wiste söka nåden, och icke med sådan 
orättrådigheet praetendera någon rättigheet, der som platt ingen är, hwar igenom 
nåden snart torde förloras.

7. Ingen war husetz wederpart, så wijda mig witterligit, men concepistens 
wederparter är sielfwa sanningen och rättwijsan, dhem han oppugnerar, och man 
nödgas skiähl. adsistera. Ty som det är aldeles ogrundat att h. Buscagrius någon 
sin blifwit ordinarius på staten, så är det och oskiähligit, att een ordinarius på 
Kongl. M:ttz stat, som lagl. tillkommit och redeligen giör sitt ämbete skall mista 
sin löhn för eens annairs skuld, som der till icke hafwer dhen ringaste rätt. Ty 
det är intet så med andre wid Academien, som med dhe godhe herrar Rud- 
beckiis, som förmenes drifwa detta, af hwilcka dheen eene har både full Profes
soris löhn och des uthan Upsala pastorat, som i förre tijder födt sin egen man 
serskilt, dhen andre full Professoris löhn och des uthan andre tilldrächtige hand- 
teringar med kopparhammar och jachtar etc. så att dhe torde kunna något um
bära, men dhe flere, som allenast måste lijta på sin löhn af Acad:n, kunna dhet 
intet tåla (etc.).

Till attesterne påminner jagh:
1. Lit. D. wara dels osan dels ofullkombligh som protocollum Commissionis 

skall wijsa. Osant är dhet att Salanus d. 3 Novembm war twå gånger till Com
mission och förste gången proponerade sin begiäran ther etc. Ty huset wiste 
wähl förr att hwadh dhe begiärtte, skulle skee skrifftel. uthan een gång war han 
allenast inne med skrifften, och fick dhen tillbaka medh befallning att tillägga 
orsakerne, hwarför hon begiärade ett sådant attestatum eller extract. Ty såsom 
Commissionen såg huru intrigerne dref:es för huset och huru man nyl. på ofull- 
komblig och ogrundad berättelsse uthwärckit Kongl. bref och remiss för h. 
Buscagrio, så war af nöden att noga achta sig för dhem. Ofullkombligit är dhet, 
honom blifwit swaradt, att alt sådant skulle med dhet snaradste till Hans Kongl. 
M:tt afskickas. Och meriterar dhenne attest så mycket mindre wittzord, som han 
löper emoot acta publica, och är uthgifwin af h. Buscagrii hustrus systerson, 
quod etiam notandum. Samme ord som dhenne Salanus fick till swars, stå just i 
samme form uthi protocollet och lyda så d. 4 Novembm §. 7. — Att man redan 
af actis och documentis publicis författat een grundelig berättelsse om hennes 
man, och på dhet högsta anhållit hoos Hans Kongl. M:tt uthi diupaste under
dånigheet om husetz och des wällfårdz Conservation, så att onödigt för henne 
woro något wijdare sig bemöda, förr än Hans Kongl. M:tt worde sig allernådigast 
uthlåtandes öfwer Commissionens underdånige betänckiande och ansökiande. 
Och med dhetta swar lätt hon sig nöya och begiärtte intet wijdare något extract, 
hade annorledes warit, hade hon wähl det bekommit, dock fullkombligit och icke 
stympugt.

2. Lit. G. hafwa sin förklaring i protocollet, hwaräst orden stå just som dhe 
föllo å både sijdor d. 6 Nov. §. 9. Inkomme både cappellanerne h. Olof Tell- 
man och h. And. Wansonius, seyandes sigh wara ombedne af Doctore Petro
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Rudbeck att fråga huru blifwer medh dhet attestato, som h. Buscagrii hustru 
begiärat af protocollet. Commissionen swarade att hennes uthskickade Dominus 
Jonas Salanus, har redan fatt swar åth henne, det h. Doctoren der förnimma 
kan.

Detta må wara nog för dhenne gången, mehra här näst, der så omtränger. 
Jag beklagar ännu af alt hierta att ehuru starcka Kongl. bref och resolutioner 
man winner, så far man äntå intet sittia der wid obrydd, och att V. Consisto
rium skall eena gången effter dhen andra förnöta tijden med sådant. Jag ser 
in tet annat, än man lärer omsijder förorsakas till beklaga sig der öfwer in för 
Hans Kongl. May:tt. I synnerheet måste jag, kan ske, det giöra på Räntte- 
Cammarens wägnar, som sådanne tentationer skall uthstå, dher dhe ellies icke 
afstå med sådant. Söka nåden, så wederfars honom dhen wisserligen, och praeten
dere ingen rättigheet, der som ingen är, till hwilcket hwar ährlig och rättsinnig 
man, som sworit Kongl. May:tt och des Academie, ey annars kan ännu hafwa 
ett mishag, hälst när man söker till beskiönia sin ogrundade praetension med 
osanning och andras förolämpande.

Omsijder resolverades, dhet förb:te Hans HögG. Excelkces ankombne bref 
ödmiukel. beswares, och i krafft af ofwanstående skiähl ödmiukel. repraesenteres 
huru osanfärdigt h. Buscagrii hustru traduceradt så wäll Consistrm som Kongl. 
Commissionen som skulle henne förwägrat warit communica/fonen uhr actis. 
Och när således i anledning af ofwanförb.te skiähl, dhetta wijsas lärer Hans Hög- 
Grefl. Excelkce förmodel. finna hennes supplique och allegata dher till af dhen 
art och natur, att dhe ingalunda giöra Commissionen eller Consistrm skylldige 
till hennes omillda berättelsse, för hwilcken hon wederbörl. borde ihugkommas.

Rector förfrågade om man icke skulle beswära sig in för Hans Kongl. M:tt 
huru man blifwer oförrättadh genom dhe beskyllningar och gravationer som 
Prof. Buscagrii hustru belägger Consistrm medh. Och war fuller Consistorium 
i förstone uthi different meningar, men omsijder resolverades, att här med inne- 
hålles, till des kan ske Buscagrii hustru torde sielf hoos Hans Kongl. Mrtt in
komma, då Consistorium kunde fa tillfälle sine gravamina moth henne fram
föra.

Rector refererade sedan, dhet Salanus d. 21. hui/w kom till honom ifrån Bus
cagrii hustru, begiärandes att han skulle fa genom 2 Professores låta extrahera 
uhr actis academicis dhet han tillförne begiärdt, men honom swarade jagh, sade 
Rector, att dhetta reda är anförtrodt Secretario att extradera, och skulle sedan, 
dher han twiflade om Secreterarens extradition, dhe 2 Professores få collatio- 
nera aeterne. Rector tilläde och att han beskickat Secret:n strax der på, dhet han 
skulle communicera förber:de extraet, men lijkwäll så fullkombl. som Consistrm 
tillförende resolverad t. Secret. sade sig mött h. Profrr Ol. Rudbeck i lögerdagz 
på torget, då han extraetet effterfrågat, om dhet war färdigt. Secretrn swarade, 
dhet extraetet kan intet blifwa färdigt på 5 a 6 wekor, effter alt hwad uthi dhenne 
saken passerad t så wäll för aerario och des defension som för Buscagrio skall 
communiceras, på det, det skall wara fullkombl. och icke stympat, hwilcket blif
wer ett widlyfftigt arbete. H. Ol. Rudbeck begiärtte allenast h. Buscagrii nampn 
uhr actis så länge, hwileke dagar han suttit i Consistro.

Secretarius: Dhet eena får intet så separeras från det andra; sedan sade Sec
ret. sig intet hördt af någon från Buscagrio som samma extraet begäradt.

IV. Befallningmrn wälla:tt Anders Griis hafwer h. Räntemästaren tillskickatt
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ett bref med innelycht extract af Kgl. Cammarens revisions observa//oner, wa- 
randes samma extract af dhet innehåld, att ehuruwähl sahl. och glorwyrdigst i 
åminnelsse Konungh Gustavi Adolphi bref, gifwit Acad:n d. 31 Aug. 624 uppå 
kiörcketijonden af någre sochnar i Söder Hellsingelandz contract, tillåter 
Acad:n frij disposition dher öfwer, icke des mindre pröf:er Kongl. Cammar Re
visionen nödigt dhet befallningzman åhrl. för sin opbördh och afkorttning skulld, 
sampt räkningarnas verificerande infordrar richtige quittans på samma tijonde, 
särdeles fordras nu quittence för A:o 683. 2. Såsom Ofwanåcker sochn intet 
nämpnes i högtb:te bref, så böhr förklaras huru och när dhen samma under 
Acad:n kommen är. Dhetta ofwanstående förmäler Grijsen sig wara anbefallat 
att skaffa beskedh på till d. 14 Martii nästkommande, hwarföre han och begär 
förklaring här öfwer.

H. Qvaestor: Hwadh Ofwanåckers kyrckiohärberge widkommer, så står dhet 
intet opfördt å part uthi någon donation, och är dhet skedt af dhet tillfälle, att 
Of:anåcker fordom warit een försambling, och alt ett med Al[f]ta. Men seder- 
mehra är Ofwanåker separeradt ifrån Al[f]ta, och giordt till ett pastorat för sig 
sielf, hwarföre till att uthreda dhet Acad:n och är berättigad till Ofwanåkers 
kyrkioherberge, skall kungiöras huru såsom dhe bägge tillförende warit ett, stå- 
endes Alfta i donationen infördh, hwar under Ofwanåcker begrijpes, men seder
mera är dhe blifne separerade, hwar om lärer finnas besked i kyrckones böcker 
och documenter dher å orten. Elliest hwad quittancerne widkommer som af 
fogden desidereras till dhes opbördh och räkningarnes verificationer, så gifwer 
h. Qvaestor dher om försorg till Acad:ns fogdhe, att dhe wederbörl. infordras 
och åhrl. lefwereras.

V. H. Qvaestor insinuerade bryggarnes Jacob Mattsons, Jahan Jahansons, Loc
kens, Kornens änkas och jämbwähl Sothens änckas bref, erbiudandes dhe sig 
fuller att handla af Acad-.n någon post sptf»»imihl, men willia intet gifwa mehr 
än 8 dr tunnan för godt och skiönt afradz korn, och för dhet sämbre 6 dr. Dhe 
biuda och icke mehr än 6 dr för dhet korn dhe i höstas till sig fatt, effter 
dhet brunnit ihoop och warit förskiämbdt.

H:r Lundius: Att dhet blef förskiämdt, äro dhe sielfwa wållande, som intet 
thet strax optogo af båten, när dhet effter dheras förskrifning kom till Stock
holm.

H. Qvaestor: Dhet skola dhe betala, som godt korn giäller på torget. Sedan 
sade h. Qvaestor sig tillskrifwit sin broder för 8 dagar sedan, dhet wille han till- 
see, att han kunde disponera bryggarne till att gifwa 9 dr tunnan, hwar på han 
beswarat dhet dhe i förstone sig dher till förstått, men sedan hafwa dhe åtratt 
sigh.

Resol. Effter förbrte personer intet willia gifwa mehr än 8 dr tunnan för dhet 
bästa och 6 för dhet sämbre kornet, så fl dhe och intet, williandes hälldre kan 
ske någre af Professorerne sielfwa behålla något quantum, dher dhet elliest icke 
blifwer föryttrat för högre prijs.

H. Qvaestor berättade att Anders Anderson [Hoffman] rådmannen begiärer 
fa handla någon spannemä\i\ af Acad:n och will i afftan contrahera med honom. 
Resol. Ehuruwähl Consist:m tillförende hållit betänckel. att inlåta sig wijdare 
medh Anders Anderson, effter warit uthspridt, som skulle han wara gieldbun- 
den, dock lijkwähl som han alltijd betalt hwadh han tagit, och förnimmes nu,
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dhet han icke häfftar för någon skulld, så må h. Qvaestor contrahera medh 
honom, dhet bäste han kan, tillbiudandes att han kan fa 10 a 9 dr tunnan, om 
så mögel. är.

VI. H. Decanus angaf att Laurentius Sillieström Wesman. will disputera de 
vita Socratis. Johan Fellenius Wesm. de philosophia ante diluviana och Johan 
Gistadius O-Gothus de religione na/«rali.

VII. Matthias* Bäck i Sahlberget har genom bref till h:r Qvaestorem begärdt 
fa 100 t:r spannemähl till kiöpz, och lofwar förrige skulden willia betala till 
nästkommade 1 Martii. H. Qvaestor sade sig reeda begiärat execution för samma 
skuld, effter han så länge med betalningen förhalar. Resol. Effter han icke rich- 
tigt betalat dhen spannemähl han sidst fatt, kan honom intet något uplåtas för 
än dhet skedt, då man sedan wijdare får betäncka sig.

VIII. Uppå dhe gode herrarnas Medelpadiorum och Jemptiorum ansökande 
att fa hädan effter uprätta ett landskap tillsamman för sig distinet ifrån Dn. 
Angermannorum, hwar under dhe för detta här widh Academien warit inbe- 
grepne, resolverades, att förb.te Medelpadii dhe må och kunna separera sig 
ifrån Angermannis, särdeles som desse landzortter äre från hwar andre särskilte 
provincier.

Consistorium majus d. 30 Januarii
närwarande Rectore h. Bilbergh, h. Lundio, h. Aurivillio, h. Spole, h. Wollff, 

M. Micrandro, h. Peringero, h. Norman, h. Qvaestore Arrhenio, och Secret. 
Reftelio.

Rector förbrachte orsaken till dhenne sammankomsten, nembl. att dhe som 
tillförende pläga handla Uplandz spannemählen af Acad:n nu incer willia förstå 
sig dher till. Och weet man elliest inge som willia hafwa någon spannemähl, 
hwarföre böhr man nu i tijd efftertänekia på hwad sätt spannemähl skall kunna 
uthbringas, särdeles som tijden lijder, och der han längre innestår, han kan skee 
af bönderne förtäres, och man längre fram ändå far mindre för honom.

Qvaestor berättade Anders Andersson [Hoffman] i går warit hoos sig, och han 
då fuller begiärdt för tunnan 10 dr, men dhet will han icke höra nämbdt, 
och tillbiuder intet mehr än 8 dr, will ändå see sig om, om han will så mycket 
gifwa. Consistoriales tyckte dhet wara för lijtet.

Kiöpmännerne i Stockholm sade Qvaestor, att han intet hörer mehr af, och 
willia dhe twifwels uthan inter behålla någon. Dhe som elliest äro här i staden 
af medell, willia icke häller hafwa någon, såsom rådmännen Erich Jöranson, Per 
Persson [Norman], hwarföre Qvaestor inter wiste att gifwa förslag på någon, som 
wille handla af Acad:n förfrågandes om Professorerne willia behålla något. 
Här på swarades, att dher kan skee een eller annan willia behålla något, så 
giöra dhet intet alla, effter dhe till större dehlen hafwa spannemähl sielfwa.

M:r Micrander förmente, dhet man kunde taga spannemähXen af bönderne, 
och sätta honom in i wisse rum, tills man far uthwägar för honom, att icke dhe 
honom förslösa. Andre förmente igen, att man tappar på måhlet, när man 
åther skall mäta honom uth. Omsijder stältes dhetta alt, spannemähls handelen 
angående, uthi h. Qvaestoris goda försorg, det han hörer effter och seer till 
hwaräst han kan fa tinga uth honom, och contraherar han om prijset på tunnan, 
som han bäst kan effter eedz och embetes plicht, giörandes han sin flijt att fa
• Felskrivning förJohan.



38 i686: 30 januari-10 februari

9 dr tunnan, men der dhet och icke kan skee, lämper han sig effter som kiöp- 
mannen biuder till skiäl.

H. Qvaestor begiärtte taxa på qwarnespannerrrfhlen som på landet faller, 
och resolverades att tunnan af rågen sällies för 11 dr. Blandsäden för 8 dr.

Consistorium minus d. 10 Febr. 686
pra?sentibus Rectore h. Bilbergh, D.D. Benzelio, h. Lundio, M:o Micrandro, 

h. Norrman, och Secret. Reftelio.
I. Samma dag inkom ryttaren Erich Lindh och anklagade studiosos Laur. 

Stakaeum [Stachaeum] och Magnum Prytz för det dhe honom öfwerfallit i går 
14. dagar sedan.

Här emoot exciperade dhe, dhet han dhem först attaqveradt, påberopandes 
dhe sig studiosos Wricht och Petre till wittnes. Men effter dhe woro förreste 
till Stockholm, och saken effter Stakaei och Prytzens angifwande ellies intet uth- 
redas kan, begiärte dhe dila//on till wittnens åtherkomst, som innan kortt skeer, 
hwarföre och Consist:m dhet samma bewilliade. Ryttaren påminte här widh, att 
han intet lärer erkiänna Wricht och Petre capabel att wittna, effter han för
mente dhem sig i saken med inweklatt.

Consistorium majus d. 10 Februarii
pr«sentibus Rectore h. Bilbergh, D.D. Benzelio, h. Lundio, h. Aurivillio, 

h. Norcopense, h. Wollff, M. Micrandro, h. Peringero, h. Obrec[h]t, h. Norr
man, h. Qvaestore och Secret.

H:r Schütz ursächtades af Rectore.
I. Ifrån Hans Kongl. May:tt och 111. Cancellario wore twänne angelägne bref 

ankombne, dhe Rector nu fuller ärnade upläsa låta, men som Consistoriales än 
icke alla sammankommit, differerades här med een stundh.

II. Rector berättade een studiosum wid nampn Gabriel Hermigier afrymbdt 
hädan uhr staden medh een hattmakares dotter, och jämbwähl med dhem een 
annan student sig accompagneradt, som öfwerfallit Faxei på gatan wid nampn 
Barcklingh. Bägge dhesse studiosos sade Rector sig på wederbörandernes be- 
giäran låtit effterskrifwa tili Stockholm till underståtthållaren wällborne h. Jacob 
Clo. Här på hafwer han nu swarat genom sitt bref, som insinuerades af dato 
d. 5 Februarii, förständigandes dhet han förb:te personer låtitt efftersöka, men 
in tet kunnat dhem finna, ey häller förnimma någon som dhem kiänner.

III. Proponerades hwadh nu står till giöra med booktryckaren Henrich Key- 
ser, effter han intet höres af, om man skall täncka på någon annan till Acad:ns 
tryckare.

H. Qvaestor sade sig förnummit, dhet h. Örnhielm sökt Keyser att han skulle 
komma hijt effter förrigt afskedh, men Keyser hafwer såsom med flijt undan
hållit sigh. Rector: kan skee man skall försee sig om någon annan.

H:r Lundius: Man har ju fatt bref af Keyser dhet han will komma, och lofwat 
een dehl af trycket med åkeföret warar, hijtföra, och det öfrige i wåhr, derföre 
håller jag betänckekt inlåta sig med någon annan så hastigt.

Rector: Dher på har åther Consist:m honom tillskrifwit, och iämbwähl genom 
andra låtit honom tillhålla, det han skulle skynda hijt, men sedan har man intet 
swar kunnat dhet ringaste få af honom.

D.D. Benzelius: Dhet är mycket beklagel. med Acad:ns tryck, att man ännu
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skulle icke kommit till richtigheet medh det samma. Men hwadh Keysers person 
anbelangar, tycker mig att man lijkwähl inte/ böhr förskynda sig, effter Kongl. 
May:ttz privilegium för honom är uthwärckat, kunde derföre kan skee icke wara 
orådel., att låta tilltala honom genom någon notarium publicum, att man kan weta 
wist swar af honom. Rector gaf imedlertijdh förslag på een i Wisingzborgh book
tryckare [Johann Kankel] som skall wara een god karl, och jämbwäll hafwa dhen 
erfarenheeten, att han kan giuta tryck.

D.D. Benzelius: Man må lijkwähl genom någon publicam personam först 
erfara huru Keyser sig förklarar för än man till annat förslag sig uthlåter.

H. Lundius: Dhet är nödigt, att twänne personer tilltala honom till des större 
wissheet. Och resolverade Consist:m dhet bref afgår till h. Prof:r Örnhielm, 
med begäran, att han beskickar Keyser genom twänne gode män som honom 
tillfråga, hwij han icke effter försäkran och Kongl. M:ttz confirmation hijtkom- 
mer, eller om han nu annorledes är sinnad än förr, hwar på dhe kunna gifwa 
skrifftel. attestatum om hans swar, då Consistorium sedan far betäncka sig om 
någon annan god man, dher man icke kan komma till rätta med Keyser.

IV. Een ung person wid nampn Johan Heidemarck är hijt ankommen med 
biskopens recommendation i Giötheborgh, och begiärer här blifwa admitterad 
till Societeten, men hafwer in tet testimonium. Rector berättade honom wara 
född i Uddewalla, men strax kommit till een schola på Säiand, som han sielf 
seyer, och dher ifrån fatt testimonium för sig till Kiöpenhambn, hwaräst han skall 
wara deponerad, men beklagar sig intet hafwa rådh att uthlösa testimonium dher 
ifrån, effter dhet kostar io rdr.

Resol. Såsom constitutiones Acad:ae befalla dhet ingen skall civitate academica 
donari, uthan han är icke munitus testimonio, så kan och icke dhenne fa till 
Societeten admitteras.

V. Rector förfrågade om Consistorium tycker dhet Lyrels saak kan afgiöras, 
dher Skolenius [Scholenius] icke hijtkommer, hwilcken Consistorium effter- 
skrifwit till Jönkiöpingh, men intet fatt någon kundskap om honom. Samma 
Skolenius är angifwen såsom participant med Lyrell uthi fostretz förgiörande. 
Consistoriales sade: Så wijda, som här tills man fatt erfarenheet i dhenne saken, 
så hafwer man int*/ förmärckt dhet Lyrell är graverad genom hust:s Britas 
[Swans] relation från Stockholm, uthan allenast Skolenius, och torde kan skee 
Skolenius int*/ stå att få igen på lång tijdh, hwarföre är betänckel. att draga saken 
så långt uth för henne. Men som h. Prof. Spole lofwat wilia skaffa swar på 
brefwet, som till Skolenius afgått, skickades bodh till h. Spole att förnimma om 
han int*/ swar fatt om Skolenius. Emedlertijdh discurrerades om Skolenio, att 
man af dhet tillfälle kommit till att effterskrifwa honom, effter man förmodat 
dhet man skulle fa närmare uplyssning om barneförgiörandet af honom, hafwan- 
des Consistorium tänckt, att der af Skolenio skulle betygas att Lyrell något sökt 
eller låtit ansöka om dhet samma, skulle Lyrell så mycket mindre kunna neka till 
lägersmåhlet. Nu kom ifrån h. Spole berättelsse, dhet han intet fatt kunskap om 
Skolenio, anten han fått brefwet eller ey, eller om han är i Jönkiöpingh eller ey. 
Fegraeus som jämbwähl hac in ca#ia är effterskrifwen att förhöras, sade Rector 
förwänttas, effter han låtit förstå sig willia komma, allenast han får resepenning:r 
här till, hwar om Rector och sade sigh Lyrells wederpartt tillsagdt, och jämbwähl 
förelagdt dag tillkommenade lögerdag, då Fegrae/w här skulle wara.

Omsijder resolverades att Consistorium med forderligaste och om skee kan
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om onsdag, will låta sig acta föreläsa, och då ynjdare öfwerlägga huru wijda 
dhenne saak står att afhielpa uthan Skolenii presence.

VI. Effter nu Consistorium kommit frequentius till sammans, reciterades 
Kongl. May:ttz alldranådigste förklaring, med Reverendiss:i Dn. ProCancellarii 
couvert om, angående mantalspf»«/«g:rna, om hwilcka Consistorium supplice- 
radt dhet måtte icke allenast Professorer ne och des änckor, uthan och des 
hustrur, barn och legohion till föllie af Kongl. May:ttz alldranådigste bref af d. 18 
Novemb. 682 och d. 29 Martii 683 blifwa frijkallade, förständigandes Hans 
Kongl. M:tt att ehuruwähl Hans Kongl. M:tt på alt giörl. sätt benådar Professo- 
rerne uthi det som kan lända till dheras wällstånd och understödh, lijkwähl emä- 
dan hwarcken officerare eller andre Kongl. M:ttz betiäntte, som ofrälse äro, äro 
frije för mantalsp*»»/»g:ns uthgiörande wijdare än för sine egne personer, 
högb:te bref och icke gifwa någon anledning till sådant förstånd, att jämbwähl 
Professorernes folck och legohion skole wara för mantals och backungzpe»- 
ningsna. befrijade, uthan allenast Professore[r]ne sampt dheras änckor för sine 
egne personer, dherföre kan Kongl. Mitt ingen annan förklaring gifwa öfwer 
högstbeite bref. Consistoriales något hwar befarade, att effter uthi Kongl. Mittz 
bref desse orden stå tillsammanförde (mantals och bakungzpenningar) dhet kan 
skee med tijden torde der af någon observa/zon flyta, som Professorernes heela 
huus icke för backun[g]zpe««/»g:rna skulle wara frijkallade, dher lijkwähl 
dhenne uthgiärden icke, som mantalsp*»»/«g:rna, angår, singula capita, uthan 
heela huset, hwarföre resolverades dhet bref här om afgår till Reverend. Dn 
ProCancellarium nu warande i Stockholm och wällborne hir cantzlierådet Ber- 
genhielm med ödmiuk begiäran, att dher dhe förbide orden stodo att till ändra, 
det kunde skee, på dhet originalet må blifwa klartt och tydeligit, till hwilcken 
ända och dhet öfwersändes.

VII. Vener. Consistorii bref i Åbo till Upsalense uplästes, begiärandes Con- 
sistim der sammastädes een specifica//on eller catalogum på dhe personer, som 
warit frijkallade för mantalspenningarnes erläggande af Acadins betiente, effter 
opbördzmännerne stricte willia hålla sig dher wid att allenast Professorerne äro 
eximerade. Resol. Dhet communiceres Kongl. Mittz nu nys upläsne och an- 
kombne förklaring om samma ärende, men lijkwähl innehålles, dher med till 
des man fatt swar om samma högbite förklaring blifir ändrad.

VIII. Illust. Drotzeti et Cancellarii bref af d. 6 Febr. insinuerades tillijka med 
ett extract af Kongl. Cammar Collegii bref af d. 29 Januarii sidstledne af inne- 
håldh, dhet Kongl. Drottzen wille påminna wederbörande, att Upsala Acadiae 
räkningar för åhr 684, uthan drögzmåhl inkomma, hwarföre och Hans HögGrefl. 
Excellice uthi sitt bref dhet samma påminner, berättandes och bookhållaren 
samma åhrs slutne book för någre månader Hans HögGrefl. Excellice communi- 
ceradt, och derföre förmeent henne reda wara inlefwererad. Sedan gifwer och 
Hans HögGrefl. Excellice att förstå dhet han in ca/vja Buscagriana hafwer be- 
tänckande wid sig wijdare att yttra, fallandes Hans HögGrefl. Excellice sällsampt, 
att Consistorium och dhen klagande Buscagrius stå in plane contradictoriis, och 
att des klagan på så många documenter grundat, icke skulle bestå i sielfwa san
ningen. Men att Hans HögGrefl. Excellice skulle non convictum straffa, håller 
han icke convenabelt medh rättrådigheeten, uthan lembnar dhet till lagh och 
domb. Är elliest dher med tillfredz om Consistim sin klagan Hans Kongl. Mitt
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föredrager, som lärer så wähl läna dhen eena partten örat som dhen andra. Här 
jämpte låter Hans HögGrefl. Excellxe sidst förmärcka som skulle något ofog 
honom wara wijst af Consist:o under warande dhes Cancellarii embete.

H. Lundius: hwadh dhet widkommer, som skulle Consist:m begiärat, dhet 
wille Hans HögGrefl. Excellxe straffa Buscagrii hustru, så är så intet resolve
rad t i Consistorio.

Secretarius skickades effter projectet som till Hans HögGrefl. Excellxe afgått, 
hwilcket oplästes, och stodh ey häller dher uthi att Consistorium begärat det 
Hans Excellxe henne skulle straffa, uthan allenast låta henne straffas (hwilcket 
och är eenligit med actis Consistorii) för dhet beswär och möda Buscagrii hustru 
Consistorium tijd effter annan påbörder.

Qvaestor: Jag för min persson kiänner mig uthi ingen måtto skyldig till dhet 
Hans HögGrefl. Excell. tillägger Consistorio i detta bref. Och tycker att Con- 
sist:m så mycket mehra bör swara och wijsa sin oskylldigheet, som det skiäli- 
gen talat för publico uthi een rättwijs saak. Samptl. Consistoriales sade och sig 
icke kännas wijdh dhet H:ss Högg. Excellxe i samma bref Consist:o tillägger, 
uthan att wore dhe dher till alldeles oskylldige.

H. Qvaestor berättade om räkningarna som i Hans HögGrefl. Excell :ces bref 
förmäles, att booken som sidst wijstes af bookhållaren för Hans HögGrefl. 
Excellxe war 683 åhrs och är dhen reedan införlefwererat, men 684 åhrs book 
arbetar nu bookhållaren på medh foderligaste att giöra färdig, hafwandes han för 
juhl in tet hafft tijdh för Kongl. Commissionen skulldh att sluta cassan ey häller 
bookhållaren den för samma Commission skuld att förfärdiga, men så snart hon 
nu blifwer färdig skall hon uthi Kongl. Cammaren inlefwereras.

IX. Uplästes Prof. Peringers supplique till Consistrm ther uthi han protesterar 
emoot Prof. Buscagrii hustrus ansökande att hon will sig tillägna dhen löhn och 
underhålld som han tienar före, reserverandes sig sin tillbörlige satisfaction och 
betallning för dhet Buscagrius uthan skiähl af hans löhn upburit, som och att hon 
dhen humblegård och sex tunneland åker innehafwer, som honom effter Kongl. 
resolutioner tillkomma, begiärandes h. Peringer samma Kongl. resolutioner fa 
till godo niuta. Och faller dhetta Buscagrii hustrus förehafwande h. Peringer 
så mycket sällsammare och beswärligare, som hon sig af osanning betienar, och 
föregifwer dhet hennes man blifwit ordinarius i s. Ravii ställe och h. Peringer 
skulle tiena i Buscagrii ställe, dher lijkwähl h. Peringer är ordinarius effter Ra- 
vium, Terserum och Grubben, men Buscagrius alldrig ibland dhem inkom, ey 
häller någon sin warit ordinarius på Konungens stat, uthan allenast till rangen 
och titulen.

Consistorium discurerade om humblegården Prof. Peringer begärer, then nu 
h. Buscagrius och sahl. Prof. Grubbs äncka innehafwa, och slöt att h. Peringer 
straxt ske kan inrymmes halfparten af bem:te humblegårdh, men om then andre 
halfparten kan Consistorium sig nu in tet yttra.

X. Uplästes 111. Drotzeti bref för Candid. Laurentio Molin till stipendium 
duplex, och berättades att han söker dhet rum som Prof. S[ch]wede hafwer.

Resol. När Professx S[ch]wede dhet quitterar kan han dhet fa.
XI. Rector påminte wara för juul slutit, att han och Prof. Wollff och Qvaestor 

skulle träda tillsamwan med stadz magistraten att öfwerlägga huru Acad:n måtte 
få sin fyllnad af then åkren Hans Kongl. M:tt Professoribus allernådigst förundt.
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Rector ursächtade sig wed dhenne tijden ther ifrån för åthskillige occupationer, 
altså lofwade Prof. Wollff och h. Qvaestor att medh första här om tala med 
wällbite stadz magistrat.

XII. Uplästes Prof. Buscagrii hustrus supplique att fa extract af actis publicis, 
öfwer dhen tijdh h. Buscagrius skolat suttidt in Consistorio utroque. Resol. 
Consistorium blifwer wid sin förrige resolution, vide acta diei 13 Januarii.

XIII. H. rådmannens Joel Hörners änckas supplique inlefwererades och 
emottogz han af nu warande inspectore aerarii h. Prof:e Lund io, effter desi- 
dererades dhet inspires först öfwer dhen samma sitt betänckande gifwa.

XIV. Discurrerades om mantalslängden, dhet hwar och een af Professorerne 
nu wille upföra huru många personer hwar hafwer, som mantalspé’»»/»#:rna uth- 
giöra böra, förfrågandes Rector om icke man kunde låta betala uthi een post 
hela summan för Consistorio, och der på taga ett generalt qvittence. Consistim 
tyckte bättre wara, att hwar betalar för sig och dher på hwar tager specialt 
quittence, effter snart torde hända dhet andra förkommo.

H. Qvaestor påminte wid dhetta, att Mittler häradzfogden hafwer upburit af 
någre exercitiehemmanen ränttan som Acadm effter Kongl. Mittz immission 
tillkommer, och jämbwähl giordt execution på h. Rosenmarch för kyrkiotijonden 
som och Acadm i lijka måtto borde niuta, hwarföre till att betala Acadm igen, 
hafwer han lefwereradt een gammal mantalslängdh på någre som mantalsp?»- 
ning.na. än icke betalt af dhe under Acadm sorterande; men som h. Qvaestor till 
een dehl in tet far penning.rnz opp af dhem, behöfwer och icke hafwa dhet be- 
swäret, att han med infordrandet skall lappa, begiär derföre h. Qvaestor, dhet han 
nu far weta när 686 åhrs mantalslängd betalas, att han då må af samma åhretz 
mantalsp£/7»/»g:r giöra Acadm betalt.

Sedan insinuerade Rector dhen mantalslängden, som Cursor reeda kring[g]ått 
med, hwaräst alla under Acadm sorterande personer ifrån Secretario till ulti
mum äro införde; och resolverades att een annan förfärdigas öfwer alla Profes
sorerne och des huusfolck å part.

Consistorium minus d. 17 Febr. 686.
praesentib*j ProRectore M:o Micrandro i Rectoris h. Bilberghz ställe, absen- 

terandes sig nu Rector, efter han med partterne som nu citerade äro, är för
bunden, D.D. Benzelio, h. Lundio, h. Obrecth [f/ir] i M. Micrandri ställe h.t. 
ordinarii adsessoris Consistorii minoris, h. Norrman och Secretio Reftelio.

I. Samma dag inkom stadz secreteraren mir Georgius Upmarck fullmächtig 
på sin moders wägnar hustio Maria Jöransdotter [Folcker] sahl. h. rådmannens 
Erich Hansons [Ångermans] äncka, tillkiänna gifwandes sig hafwa ett käremåhl 
att anställa emoot sahl. Profms Gartmans äncka Margarethe Erichzdotter.* På 
sahl. Profms änckas wägnar war fuller studiosus Nicolaus Marin tillstädes, men 
secreteraren begiärtte, dhet måtte hon sielf perssonl. comparera, effter dhet är 
een injurie action han moth henne hafwer, som passeradt förleden juhlehälgh.

Prorector berättade een skrifft wara insinuerad af sahl. Prof. Gartmans äncka, 
hwaruthinnan hon begiärer opskof med dhenne saken. Skrifften uplästes af inne
håld, att såsom stiufmodren [Maria], sahl. rådman Erich Hanssons [Ångermans] 
äncka, henne medh een skamlös inlaga i Kongl. HoffRätten till heder och ähra
• Hon var dotter till Ångerman i hans första äktenskap och var gift 1. med borgaren Johan Staaf, 
2. med professor Gartman.
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angrijpit, så hafwer hon henne uthom kyrckan een gång effter afftonsången der- 
före tilltalt, men beder om upskof med dhen saaksens examinerande, tili des 
hon in foro competenti stiufmodren bewijst sin brott, och sig från hennes be
skyllningar befrijat.

Secreteraren reponerade 1. Att hwadh dhen saaken anbelangar som i Högl. 
Kongl. HoffRätten angifwen är, och uthi skrifften formales om, så har dhen med 
dhenne ingen sådan connexion, att icke dhenne må och böhr å part examineras 
och dömas. 2. Urgerade han att professorskan måtte and tel. comparera i eegen 
person, effter saken elliest icke står att uthreda.

Secreteraren och Marin togo affträde, och bepröfwade Consistorium emedler- 
tijdh icke orådel. wara, till att närmare komma i erfarenheet om saaksens rätta 
sammanhang, huru dan hon är, sampt om, och huru wijda hon medh dhen för
bund in är, som i Högl. Kongl. Rätten incaminerad är, att Secreteraren inlefwe- 
rerar sin klagan skrifftel. hwilken sedan kan communiceras med professorskan, 
då Consist:m sedan grundel, kan inhämpta huru här med är beskaffat. Hwad 
widkommer dhet att professorskan måtte comparera i egen person, så skall och 
det skee, dher saken är af sådan beskaffenheet, hwar om libellen och excep- 
tionen lära gifwa tydeligare underrättelsse.

Åther inkallades bägge, och förkunnades dhem Consist:rii betänckande. Sec
reteraren tillfrågades, om han, kan skee, reda sitt kiäremåhl hade skrifftel. för- 
fattatt, och han dhet wille inlefwerera så kunde dhet strax communiceras. Han 
erbödh sig giöra mundtel. relation, men wille intet tillåta Marin skulle honom 
åhöra. Men såsom icke någon berättelsse böhr skee uthan i parttens eller des 
fullmächtiges närwaro, dhet samme och förhölltz secreteraren, så war han till- 
fredz med Consistorii fattade betänckande, och lofwade sig willia inlefwerera 
skrifftel. sitt käromåhl om dhe injurier, som professorskan styfmodren i hällgen 
skulle tillfogat.

Consistorium majus [samma dag]
post meridiem praesentibus Rectore h. Bilberg, h. Schütz, h. Lundio, h. Auri- 

villio, D.D. Drossandro, h. Norcopense, h. Spole, h. Wollff, M. Micrandro, h. 
Obrecht, h. Norrman och Secret. Reftelio.

I. Acta Consist:ii uplästes, då h. Norcop. påminte, af tillfälle att der förmäles 
att skulle Prof. Peringer inrymmas i halfparten af humblegården med Prof. 
Grubbs äncka och Buscagrii hustru, om icke dhe bordt hafft communica//on förr 
än resolverades. Rector lofwade att skola dhe fa communica//on, ehuruwähl 
emoot Kongl. M:ttz förordningar, som äro i dhetta fall för Prof. Peringer intet 
står att disputera honom humblegården.

II. Proponerades af Rectore, dhet han nu ärnadt, effter Consistorii slut före
taga saaken emellan Lyrell och Kerstin Klangh, hwarföre han wille nu acta dhen 
samma angående upläsa låta.

Magnus [Branzelius] Cursor skickades effter D.D. Benzelius, M. Holm och 
Schütz, berättandes då han igenkom Doctoren Benzelius lofwat komma som och 
h. Schütz, men Prof. Holm begiär ursächt för sin opassligheet skulld.

Under Magni Cursoris borttwarande frågades effter Jahan Cursor, men han 
war intet tillstädes. Gaf så Rector att förstå, dhet dhenne Jahan Cursor är 
mycket försummelig i sitt embete, att han någre ärender som af wärde äre, ey 
kan honom anförtroo. Prof. Micrander sade och sig under sitt rectorat hafft
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stort beswär af honom , effter han ibland, hwadh honom  anbefalt warit, alt galit 
uthrättat. Samptel. Consistoriales betygade så wäll försum m elsse som  oförstånd 
hoos dhenne Cursor wara.

H . N orcopensis ga f tillkiänna, att Lyrell sig tillskrif:it dhet m åtte han absen- 
tera sig i dhenne saken, brukandes Lyrell sig dhet till skiähl att Profess:n skulle 
honom  tilltalt m ed större passion än wederpartten. Sedan sade och h. N o rco 
pensis: Jag referrerar m ig der om  in på p rotocollet, och  den w etenskap C on
sistoriales sielfwa kunna hafwa, och kan der hoos sie lf intet w eeta min passion  
dher wid annan hafwer warit, än att uthleeta sanningen, hwar igenom  kan skee  
jag Lyrell frågat, om  någre om ständigheeter, som  han tycker hafwa gått honom  
förnär, och w ille heller hafft ofrågade, uthi annat w eet jag intet mig warit honom  
förnär. M en som  han eenständigt begiär, och m ed swår expression nogh att jagh 
w ill ifrån ransakningen så wähl som  dom m en absentera m ig, så ärnar icke häller 
jag att påtwinga ho«o/» någon min tienst. W ille fördenskull Consistorium  aggre- 
era dhetta m itt affträde, så beder jag giärna dher om . Kan och nu fuller lägga 
dhetta skiälet dher till för min egen  person, att som  Lyrell på dhetta förb:te 
sätt har min förra närwaro uthtydt till dhet wärsta, och des uthan hoos Pro- 
rectorem  h. Prof. Micrandrum om  min person så uthlåtit sig, som  jagh intet 
stort har att beröm m a honom  före, dher om  jag troor och  Secreteraren något 
weta, så lärer alt dhetta, när d het kom m er tillsammans, kan skee så m ycket 
uthrätta, att jag i dhenne saak icke sittia böhr. N ågot hwar af Consistorialibus 
sade sig förnum m it, dhet Lyrell dhem  graveradt m edh hårde expressioner nog, 
så att dhe och kunde hafwa fog sig att undandraga, m en m åste lijkwähl, så frampt 
dom b skall sk ee i saken sittia.

M:r Micrander sade och sig för sin person giärna önska, dhet först blifwer 
excutieradt, hwilcken förebracht Lyrell, dhet här i C ollegio  om  honom  och  hans 
saak är discurreradt; hafwandes han uthlåtit sig för Prof. Lundius att han w eet 
hwadh som  är både pro e t contra framfördt. Påmintte och  Prof. M icrander att 
Lyrell hårda expressioner låtit förmärcka hoos honom  em o o t een  och annan pri
vatim, och jämbwähl een gång p räsen te  h. O brec[h]t.

H . Prof. N orcopens. förfrågade, om  icke Consistorium  finner skiäligit, dhet 
han sig absenterar i krafft af ofwanstående skiähl, williandes han elliest intet 
undandraga sig för någon pussillanim itet skuld, m en bekiände lijkwähl dhet hans 
gravationer icke ringa honom  röra. Consistorium  discurrerade här om , och  
kunde intet erindra sig dhet Prof. N orcop . uthaf någon passion sig m oot honom  
förklarat, uthan honom  allenast frågadt och ransakadt som  han effter eed z  och  
em betes plicht bordt, hwarföre tyckte sam ptel. Consistoriales, att hwadh Lyrell 
honom  således tillägger, skee uthan fogh, hwarföre och h. Prof:n icke behöfw er  
sig absentera, doch w ille Consist:m  wijdare här om  öfwerlägga, sedan acta äre 
oplässne, och em edlertijdh kan h. Prof:n wara tillstädes, särdeles som  nu icke 
skeer någon ransakning, uthan hwadh ransakad är föreläses.

H . Prof. N orcop. sade sig för sielfwa saken skuld icke wilia sigh undandraga, 
m en skall han sittia, så wihl han sittia på Consistorii answar. T og  altså h. Prof. 
icke afträde uthan begynte aeterne opläses. W achtmästaren skickades effter h:ss 
högw:tt D .D . P. Rudbeck och D .D . Benzekm . M en D oct. Rudbeck lätt exeusera  
sig för opassligheet skuldh, och D octor B enzelius för frem m ande. Hwar på åther 
Cursor skickades till D .D . B en zel., dher på han swarat att föruthan dhet att
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han har frem m ande, så föregifwer han sig och wara heel obekant i saken. Con- 
sistoriales till större dehlen sade och sig wara obekant i dhen samma, m en der- 
före nu sam m ankom m it, att dhe af actis beskaffenheeten skulle inhämpta.

Cursor inkom , hwar wid påm intes, dhet böhr hwarcken Cursores eller andra 
uthom  C onsistorium  kom m a in okallade.

W idh aeternes opläsande, som  hålldne äro die 26 Aug. påm intes af dhem  då 
suttit i C onsistio dhet Lyrell exeiperadt m oth pijgan Malin M ichelsdotter att hon  
icke kunde sine cristendom bs stycken; m en förr än hon till eed en  kom  b lef  
edens w icht henne tydel. och grundel, förestäldh och desuthan hon allfwarl. 
tillhållen att betyga allenast hwadh sant är, så att hon således säkert kunde till 
eed en  admitteras.

W ijdare continuerades nu intet med aeternes upläsande uthi Lyrells saak, effter  
kl. reeda war 7. och besparades dhet åtherstående af dhem  till nästkom m ande 
lögerdag, då will G udh, skall blifwa slut i saken, hw ileket nu icke kunnat skee  
för aeternes w idlyfftigheet skulldh. Partterne inkallades och  förkunnades dhem  
dhetta.

Sedan Consistoriales w oro opstegne, deputerades h. Profir M icrander i h. 
Lagerlöffz ställe, (som  för hellgen tillijka m ed h. W ollff war förord natt att accep
tera h. R udbecks assignationer på dhe 3 0 0  rdris betallning, som  Curio läntt,) 
nu dhem  att em ottaga, m en m ed condition att förbite Prof. W ollff och Prof. 
Micrander dhe som  icke richtige och säckre äro icke wederkiännas.

Consistorium  majus d. 20 Februarii
pra?sentibus R ectore h. B ilbergh, M ir H o lm , h. Schütz, h. Lundio, h. Auri- 

villio, D .D . D rossandro, h. N orcop ., h. Spole, h. W ollff, M . M icrandro, h. 
O brecht, h. Lagerlööf, h. N orrm an, och Secret. R eftelio .

R ector effterskickade D .D . B enzelium , dhet han nu w ille kom m a opp till 
lägersmåhls saaksens afdöm m ande em ellan Lyrell och Kerstin Klangh, hwar på 
han lätt swara, dhet att han samma saak sig intet hafwer bekantt. D h et sade och  
dhe andre Consistoriales som  icke suttit i C onsistorio m inori, när hon warit för 
händer, och tyckte dhenne inwänd ningen intet wara gültig  nogh till att exeusera  
sigh m edh, ty uthaf actis som  nu opläses, får, och böhr man giöra sig  informerad.

H . Lundius sade: dhet är och m ycket swårt att sittia uthi C onsistio effter hwadh 
här talas, uthföres och uthsprides och ändtel. hafwer Lyrell sagdt om  m igh, att 
dher icke iag hade warit, så hade han lijkwähl kom m it till prom otionen. O ch  
har han således beskyllt migh för orsaken till hans ruin, hwarföre iag och icke 
heller kan sittia i dhenne saken.

R ector sade att Lyrell m ycket hårde expressioner m oth honom  brukad t, och  
elliest wettat berätta hwadh som  här i C onsistio warit af och an discourreradt, 
tUlståendes och att een  eller annan af Professorerne honom  dhet sagdt.

H . Lundius: D h en  som  elim inerar dhet som  i C onsistorio discourreras, han 
giör dhet som  alldeles oförswarl. är, och sådant som  icke är något ährlig karl 
stycke. Samptl. Consistoriales tyckte och dhetta wara C ollegio alldeles praejudi- 
cerligit att sådant divulgeras.

Rector: Lyrell hafwer lofwat willia optäckia sedan dom m en är fallen, hwileken  
för honom  sagdt hwadh i C onsistio warit discourreradt.

Mir Micrander: D h e t böhr han bekänna föruth, ty sedan lärer han intet willia
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giörat, särdeles som han för mig sagdt in pra?sentia Prof. h. Obrec[h]ti, dhet han 
dhet ey will seya.

H. Obrecht tilläde dhet Lyrell sagdt, att han alldrigh dhet optäcker fast han 
alldrig så hårdt blefwo ansatter. Och sade h. Obrec[h]t Lyrell så sagdt, när han 
een gång war effter Consistorii sluut hoos M. Micrandrum i mening att fa weta 
hwem af Consistorii membris förebracht dhes intra parietes förde discourrses, 
då och Lyrell tillstodh att 2 Professores honom discourserne förebracht.

Cursor skickades till h. Norcop. att upkalla honom, effter acta uthi förb:de 
saak skola opläsas, och man sedan will skrijda till dombs.

Nu kom Prof. Norcop. berättandes han sigh nu icke welat opkomma för dhen 
exception Lyrell moth honom giordt, så frampt icke han af Consistorio genom 
Cursorem nu blifwit befalt.

Widh dhetta att acta oplästes, hwaräst förmäles att Fegraeus skall examineras 
berättade Rector om honom, det han citerades att komma hijt, hwar på han 
swarat, att han fått lijten tienst på slottet, och kunde derföre in tet komma ifrån 
Stockholm. Sedan citerade jag sade Rector honom andre gången, hwar på han 
swaratt, dhet han will komma, men will hafwa medell till omkostningen på 
resan, och will förr in tei förstå sig dher till; dher på skickade jag bodh till Ker
stin, och lätt henne dhet weta, då hon swarade: Jagh weet intet om jagh will 
hafwa Fegraeus hijt, ty han tör så snart wittna moth som med. Ändtel. resolve
rade hon sig dher till, dhet skulle häst gå effter honom, då jag och tillsade henne, 
dhet Fegrae»J skulle ställas hijt till d. 13 huius. Men om han nu woro ankommen, 
eller huruwijda Kerstin giordt till saken, wiste Rector intet. Elliest sade och 
Rector att han intet förnummit hwaräst Skolenius är, och om han fått Consistorii 
bref eller ey. Consist:m fan nödigt inkalla partterne, och af Kerstin förnimma 
hwadh hon giordt till Fegraei hijtförskaffande.

H. Norcop.: När han kommer in Lyrell, så lärer han undra att jag här sitter, 
effter han förr moth mig exciperadt, hwarföre jag och begär, dhet jagh må få 
affträda. Consistorium tyckte lijkwähl att h. Norcop. kunde wara tillstädes så 
länge acta uplästes.

Partterne bägge inkommo, och tillfrågades strax Kerstin, hwadh underrättelsse 
hon fatt ifrån Fegraeo, om han här är, eller om hon giordt sin flijt att skaffa 
honom hijt, effter som henne blifwit pålagdt. Kerstin sade: han haf:r lofwat 
komma till i dag, till hwilcken ända jag och gifwit honom pennings till resan, 
och war derföre sielf till Stockholm.

Rector: Huru bewijse i Eder försträckt honom penningar?
Lyrell: hafwa I gifwit honom penningar, så måtte han gifwit Eder dher på 

quittence. Kerstin: Dhet är santt att han penning.m fatt, och jag giordt tillet, 
så mycket jag kunnat, men att han ey kommit, råder intet jagh, han torde kan 
skee wara hindrat i Cantzliet, att han in tet slipper bortt, dhet han och befarade, 
när jag dher war. Consistorium pröfwade nödigt att adsistence sökes af wällborne 
h. underståthållaren [Clo], dher han elliest icke kommer.

Prof. Micrander: När hafwe I gufwit honom penning.z till resan? Kerstin: Otta 
dagar sedan i dag, war jag sielf i Stockholm, och då lofwade min broder [Daniel 
Klang] han skulle låta honom fa pennings till resan.

Sedan tillfrågades Lyrell om han hafwer något att påminna mehr för än domen 
skeer. Lyrell: 1. Dhe puncter som mig äro contraire och till gravation begiär
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jagh, att jag m åtte få förklara m ig på wijdare. 2. A tt Prof. N orcop . som  wijst 
sig åthskillige gånger såsom een  fiende em oot m ig under ransakningen måtte 
icke sittia dom are. D e t  förra anbelangande sade Rector, så må Lyrell sig förklara 
som  bäst han gitter. M en dhet andra beträffande, förhöllt R ector Lyrell, dhet har 
Consist:m  öfwerwägat dhet m oth howow giorde jäf, m en finner Lyrell ingen or- 
saak dher till hafwa, effter hwarcken acta gifwa anledning, att N orcop . såssom  
passionerad sig uthlåtit, icke häller Consistoriales, som  under ransackningen 
präsentes warit, något sådant kunde sig påminna. Lyrell: han hafwer lijkwähl 
sagdt, du står och blåser åth zedlarna, du skall see, att dhet in tet löper så lätt 
af och skedde detta, när m ine zedlar till Kerstin opwijstes.

H . N orcop.: Jag beropar mig på fidem  acto rum och Consistorialium  w ittnes- 
bördh ännu, huruledes jag m ig förhållit, och om  dhe dhesse ord sig erindra 
kunna.

D h e  som  då närwarande w oro, betygade dhet dhe förb:de ord aldrig wist sig 
hördt, och elliest intet förstått h. N orcop . hafft någon passion i dhenne saken, 
ey eller sig annorledes förhållit, än såssom  med hans eed z och em betes plicht 
warit conform t.

Kerstin frågades om  hon haf:r något att påminna? H on  sade: A llenast att jag 
måtte kom m a till dom capitlet, och dher exam inera låta qvaestionen om  ächten- 
skapet. H on  frågades om  hon något m ehr hafwer angående lägersm åhlet och  
fostretz förgiörande. Kerstin: Jag kan incet så w ist m ehr nämbna något om  detta, 
m en dhet påstår jag att Lyrell m åtte bewijsa dhe många beskyllningar han mig 
tillagdt, såsom  skulle jag med så m ånge hafft beställa, eller plichta derföre.

A f  partterne begiärtes dhe w ille taga affträde, m en h. N orcop. badh Lyrell 
blifwa qwar, så länge han g iör sin förklaring. Sade så sedan K erstin affträdt: 
Som  jag förr har berättatt för V . C onsistorio om  Lyrells bref till m ig, så m ånde 
jag och genast dher på sielfkräfwiandes biuda till att gå här ifrån, och ehuruwähl 
iag s ie lf  icke w eet, aeterne icke heller gifwa dhet ringaste m edh, förm odar och  
närwarande assessores skole kunna betyga, d h et iagh för dhetta icke uthi dhen  
ringaste passion uthlåtit m ig m oot honom , lijkwist när iag w eet att een  af hwarie- 
handa orsaak låter sig misshaga eens tienst, så böhr man henne honom  intet 
obtrudera. O rsaken som  iagh kan täneka wara här till, lärer eendast bestå dher  
uthi, att dhen som  uthur Consistorio för honom  bracht betänekandet om  qvaes- 
tion som  här hölltz om  hans adm ission till prom otionen, lärer uthan twifwähl 
gifw it honom  dhe im pressioner han nu har. A tt iag dhenne gången sitter här, 
så tar iag R ectorem  och Consistorium  till w ittne, att iag intet har gådt här opp, 
ehuruwähl kallader, förr än Rectoris och Consistorii bodh kom  andre gången, 
och befalte m igh. O ch som  Lyrell under dhenne actionen nästan em oot alle sine 
wittnen har söckt allehanda inwändningar, så och m oth hela rätten, jämbwähl 
m ehr än een  gång stält sig h eel obillig, och såsom han wähl töhr fa plichta före, 
så undrar iag intet på att d h et skeer mig. H ade och V enerandum  Consistorium  
w elat warit m ig så günstig tillförende, och förskont m ig m edh dhenne ordwäx- 
ling, som  m ig war heel onödigh, m edh een  så otijdig karl, dhet skulle warit min  
högste önskan. Prof. N orcop . gick  uth här m edh.

Lyrell: Jag troor ingalunda h. Professorens egit sam w eete kan neka till dhet, 
att han ju warit passioneradt, hw ileket och passerat under bägge förste ransak- 
ningarne.
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Samptl. Consistoriales påmintte, att intet swar borde skie af Lyrell, uthan i 
Professorens närwaro, hwarföre skickades Magnus [Branzelius] Cursor effter 
honom, dhet han wille komma opp så länge han far höra Lyrells uthsagu, will- 
iandes sedan Consistoriuw öfwerlägga, af hwadh wicht Consistorium finner 
Lyrells exception. Cursor igenkom och sade h. Prof. reda wara bortta.

Lyrell affträdde, bepröfwandes Consistorium ändtel. warit nödigt h. Professo
ren warit tillstädes och hÖrdt hwadh Lyrell wijdare hade att seya. Beklagades 
elliest huru importun Lyrell sig stält snart sagdt moot hwar och een, och att man 
intet kan för honom wara säker, effter han mäst alla hatat och undsagdt, hwilc- 
ket skedt mäst dher af att han fått weeta hwadh i Consistorio discurreras, dock 
dher af osanning ibland. Resolverades dherföre att böhr ransakas hwem honom 
dhet förebracht.

Lyrell inkallades, förehållandes Rector hwad gravation Consistorium lijder 
dher af, att han låtit förmärcka så hårde expressioner een och annan gång, och 
att han förr än domen skeer måste bekiänna hwilcka dhe 2 af Profess ‘bus äre 
som honom Consistorii discourser förebracht, ty elliest will ingen sittia öfwer 
saken, warandes dhet bekantt, dhet han sagdt 2. för honom spargeradt hwadh 
i Consistorio om hans saak warit discourreradt.

Lyrell: Jag will bekiänna sedan. Rector: dhet är nödigt att Consistorium först 
excutierar detta. Lyrell: Om jag det bekiänner, torde sedan, der jag begiär testi
monium eller hwarjehanda hielp af faculteten, alt dhet blifwa migh afslagit, 
doch will jag först fråga och weta, om dhet som för mig är berättatt är santt, 
och jämbwähl hwarföre jag icke skulle fått copia af brefwet till H:ss HögG. 
Excelhce Kongl. Drottzen om förwägrandet till promotionen, hwar om jag förr 
suppliceradt till M:r Micrandrum och sedan till h. Bilbergh. Rector: I hafwer 
intet egentl. begiärdt dhet brefwet, uthan satt opp een stoor hoop puncter som 
I will hafwa extraderade, hwilcket icke kan skee särdeles så länge saaken står 
under examine.

Hwadh angår dhet Eder ähr förebracht om Consistorii tahl, så är dhet till een 
stoor dehl osanning. Och som Consistorium förstodh af hans tahl någon af facul
tate philosophica, honom gifwit part af discourserne, så tillhöltz han nämna honom 
uth. Lyrell: Jag hafwer giordt Profess:re Lundio parole, att jagh skall bekiännat 
effter domen blifwer publicerad, allenast att jag icke måste lijda derföre och han 
will hålla mig frij från all skada.

H. Lundius: V. Consistorium pålägger Eder dhet att bekiänna. Lyrell: Ja så will 
jag dhet bekiänna nu strax. Åther begiärtte han dila//on till een annan gång. Men 
på Consistorii itererade befallning sade han: Dhet war Prof. Wollff, men dhet 
han sade detta för mig, skedde ex pracipitantia, och wille han intet någon 
nämbdt, uthan släpte oförmodel. fram ett ord här om. Lyrell tog affträde, och slöt 
Consistoriu/w dhet Prof. Wollff skall inkallas sedan disputa/Zonen han förer 
praesidium före är sluten. Lyrell urgerade för affträdet, att han måtte få domb, 
effter han här nu wänttat i 7 månader. Orsaken till drögzmålet förklarade Rector 
för honom, dhet är han sielf med sin wederpart, men sitter nu Consistorium 
derföre att domb skall skee dher mögel. är.

Emedlertijdh proponerade Rector och frågade, att effter som är uthspridt dhet 
skulle någon kan skee af medicis weta dher om, att Lyrell något begiärt ad 
procurandum abortum, om icke derföre till Consistorii förswar woro rådel. att
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inkalla henne Kerstin och fråga om hon weet någon att nämbna, då man sedan 
kan den examinera wid eedh, och torde man kan skee wid sådan händelse icke 
behöfwa Fegraeus. Wachtmästm kom in och sade Prof. Wollff nu kommit af 
disputationen, men gått hem, hwarföre han skickades effter honom, berättade 
och medh dhet samma, att Lyrell seyer sig hafwa något att påminna, söker der- 
före att fa komma in, som och skedde.

Begiärtte så Lyrell wetta om han får domb eller ey, hwar och icke han får 
domb, så will han see han far een bijt i munnen och will så resa sin wägh.

Consistorium resenterade detta såsom een stoor sijdwyrdnat, seyandes elliest 
Rector att Consistorium arbetar nu på, att kunna afdömma saken.

Effter Lyrell blifwit tillåtit giöra påminnelsse så inkallades och hon samma
lunda, sedan han afträdt, och tillfrågades om hon hafwer något att påminna, och 
frågade då Rector, om hon weet någon att nämna som Lyrell söckt något hoos 
till fostretz förgiörande. Kerstin: Jag fruchtar att nämbna någon, men lijkwähl 
hafwer Lyrell bekiändt för mig dhet han budit Braun här om, och jämbwähl 
andra. Consistrm befalte henne nämbna flere. Kerstin: Jag törs intet seya någon 
mehr, ty Lyrell lärer seya ney, och måste jag altså kan ske lijda något härföre. 
Omsijder sade hon: Jag hafwer och någre pra?scriptions zedlar som Lyrell mig 
gufwit, dhem han sagdt sig fått af apotheckarens son [Peter Gothfrid]. Con- 
sist:m pålade henne nämbna än flera, om hon wiste någre som uthi dhetta wore 
ålitte. Ändtel. begiärte hon dhet h:r Doctoren Drossander wille gifwa tillkenna 
om han något wiste, hafwandes Lyrell sagdt för henne, dhet han warit hoos 
Doctoren om samma ärende, och sagdt dhet han dher fatt mycket bannar och 
derföre giärna önskatt dhet han dher alldrig warit.

Dhesse perssoner effterskickades att examineras, och uthlofwade h. Doctoren 
Drossander, dhet han wille giöra sedan sin relation om detta. Kerstin tillfrågades 
om hon brukat ofwanb:te zedlar, hwar på hon swar:de sig dhet aldrig giordt, 
uthan strax slagit uth pulveret, som i zedlarna war, på taket. Kerstin uthwijstes 
här medh. Nu kom Prof. Wollff.

Consistoriales förnummo, att Lyrell nu gått bortt, hwarföre tillsades wachtmäs- 
taren att han skaffar honom opp igen, särdeles som han låtit förstå sig willia resa 
bortt. Nu wore Braunen och apothekarens son opkomne. Lyrell kom nu opp 
igen och inkallades han medh Kerstin som och Laurentius Braun, och uplästes 
för Braunen, hwadh Kerstin om honom refereradt. Laurentius Braun aflade på 
tillbörl. sätt sin eedh, inwändandes ingenthera partten något moth honom, och 
betygade så: Effter som mig är eedh pålagdt, så håller jag dhen i sådant wådhe, 
att jag för dhem intet sätter min siäl i wåda och lärer Lyrell intet kunna neka 
att han ålitt mig, om något för fostretz förgiörande, men ingen person nämbdhe 
han, åth hwilcken han dhet wille hafwa. Will han och undandraga sig, att han mig 
icke anlitt, will jag bewijsa honom både tijdh och ortt. Lyrell nekade här till att 
han dhet begiärdt. Braun continuerade och sade, att Lyrell een gång kom till 
honom ohngefåhr 8 dagar för påsk i åhr om een lögerdag, och då begärte han 
jag skulle gå uth och see på hans blodh, effter han låtit sig åder, men sedan 
wij kommo uth, ginge wij till wäderqwarnen, och i förstone sade han in genere 
någon råkatt uth för qwinfolck, och willie giöra af medh fostret, och omsijder 
tillstodh han sig wara dhen samma, som warit så olyckelig, att han råkatt illa 
uth för qwinfolck, bodh så jag wille gifwa honom något ad procurandum abor-
-I -  - ‘>4 -9 3  Silllautier
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tum. Samma gång obligerade han mig, dhet jag intet skulle tala här om, uthan 
tijga här med, och bodh mig äntå fullgiöra hans begiäran, men jagh sade dher 
emoot, att jag för mitt samwete skulldh intet kan hans begäran fullkomna, då 
swa.de han: Dher som synden öfwerflöder, dher öfwerflödar Gudz nåd och 
barmhertigheet, och uthaf Saulus kan blifwa Paulus. Jag recuserade dhetta al- 
deles, lofwade lijkwähl jag wille tala med mine förmän dher om, på dhet jagh 
skulle slippa honom, och bodh honom så andra dagen möta mig i körckan, dhet 
han och giorde. Ginge så wij något i tijdh uth, när folcket gick till s. coenam, 
och föl[g]des åth till Leymanskan, och effter hon inxet war hemma, ginge wij på 
torget, och sade jag honom då alldeles ney, medh ordh: Att fast jag kundhe 
giöratt, så tillåter doch mitt samwete dhet icke. Effter jag då honom så nekade, 
skickade han dagen effter een sin landzman, och bödh mig pennings att jagh 
hans begiäran skulle fullgiöra, då jag badh honom tillhålla Lyrell betäncka sig 
bättre och afstå dher med. Braun sade till öfwerflödh att betyga dhetta wara 
santt, dhet han samma dag war mycket bedröfwad, af dhenne tenta/zonen, att 
han derföre öpnade detta för een Professor och hans hustru strax om afftonen, 
dhe och honom högel, afrådt. Lyrell swarade att Br[a]unen säyer intet santt, 
uthan tahlar nu fanen genom hans mun. Consistim tilltalte Lyrell hårdt för sitt 
swärjande, och slijk sidwyrdnat moth rätten. Då sade Lyrell: Jag tillstår jag talte 
med Br[a]unen, men begiärtte läkedomb för mine händer, men nämbde ingen 
blodh. Och när wij gick uth att spassera, då begyntte han att tala om qwin- 
folckz saker, särdeles dhet han skulle ligga hoos een pijga een gång, men war 
omächtig, doch om så skulle sked t, så sade han sig fuller kunnat weeta konst 
att förgiöra fostret. Men mehr taltes wij intet widh dher om, ey heller begiärte 
jag något ad procurandum abortum som han seyer.

Petter Gottfried [Gothfrid] inkallades, förehållandes Rector honom, dhet han 
är angifwen, att skulle han af Lyrell wara anlitt om någott som tienar ad ne
candum partum. Ingenthera parten exciperade emoot honom, hwarföre han af- 
lade sin eedh och betygade: Jag kan 'mtet annars seya, än Lyrell mig anlitt een 
gång om något som tienar till att promovera eens menstrum, men intet till 
procurandum abortum (tijden kunde han in xet erindra sig så wist) hwar till jag 
preparerade 3 å 4. pulver, och minss wäll ingrediencerne, dhe och icke äro så- 
danne, att dhe skulle förmå foetus neca/zonem. Wijdare sade han sig intet hafwa 
att berätta. Här emoot swarade Lyrell intet. Här med affträdde Braun och Petter 
Gottfrid.

Nu begiärttes af Lyrell, dhet han wille referera huruledes Prof. Wollff för ho- 
nom berättat discourserna i dhenne saken förde. Lyrell: När jag kom till Prof. 
Wollff med 111. Cancellarii bref angående promotionen, då kom wij att tala här 
om, och sade jag då: Jag weet jag hafwer fuller missgynnare, och lärer fuller 
Norcopensis stå mig emoot. Ney men swar:de h. Wollff, Norcopensis lägger 
intet så stort ommet. Och då wid wij så taltes widh, släpte han fram ett ordh 
af hastigheet och emoot sin willia om Prof. Lundius hwadh han i Consist:o 
discurreradt.

Prof. Wollff: När I kom till mig medh 111. Cancellarii bref, som I förmält, 
taltes intet ordh om hwadh i Consistorio warit discurreradt, uthan allenast att 
jag skulle föredraga faculteten, och des betänckande inhämpta om I kunde 
komma till promotionen. Sedan när i fordrade swar och kom igen till migh, sade



1686: 20 februari 51

iag Eder dhenne qvaestionen wara refereradt till C onsistorium  och hwadh dher 
på blifwit resolveradt, m en intet hwadh warit discureradt. D å swarade I m igh  
intet ordh, ey heller talte iag något om  Prof. Lundio; och är dhet intet redel. 
att I m igh härföre beskyller.

H. Lundius sade han hafwer lijkwähl refereradt ordningen och coursen af 
discourserne alldeles såsom dhe här i Consistorio äro förde, som han intet kunnat 
tagit i wädret, allenast att om mig war mehr sagd t än santt war. Prof. Wollff 
tegh här till.

Sedan wittnade D .D . D rossander som  föllier, m oth hwilcken intet exciperades 
af någonthera parten: Jag beder tienstl. att Venerand. Consistorium  behagar 
gunstigst uhrsächta, dhet iagh låtit samptl. dhe god e herrarna hafft så lång tijdh  
m ödo uthi dhenne saken, och ey förr gifw it wijdh handen, hwadh iag uthi dhenne  
saak har kunnat weta, dhet iag endehls har giordt, att hålla dhen troo och tyst- 
heet som  fordras af m edicis dher någon dhem  hem bl. skulle något förtroo, för
m odandes dher hoos saken kom m a till fullkom bligh uplyssning och slut m ig  
föruthan, eendehls och derföre att partterne på ingenthera sijdan hafwa söckt 
mig eller äskatt mitt w ittnesbördh. M en alldenstund nu uppå min eedzplicht 
af m ig fordras, att uppenbara hwadh iagh här uthinnan w eet, kan iag intet längre 
m ig undandraga i sanning och på mitt sam w ete effterfölliande att wittna och till
stå, som  är att m:r Lyrell 2 a 3. w eckor för sidstledne påsk har söckt hoos mig 
om  m edell att fördrifwa qw innofoster, dhet iag doch  honom  afslogh, och högel, 
ifrån sådanne ochristel. tanckar afrådde, läggandes dher till dhen frågan, hwij 
han kom  till att söka sådant? D her på han swarade, wara een  qw insperson, som  
stodo effter att winna honom  till man. D å  frågade iagh wijdare, om  han hade 
rådt dhen samma m edh barn, m en contesterar dhet att m:r Lyrell stadigt nekade 
dher till, hwarföre iagh än ytterligare förehöllt honom , hwij han lade sig uth  
för henne, och frågade hwadh skiähl hon kunde hafwa att söka honom  till man, 
dher han m edh henne ingen kiöttzligh sammangångh hafft. Här på swarade Lyrell 
att dhen qw inspersonen (hwilcken iag då in ttet kiände) af argheet hade stämplat 
honom  till sig een  gång, och då söckt bringat dher hän, att dhe skulle kom m it 
till kiötzlig beblandelse, hwilcket doch intet skedde, som  han sade. A llenast till- 
stodh han een  ofullkom blig act i sådan m åtto, att säden gick från honom , för än 
dhe kom m o till någon reel kiötzlig beblandelse. O ch för dhen orsaken skull, 
sade m ons. Lyrell, att hon w ille twinga honom  att ächta sig, m en lijkwähl dher 
hon w ore hafwande, w oro hon af annat löst folck sålunda rådd. D hetta  iag här 
m ed betygar och wittnar, troor ey  heller Lyrell lärer kunna eller willia seya m ig  
hafwa talt något osant här uthinnan.

Lyrell tillstodh dhet han warit hoos h. Doctoren och begiärt för een qwins
person, dhet han kunde fa något som tienar till att promovera hennes tijdh. 
Men nekade att han begiärtte något för något fosters förgiörande.

D .D . Drossander: H wadh iag refereradt är w ist och  sant. Elliest sade Lyrell, 
att hwadh Petter G otfried anbelangar, så skref iag een  zedell honom  till m ed min 
egen  hand och begiärte allenast något för een  qw inspersons tijdhz igenförskaf
fande, m en intet för något annat. O ch skickade så Petter G ottfried sin gosse  
till m ig m ed m edicam enterne, som  träffade m ig på gatan, dhem  iag sedan lätt 
Kerstin få.

H . D oct. D rossander sade sig af Lyrells tahl än blifwa om  något påmint, dhet
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han borde seya. Refererade så: Då mons. Lyrell kom till mig, sade han sig warit 
hoos dhen qwinspersonen han begiärce medicamenter före, hwilcken högel, 
lamenterade dher öfwer, att hon trodde sig wara hafwande af dhet teckn, att 
hennes månadz tijdh hade stannat.

Lyrell tog affträde och jämbwähl Kerstin.
D.D. Drossander: Om min förre giorde embetzeed icke giorde tillfyllest, så 

will iag än confirmera min uthsagu medh eedh. Här på fan Consistorium nödigt 
dhet h. Doctoren eedeligen bekräfftar sin uthsagu som och skedde, då bägge 
partterne inkallades, men af ingenthera giordes någon exception. Sedan uth- 
wijstes dhe.

D.D. Drossander tog affträde, efter han för sitt wittnesmåhl skuld, icke kunde 
sittia dommare i dhenne saken.

Lyrell inkallades och bespordes hwadh orsaak honom twingat, dher han warit 
för Kerstin frij, till att giöra ansökning om någon cur för hennes tijdz igenför
skaffande.

Lyrell: Dher till war hennes syster [Katarina Staffansdotter] mäst wållande, 
som skrämde mig här till, ty hon sade sig befara dhet Kerstin woro medh barn, 
effter hennes tijdh warit någon tijdh bortta, lätt så mig både sielf, som och genom 
andra förstå, att så frampt iag icke wille skaffa henne sin tijdh igen, skulle hon 
låta söka mig hoos Rectorem. Af dhetta blef iag skremd, till att här om anhålla, 
och tänckte mig giöra henne een tienst dher medh, på dhet iag, sedan skulle 
slippa dhet tahl hon och systren om mig uthförde, som skulle iag hafft något 
beställa medh henne.

Frågades: Men huru wille 1 skaffa henne sin tijdh igen, sedan hon war med 
barn, uthan icke fostret först skulle förgås? Lyrell: dhet förstår jag mig inte/ på, 
och wiste jag ey häller just, om hon war med barn, effter hon sielf dhet icke 
sade, uthan systren, men till att disponera mig här till, nämbde Kerstins syster, 
att warit een pijga, som länge mist sin tijdh, och omsijder fatt honom igen. 
Men jagh seer nu huru dhet är, att sedan Kerstin kommit hem från Stockholm, 
och fatt penning.r, far hon så mycket wittne hon will, och war hon i gåår hoos 
Doctoren, och jämbwähl tillförne hoos Prof. Micrander, och systren hoos h. 
Norcopensis.

M. Micrander sw:de dhet hon alldrig warit i hans huus, sedan han aflade sitt 
rectorat.

Lyrell tilläde och, dhet han Br[a]unen och apothekarens son [Peter Gothfrid] 
proprio motu icke tillitt, uthan hafwer een Professor honom rådt dher till. Och 
war dhet Doctor Drossander sielf sade han, hwilcken mig badh, då jag honom 
tillitte rätt medh desse ordh: Sök intet mig, uthan sök Braun eller apotekarens 
son. Men jagh seer fuller, sade Lyrell, att alt will nu deriveras på mig, doch fast 
hela werlden dömbde mig här till skylldig, så fanen tage mig, skall jag ändå taga 
dhet på mig, uthan skall söka wijsa min oskylldigheet, och acquiescerar elliest 
alldrig. Consist:m tilltalte honom mycket alfwart, för dhe insolentier han så 
offta brukar och dhe eeder han giör för hwilcka han böhr plichta.

Här med togh Lyrell affträde, och fan Consisf.m nödigt upskiuta dhenne saken 
till nästkommande måndagh, efter Consist:m suttit ifrån kl. 8 till 3. Emedler- 
tijd skall Lyrell skaffa sig säker caution de judicio sisti, eller incarcereras han. 
Någre wore i dhen mening dhet måtte han incarcereras nu strax, effter han,
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sedan således om  honom  är wittnatt, som  nu skedt, torde willia reesa undan. 
M en lijkwähl förunttes honom  först söka caution.

C onsistorium  majus extraord. sammankalladt d. 22 Februarii 

hora 8. praesentibus R ectore h. B ilberg, M . H olm , [h. A urivillio, D .D . D ros- 
sandro], h. Spole, h. W ollff, M :o M icrandro, h. Peringero, h. O brec[h]t, h. 
Lagerlööf, h. N orrm an, och Secret. R eftelio .

Förr än Consistoriales satte sig, berättade R ector huru han i går hela dagen  
låtit efftersöka Lyrell genom  Cursores och wachtm ästaren, förr än han honom  
kunnat finna. O ch som  han ey heller nu war tillstädes, skickades dhe effter  
honom  igen, m en under protocolletz upläsande, kom  han okallader inlöpandes, 
och  sade sig willia blifwa excuserad, att han icke strax oppkom m it, hwar till 
warit orsaken, att han hafwer något hafft att skrifwa em oot dhe oskiälige w ittne, 
som  sidst m oth honom  wittnadt. Sade elliest att dhet giör honom  ondt, att 
Consistoriales skickat effter honom  som  een  illgiärningzman. Cursores och  
wachtmästaren, stodh och skakade hufwudet och greet i illska.

R ector tilltalte honom  alfwarligen och badh honom  taga affträde, som  och  
skedde.

Sedan skickades Cursor effter D .D . Pet. R udbeck, D .D . B enzelius, h. Lundius 
och h. Lagerlööf. Cursor sade sig warit h oos Prof. Lundius, m en han är uthrest 
på landet. H . Schütz är uthi Gam bl. Upsala, och w änttes intet igen för m iddagen, 
dhe andre gick han effter. Cursor kom  igen , och berättade D .D . Rudbeck warit 
opasslig. D .D . B enzelius reda gått uth, och  hans hustru förm ent honom  wara här. 
H . Lundius war intet hem m a, och wänttas icke för m iddagen.

W id förre protocolletz upläsande, hwaräst förm äles om  Petter G ottfriedz  
eed h , påm inte R ector, att såsom  han war som  ett w ittne påberopad, och  man icke  
w iste howoflz wara graverad, kunde intet annars sk ee än han först måste giöra  
eedh. M en sedan han aflagdt sitt w ittnesm åhl, förstodh man först honom  wara 
graverad.

W idh samma acta uplästes, fan C onsistorium  nödigt förnim m a af Laur. Braun, 
hwilcka dhe studenter warit, som  Lyrell skickat till honom  m ed penningarna, 
dher han w ille pr*scribera Lyrell dhe m edicam enter han af honom  begiärat åth 
Kerstin Klang. Braun inkom  och tillfrågades han 1. här om , och jämbwähl 2. 
hwilcken Professoren är, som  honom  afrådt att gifwa dhesse begiärte m edica
m enter. Braun: D h et war W allerius som  m ig afrådde, m en d het skedde doch  
icke att iag honom  tilltalte, förr än iag reeda sie lf afslagit Lyrell hans begiäran. 
Elliest såsom Lyrell sidst uthi Consist:o m ig een  osanning beskyllning tillagdt, 
som  skulle iag på otillbörl. sätt hafft beställa med qw infolck, så begiär iag recon- 
vention på honom . D h et samma kunde Consistorium  in tet förwägra honom , m en  
att Kerstins action m oth Lyrell icke m åtte dragas längre uth, så må Braunen, 
sedan dhen är sluten, lagl. Lyrell tilltala uthi dhet han gitter. Lyrell inkallades 
och beswärade D oct. D rossander sig öfw er honom , dhet han honom  sammalunda 
effter hans borttgång uhr sidsta C onsist:o obew ijslige beskyllning pålagt, såsom  
skulle han inrådt Lyrell att söka Braunen eller Petter G ottfried om  offtab:te  
m edicam enter. Acta förelästes Lyrell om  d h et samma.

[/ marginalen: Haec notabat N orrm an.] Lyrell exciperade em oot Secret. R efte- 
lius seyandes sig hafwa een  lijten suspicion em oot honom , elfter Secretins wärdh
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Bengt Erson then gången han här war uthi Consistorii förstugu, hade sagt till 
Lyrell: gack till Reftelius, han skall seya dig hwadh karl du är; och togh han occa- 
sion thetta att resentera effter skolat i protocollet som uplästes, stå dhet, thet 
Lyrell af Doct. Drossandro fatt dhet rådet att söka allenast Petter Gottfried 
super restitutione mensium, dher doch Lyrell skulle sagdt att Doctoren gifwit 
förslag både på Braun och Petter Gottfrid. Här uthinnan hade Lyrell icke rätt 
attenderat, ty dhe woro bägge af Secret. uthi protocollet opnämbde, som Lyrell 
och sielf när Prof. Norman bem:te ord opläste, måste tillstå.

Secret:n swarade, jag underkastar Consistorii ompröfwande, huru wijda någon 
suspicion mig kan åtföllia uthaf dhet som min wärd, som förbemält är med 
mons:r Lyrell taladt, tå jag satt i Consistorio och the wore uthan före.

Lyrell insinuerade sedan een skrifft, dhen han conciperadt såsom till een för
klaring öfwer det som sidst här i Consistio examinerades, men såsom hon ey 
war underskrifwen, refererade han allenast contenta således, orsaken, hwij jagh 
tilltalat D.D. Drossander om sådanne medicamenter som fodra qwinnors tijd, 
wara dhen, att een lijten tijd effter jag warit i dhen lilla eensligheeten med 
Kerstin Klang, begynte hon uthan all försyn och blygd för alla sina bekante att 
seya huru hon af mig kränckt war, och att jagh skulle hafwa henne, dher hon 
lijkwähl wiste säkert i sitt egit samwete någon annan i distingzmarcknaden warit 
henne förnär, som både sielfwa födellse terminen som dhe många spettzar och 
saker hon då penningelöös warande erhöh. Omsijder kom een eller annan af 
landzmännerne som sade mig att dhe förnummit något tahl wara uthspridt, 
som skulle jag henne kränckt, då rådfrågade jag een eller annan af mine bekantte, 
om rådeligare woro, henne till Cammaren stämma, eller hennes begiäran full- 
giöra, nemblin dhet om medicamenter till hennes tijdz drifwande, dhe sade wara 
bättre gifwa henne gode ord. När dhe dher näst fick fatt mig Kerstin och hennes 
syster [Katarina Staffansdotter] budo dhe mig än yttermehra om medicamen- 
terne, säyandes sig intet wara bekantt med någon medico, (Kerstin begiärtte dhet 
Lyrell icke måtte tillåtas referera dhet så alldeles osant är). Och då går jag till 
D.D. Drossander, och offererade honom een lijten penning för ett collegio jag 
hoos honom hafft, då jag refererade för honom hela handelen om Kerstins lis- 
tigheet moth mig, och frågade sedan om han wille ställe Kerstin till sin tijdh 
igen, intet iag wetandes om skulle dher wijdh någon fara wara eller ey. Då 
swaride Doctoren, sig intet willia narras dher medh, uthan wara fast bättre dhet 
iag sökte m:r Braun eller Petter Gottfrid på apothequet. Något dher effter 
går iag in till bemite Braun och begiärtte något, som iag förr refereradt för mine 
händer, dhet han lofwade migh. Sedan sade iag hwadh iag talt medh h. Doctoren 
de restitu//one mensium, och hwadh hans swar dher på war, då Braun lijka som 
fågnade sig dher öfwer, att h. Doctin nämbdt honom, och derföre frågade 2 a
3. gånger om dhet war wist. Omsijder begynte han hårdt willia påstå, att uthleta 
hwilcken dhen qwinspersonen war, iag fordrade före, och lofwade sig min be
giäran effterkomma willia, gissandes på åthskillige både af högre och ringare huus 
här i staden. Omsijder då iag honom dhet uppenbarade, att dhet war Kerstin 
och huru när iag samman warit medh henne, begynte han referera för mig sådant 
om sig, som iag sidst här i Consistio sade. Nu när iag förmärckte han så mycket 
hembl. talte om andra, som säkert borde tijgas af een medico, märckte iag honom 
intet wara retinue i sådanne saker, alt fördenskull öfwergaf iag honom, och skic-
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kade een  zedell till G ottfrid och w ille iag dhen zedell w oro tillstädes, så skulle  
hwar och een see  m itt propositum .

D .D . D rossander sade sig fuller willia sig här på förklara, m en att icke  
Kerstins action må hindras, will han dröja till een  annan gång, begiärte allenast 
någre ord få föra ad acta, nem bl. hwadh iag i dhenne saken wittnat hafwer till- 
förende, dhet tillstår iag alt ännu, och undrar högel, huru som  m:r Lyrell em oot  
dhen m odestie och opartiske sinne, som  iag honom  w ijste, wid sidste wittnande 
i dhenne saak har kunna samma gång i min frånwaro, sampt nu gen om  sin m und- 
tel. rela//on, hafwa sam w eet att updichta uppå m ig een  sådan beskyllning, som  då 
och nu han m ig tillw itt, såsom  skulle iag hafwa gifw it honom  rådh att söka m ons. 
Braun eller honom  på apothequet, hw ilcket alt iag intet tillstår, uthan emädan 
jagh märcker, att m ons. Lyrell een  och  annan ogrundat inwändning updichtar 
att giöra saken swårare och senare till slut. A ltså hwadh dhesse grofw e och ob e-  
w ijsslige beskyllningar angå, som  m:r Lyrell dhesse försagde twå gånger m ig till
w itt hafwer, så reserverar iag m ig dher uppå all laglig reconvention på tillbörlig  
ortt och tijdh, doch emädan samma saak nu är förhe och m:r Braun tillstädes är, 
beder iag tienstl. han måtte få seya, huru iag honom  rådt hafwer här uthi, då 
oss em ellan är dher omtahlt.

Laur. Braun: dhen dagen Lyrell m ig tilltalte om  dhetta, så sade iag m ig willia 
conferera m edh m ine förmän här om , och söckte D .D . D rossander till att und- 
slippa Lyrells begiäran, m en h. D octoren  war då intet hemma. Sedan fick iag 
intet tala m edh D octoren , förr än nästfölliande w eeka, och då afrådde D .D .  
D rossander m ig högel, och alldeles afstyrckte, som  iag och reda Lyrell sin b e
giäran afslagit. O ch tilläde jämbwähl Braunen dhet D octoren  honom , när han 
honom  om  dhetta förfrågade, så pie åthwarnade, som  han elliest alltijdh hafwer 
giordt, nem bl. att dher man skulle någon sådan begiäran fullgiöra, torde wår 
H erre straffa m edicos igen uthi dheras cur. Sedan begiärtte Braun, dhet m åtte 
honom  tillåtas reconvention på Lyrell för hans beskyllning.

H . D octoren  D rossander steg  nu opp, och som  förr begiärtt blifwa uhrsächtad, 
att han undandrager sig att sittia uthi dhenne saken. Sammalunda excuserade  
sig och Prof. W ollff, effter Lyrell honom  tillägger, d het han skulle spargeradt 
något, som  här i Consistro warit discurreradt om  Lyrell.

Consistoriales öfwerwägade sedan dhet Lyrell nu förklarat em o o t h. D octorens  
Drossandri, Braunens och apotekarens sons [Petter G othfrids] uthsagu, och be-  
pröfwade dhet intet giälla em o o t dheras eed elige  w ittnesbördh, särdeles som  han 
m oth ingenthera af the senare exciperadt ey  heller m oth h. D octoren , hwilcken  
förr än h. D octoren  giorde sitt w ittnesm åhl ey eller sedan då h. D octoren  dhet 
m edh sin eedh verificerade.

Sedan ransakades om  födzletijden  för Kerstin corresponderar m ed dhen tijdh  
hon beskylt Lyrell m edh sigh hafft concubitum , och gifwa acta wijd handen att 
han henne skulle besufw it w ijdh distingz och wårdjden i fiohl w intter, hwilcket 
instäm m er m edh födslen  som  skedt 4  å 5 w eckor för juhl.

Sidst beklagade R ector dhet nu så få äre som  kunna sittia ö fw er dom m en. 
O ch sade han att fuller een  dehl undandraga sig för sine gültige och skiählige 
orsaker såsom  D .D . D rossander, Prof. W ollff och h. N orcopensis m en een  dehl 
igen absentera sigh alldeles uthan orsaak.

H . Aurivül. förm ente, att dhe som  absentera sigh absque sontica causa, så att
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propter paucitatem assessorum längre medh dommen uthdrages än förswarl. är, 
måste stå för drögzmåhlet. Och som nu intet skedde sluut propter ante dictam 
paucitatem, så fans nödigt att absentes anten dhe äro på landet eller i staden 
auctoritate publica befalles komma tillstädes om skie kan till kl. 2 effter mid
dagen i dagh eller och till morgon kl. 8.

(D. 23 Febr. 1686.)
Consistorium majus extraord. sammankallat till Lyrells och Kerstin Klangz 

saakz afdömmande d. 23 Febr. 686. praesentibus Rectore h. Bilberg, D.D. Ben- 
zelio, M:o Holm, h. Lundio, h. Aurivillio, h. Spole, M:o Micrandro, h. Peringero, 
h. Obrec[h]to, h. Lagerlööf, h. Norrman, och Secret. Reftel.

I. Rector gaf tillkänna orsaken till sammankomsten för dhenne gången wara 
att Lyrells saak måtte komma till sluut, hafwandes han i går tänckt man så wijda 
kunnat dher medh komma, men dhet då blifwit om intet propter paucitatem as
sessorum.

H. Lundius: Jag har förr åthskillige gånger uthlåtit migh, och orsakerna gufwit 
tillkenna, som lära finnas in actis, hwij iag icke må sittia i dhenne saakens af
dömmande, men som iagh lijkwähl blifwit opkallad i dag, hafwer iag till att wijsa 
Magnifico Rectori och Ven. Consist:o min tillbörl. wördnat, welat kallelsen åth- 
lyda. Men begiär nu som förr att måtte mine skiähl iag förr föredragit komma i 
consideration som wederböhr. Föruthan dhem kommer och här till dhetta, att 
een Professor låtit migh förstå nu nyl. dhet Lyrell något om mig sagdt, som han 
af een annan Professor fatt weta, dhet doch till sin tijd hemställes, är lijkwähl 
sådant för hwilcket jag nödgas mig undandraga.

Rector begärade dhet h. Prof. Lundius lijkwähl icke wille eximera sig, särdeles 
som partten sielf icke jäfwat honom. H. Lundius: fast parten icke jäfwat mig, 
så är jag lijkwähl så graverad, att ingen af Eder här är så högdt angripen, ty 
icke allenast hwadh jag talat här i Consistio är förebracht Lyrell, uthan och mig 
till gravateon är mycket mehr tillagd t bara osanning.

Rector: Jag är och så högdt af honom attaquerad, att jag kunde med skiähl 
undandraga mig, men jag måste lijkwähl sinia.

H. Lundius urgerade ännu: När all skulden på mig är deriverad, som jagh 
honom till hans heeder och wällfårdh ruineradt, och således mig een grof 
osanning är påfördh, hwarföre han sig nu nyl. uthlåtit för een Professor med 
mycket hårda ordh moth mig, så hafwer jag högsta rätt mig att eximera.

Prof. Micrander: Hwad widkommer dhet, att Lyrell graverar h. Prof:n så har 
han lijkwähl icke låtit sig märcka här i Consistio annars, än han ju tåhl dhet 
h:r Prof. sitter med.

Rector: Dhet är nu tridie gången an Consistorium innom een wicka är sam- 
mankallatt extraordinarie för dhenne saken skuldh, och kunna wij nu intet 
komma längre, befarar jag än i går, då wij måste saken upskiuta effter wij 
wore så fa att giöra domb.

H. Lundius: Jag menar an i Consistio i gåår woro så månge, att wähl kunde 
skee domb. H. Lagerlööf: dhet böhr lijkwähl så wara att alla skola wara till
städes, särdeles om dhe icke af partten är graverade, eller elliest hafwa sonticas 
causas absentiae. Och beklagade här jämpte samptel. Consistoriales dhen stora 
gravation heela Collegium dher igenom måste lijda, att så blifwer divulgeradt
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dhe discourser och delibera//oner som här intra parietes skee, kunnandes ingen 
wid sådan händellsse något sig säkert yttra, hwadh han täncker. Tyckte altder- 
före Rector bäst wara, dhet och samptel. Consistoriales sade, dhet noga een 
annan gång må wijdare här öfwer inq///reras, särdeles som Lyrell reda nämbdt 
Prof. Wollff, effter Consist:m elliest dher dhen inq///sitionen nu skulle företages, 
alldeles skulle blifwa hindrad ifrån sitt proposito, som är Lyrells saakz afdöm- 
mande. Sedan påminte Prof. Lundius att man bör wara mycket noga om pro
cessen i dhenne saken, så icke något moth honom passerar. Rector begiärtte 
dhet wille hwar och een påminna hwadh nödig fordras.

Effter detta uplästes aeterna som i går i dhenne saken hålld ne woro, och gick 
sedan Secretarius hem effter dhe förre aeter som samme saak angingo.

Lyrell inkallades och frågades om han hade att påminna något. i. Beklagar 
han sitt missförstånd dher uthi, att han admitterade D.D. Drossander till eedh, 
effter han war dhen samma som rådt honom till att begära af Braunen och ho- 
nom på apothequet dhe sakerne som qwinnones tijdh fordra pläger.

2. Är jag och i dhen tanekan, att det hade bordt giöras hoos mig påmin- 
nelsse af dhenne lofl. rätten, förr än h. Doctoren admitterades till eedh, om jag 
något emoot hans person hade, hwileket lijkwist inte/ skedde; och jag således 
af praecipitantia förgät att exeipera emoot honom.

3. Will jag ödmiukel. begära att måtte h. Doct:n och mons:r Braun tillhållas 
att nämbna samma ordh medh hwileka jag något af dhem begiärt; hälst emedan 
såsom iagh i mitt egit samweet weet och kan medh högsta eed bedyra, mig 
aldrig annat af dhem begiärt än sådant som fordrar qwinnones tijdh, och dhet 
i regard till dhen qwinssperson som Kerstin och hennes syster sade för mig af 
någon händelsse sin tijdh i fiorton weekor warit föruthan. Kan och jag wijdh 
min siäl betyga mig aldrig tillförenne weetat eller hört att fordra tijden och dräpa 
fostret skola wara ett hoos hafwande qwinfolck, förrän Hans Magnificens här i
V. Consistio mig det sade.

4. Skulle nu dhe som sådant wijste, såsom physici uthi dhen mening uptagit 
mina ord, är sådant alldeles både moot mitt samwete och willia, emedan jag icke 
heller wijdh dhen tijden af någon kunde låta mig inbilla henne wara med barn 
rådd, dhes uthan lärer och af sielfwa effeeten effter monsir Gottfridz eedh kunna 
wijsas, mig aldrig annat begärt, än dhet jag nu sagdt. Här jämpte begiärte Lyrell 
att man skulle skicka effter een hustru [Karin], hwileken han mente hafwa 
gådt Christina Klangz ärende, om något sådant, särdeles till bookbindarens Sif- 
wertz mohr [Margareta Persdotter]. Item pijgan som hon rätt nu beropade sig 
hafwa hafft passion af menstrui cessation. Hustrun skickades effter, men pijgan 
fans inxet nödigt att upkalla, effter dhet är experientia clarum, att offta menstrua 
cesserar. Här medh tog Lyrell affträde.

Nu kom Secretarius igen, och steg till protocollet. Hwadh förste puneten 
widkommer betygades af Consistorio att reda D.D. Drossander reserveradt sigh 
reconvention derföre på Lyrell. Beträffande dhen andre, så har Consistorium 
alltijd låtit förmäreka sig, dhet skulle han dher han något hade exeipera moth 
wittnen, dhet giordt förr än dhe aflagdt sin edh, effter dhet medh processen är 
conformt. Hwar af han och 2. sig alltijd wedh alle sådanne tillfällen betient, 
såsom och 3. han emoot D.D. Drossandri person och eedelige uthsagu wähl 
dhet kunnat giordt, om han welat effter hela relationen föruth i hans närwaro



58 i6 8 6 :2 3  februari

skedde, och Lyrell andre gången inkallat b le f och  tillfrågad t om  han något hade 
att inwända, förr än D octoren  d henne sin uthsagu m edh eedh verificerade. För- 
uthan att han 4 . nu så många månader, under warande process m edh sin w eder- 
part, wähl kunnat inform era sig att exception  böhr skie förr än w ittnen giöra  
sin eedh.

Dhen tredie och fierde punchten angående, så är swar dher på tillförende 
förd t ad acta, nembl. att dheras wittnesmåhl som beswurit är, böhr defereras 
mehr än Lyrells uthsagu.

D oct. D rossander begiärtte få inkalla Lyrell, och af honom  förnimma, om  han 
m edh dhe ordh, han sidst låtit kom m a till protocolls, nem bl. att Kerstin fatt 
w ittne nogh, sedan hon kom m it från Stockholm , och fatt penning:r förstår ho
nom , som  skulle han fått någre a f henne. Lyrell inkallades och förhölltz honom  
quaestionen. H an swarade: O m  d h et war någre sådanne ordh iagh sade, så kom  
dhe af een  hastigh affect uth, och m ente iag ingen särdeles dher m edh, m indre 
h. D octoren . Sedan uplästes een  skrifft som  h. D octor  D rossander inlefwererade 
em oot dhet att Lyrell i förre näste twänne Consistoriis beskyllt honom , som  
skulle han gifw it rådh, att Lyrell m åtte söka Braunen och apothekarens son  
[Petter G othfrid] om  m edicam enterne, hw ilcket h. D octoren  will intyga wara 
osanning 1. a f m ons. Br[a]uns mund tel. uthsagu i gåår här i C onsist:o, 2. af 
dhen bekiännelse Christina Klang giordt hafwer, 3. att Lyrell förr anlijtet apothe- 
carens son än sigh, 4. att h. D octoren  allenast a f Lyrells ansökande tagit sigh 
tillfälle in lectione publica recitera juramentum H ippocratis, och i anledning  
dher af förmana studiosos medicinae, att icke consentiera, m indre cooperera  
till någon sådan saak, som  nu omtalas. M en att h. D octoren  icke w ijst Lyrell 
strax på dören, när han honom  om  detta ansöckte, war 1. O rsaken, att han hade 
jämpte dhetta något annat ärende. 2. A tt Lyrell wid sine angelägenheeter till
förende honom  anlijtat, så som  om  continuation a f stipendio. 3. A tt han wid 
dhetta Lyrells ängzliga tillstånd m ed go d o  w ille  råda honom  till bästa, hwilcket 
alt h. D octoren  will bewijsa, om  Lyrell så fordrar, reserverandes för d het öfrige  
sig så nu, som  förr, sin rätt, williandes för dhenne gången inte/ söka någon for
m ell action m oth honom .

Lyrell förmente sig wähl öfwer dhesse puncter förklara kunna, men han wille 
dhet nu icke giöra, uthan wäntte till Skolen [d: Scholenius] skulle komma, 
som kan skie lärer weta något om dhenne saken. Widh dhenne skrifftz uplä- 
sande contesterade Lyrell högel., att han alldrig söckt Doctoren, ey häller fått 
rådh af honom att gå till Br[a]unen och apotekaresonen att söka sådane medi- 
camenter, som kunna fördrifwa qwinnofoster, uthan allenast sådanne, som för
skaffa kunna qwinnan sin förlorade tijdh igen. Här på togo dhe bägge afträde.

Åther inkallades Lyrell och Kerstin, effter dhen hustrun upkommit som Lyrell 
notificeradt hafwa gådt Kerstins Klangz ärende, tillfrågandes Lyrell om hon icke 
är dhen samma, hwars man här i ån icke så länge sedan dru[n]cknatt, hwar till 
hon swar:de ja. Då sade Lyrell: Ja så är hon dhen samma som warit hoos Sif- 
werdz bookbindares moder [Margareta Persdotter], och begiärtt medicamenter 
åth Kerstin. Hustrun wid nampn Karin frågades om hon gådt något ärende åth 
Kerstin. Swarade: Ja. Sedan frågades hon om Kerstin henne skickatt till Sif- 
wertz mohr. Hon tillstodh att Kerstin henne åstadh skickat, och sagdt dhet hon 
mist sin tijdh på sine kläder, hwarföre till att skaffa henne sin tijdh igen, skic
kade hon sigh dijt.
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Kerstin nekade dher till, att hon henne skickatt till Sifwerdtz, påstodh elliest, 
dhet dhenne hustru ey måtte wittna, effter hon warit i owänskap medh hennes 
halfsyster Erich Jöranssons hustru [Katarina], hwarföre till att förnimma, om hon 
hafft någon owänskap med henne, eller hennes man rådmannen, skickades 
Magnus [Branzelius] Cursor och een wachtdräng dijt. Wachtmästaren gick till 
Sifwerdtz mohr att begära af henne, dhet wille hon komma opp att wittna om 
förb:de ährende, som h. Karin säyer sig hoos henne anmält.

Här medh gick Kerstin uth, och kom D.D. Drossander in, gifwandes till- 
kenna, att Lyrell wijd bägges dheras affträde uhr Consistorio, låtit förmärcka 
sigh något ännu hafwa moth sigh, som förr icke är uptäckt, hwarföre begiärte 
Doctoren han dhet nu wille uthseya. Lyrell begiärtte först Doctoren wille dhet 
seya, men sedan badh han Doctoren wille dhetta låta beroo till een annan gångh. 
H. Doct. Drossander sade: Hafwa I något moot mig eller någon annan, så må I 
sielf dhet uthseya. Sedan frågade och h. Doctoren, om icke Lyrell fått dhe pulver 
af apotekarens son [Petter Gothfrid], som han reda sade sigh bekommit, förr 
än han hoos sigh war, hwar af h. Doctoren wille intyga, dhet Lyrell förr söckt 
honom apothekarens son än sigh.

Lyrell swarade: Jag talte alldrig förr medh apothekarens son, än medh Doc
toren, uthan om iagh något skulle nämbdt om förb:te pulveren hoos Doctoren, 
så skiedde dhet dhen senare gången iag war hoos honom, hafwandes iagh warit 
twå gånger hoos h. Doctoren.

D.D. Drossander: Emädan Lyrell begiärtte att iag wille komma tillbakars till 
Consistorium uthur förstugun, dhet iag och giärna giorde, i dhet han sade sigh 
hafwa än een scrupell wijd min förra giorde wittnesbördh, såsom dhen dher ofiill- 
komblig wore, förmedelst een annan ung mans person dhen iag till dhetta intet 
nämbdt hafwer; altså hafwer iag bedit mons:r Lyrell, och ännu beder att han sielf 
will nämbna dhen han i tanckar hafwer, men iag har reda sagdt, hwadh iag weet 
i dhenne saak om mons.r Lyrell och Christina Klangh. Skulle någon annan i slijk 
ansökan warit hoos mig, så har han alldrig nämbdt hwarcken mons:r Lyrell eller 
Kerstin Klangh, eller någon annan wijdh sitt nampn, kan altså iag i mitt dhenne 
gången giorde wittnesbördh intet gravera någondhera af dhesse partterne medh 
sådant som ofwanbrte är, uthan reserverar dhet till behörig tijd och rum. Lyrell: 
Jag menar att h. Doctoren bordt så wittnat, att han intet uthi sitt witnesmåhl 
skulle döllgdt.

Doctoren: Dhet är och icke sked t, hwadh d henne saken angår.
Wachtmästaren igenkomb, och berättade bookbindarens Sifwerdtz mohr intet 

förmå för sin höga ålder skuld komma opp; hwarföre resolverades dhet Secre- 
teraren med bägge partterne går till henne, och på wederbörl. sätt låter henne 
giöra sitt wittnesmåhl hemma, dher hon intet kan komma opp. Sedan berättade 
Magnus [Branzelius] Cursor och Lars Jonsson wachtdräng sig frågat Erich 
Jöransson om han eller hans hustru skulle hafft owänskap, moth hustru Karin. 
Dher på han swarade: Är dhen hust *un som mannen dru#cknat före, så weet jag 
inter annat än hon tient wähl och haf:r iag, eller min hustru ingen owänskap 
moth henne. Och effter nu befans att Kerstins exception som hon giordt emoot 
förbrte hustru, war af Intet wärde, hwarföre giorde hon eedh på tillbörl. sätt, 
och wittnade sedan såssom föllier: I wåres blef jag skickad af Kerstin Klang till 
Sifwerdtz mohr, att förfråga om hon skulle weeta någre saker, som kunde tiena



6o 1686:23 februari

till att skaffa henne sin tijdh igen. Dher på swarade hon: Kanskee hon har warit 
hoos mannfolck. Karin tillfrågades om hon nämbde Kerstin för Sifwerdtz mohr, 
eller fick dhet hon begärtte, dher till nekade hon. Hon tillfrågades om hon af 
någon mehr begiärtt åth Kerstin något, och swa:de dher till ney.

Lyrell: I måtte seya hwar Kerstin fick dhet som hon söpp uth uhr sillfbägaren 
een gång hoos Eder.

Hustrun nekade dhet hon någonsin hoos henne något fått, uthan allenast att 
hon dher söp lijtet wört een gång uhr silfbägaren. Elliest sade hustrun sig inte/ 
mehr hafwa att berätta.

Nu gingo partterne med Secretario till Sifwerdtz mohr, emedlertijdh delibe- 
rerade Consistorium om dhenne saaken, och slöt att man skulle förhålla Lyrell 
uthi hwadh terminis hans saak står, och huru han af förestående skiähl in actis 
finnes, inte/ kan undgåå thet honom tillägges och fördenskull honom tillfråga, 
om han intet will ächta Kerstin, att undfly all dhen widlyfftigheet som elliest 
här på lärer föllia.

Nu igenkomb Secretarius med partterne från Sifwerdtz mohr h. Margareta 
Persdotter, och berättade som föllier.

När jag inkom hoos Sifwerdtz moder, föredrog iag henne i bägge partternes 
närwaro Ven. Consist. begäran, dhet wille hon sanningen till styreko bewitna 
och betyga hwadh hon weet uthi dhen saken som mellan Lyrell och Kerstin 
Klang nu disputeras här i rätten, äskandes jagh dhet wille hon stiga upp i Con
sistorium, men som hon för sin ålder och swagheet skuld dhet wägrade, aflade 
hon convenienter sin eedh, och exeiperades emoot henne af ingenthera partten. 
Sedan tillfrågade jag henne, om hoos henne någon qwinspersson warit som 
henne ansöckt om något som kunde tiena för een annars qwinssperssons tijdhz 
igenförskaffande. Hon sade: Een hustru har här warit, som berättade att woro 
een pijga som mist sin tijdh och begärtte rådh derföre, hwar på jag swarade, 
jag weet inte/ rådh derföre, men kan skee dhet töhr få ögon, dhet dhen pijgan 
låter gå och fråga effter. Sedan frågade jagh, om hon hade befrågat af hwadh 
för een qwinspersson hustrun war uthskickad? Der på swarade hon att hustrun 
inte/ bekiände af hwileken hon war uthskickad. Elliest nekade förb:te Sifwerdtz 
moder på giord tillfrågan, att hon inte/ kiände samma hustru, hwarcken till sitt 
nampn eller till des hemwist, så att hon i sådan måtte wiste henne intet att 
beskrifwa, sade sig och icke så wist minnas, när samma hustru hoos sig om 
förb:te ärende war, men som hon tyckte war dhet i sommars, men icke fick 
hon något på sin begäran, mehr sade Sifwerdtz moder sig intet hafwa att berätta.

Sedan kom Consist:m att deliberera, om nu skulle skee domb, eller om äch- 
tenskapz handelen skall först remitteras till consist.m ecclef/W//cum, hwarföre 
Kerstin inkallades att förhöras, om hon än mehr hafwer att påminna, angående 
ächtenskapz lofwen.

Kerstin: Effter som han här lofwat mig skulle ächta, så påstår jag ännu, att 
han må dhet giöra.

D.D. Benzelius frågade hwadh skiähl hon hafwer att begära honom, och om 
han gifwit henne ring eller annat något. Kerstin: Intet har han gifwit migh ringh, 
men annat har han fuller mig skiänekt. Elliest hafwer jag fuller min slächt till 
wittnes der uppå, att han frijat till mig, hwarföre wij och rest till Stockholm till 
troolofningz. Men föruthan dhe skiähl och wittne jag här uptäckt, hafwer jagh
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än flere w ittne om  ächtenskapz handelen, dhem  jag i dom capitlet w ill framföra.
Lyrell inkallades, och frågades om  han något m ehr har att påminna å sin sijda, 

hwar på han swarade: i .  hwadh h. D oct. Drossanders attest w idkom m er, så har 
han m ycket annorledes wittnat, än saken sig i sanning förhåller. 2. Begiärer jag 
och, att måtte D octoren  och Braunen tillhållas bruka sielfwa form ulariet i sitt 
wittnesm åhl, som  jag för dhem  brukatt, ty dhet iagh begiärtte för restitu //one  
m ensium  uttyda dhe ad procura/zonem  abortus.

Elliest hafwer jag nu intet m ehr, som  jag kan påminna, uthan allenast hafwer 
jagh een  hoop contradictorier jag af K erstins tahl observeradt.

Rector: hafwe I intet, som  är rätt essentielt, såssom w ittnen fler m oth henne, 
eller andra skiähl. D her till nekade han.

Sedan förehölltz Lyrell huru eenständigt han nekatt ifrån första begynnelssen  
till nu, och hon fuller i förstone föga kunnat öfwertyga honom , m en sederm ehra  
nu widh slutet äro täml. bewijs inkom bne em oot honom , som  honom icke ringa 
synas gravera, hwarföre fördes honom  till sinnes, om  han icke skulle condes- 
cendera till att ächta henne, effter hon dhet eenständigt påstår, och skiälen så- 
dane äro, att han intet synes kunna undgå legersm åhlet.

Lyrell w ille intet agnoscera någre så store skiähl som  honom kunde binda till 
saaken, uthan w oro  han heel frij, hwarföre han uthbrast i dhesse ord: O m  intet 
jagh blifwer frij, som  jagh och  är frij, så G udh nåde Edre sam weten som  döm m a  
mig. O ch dhen som  döm m er m ig, så d iefw ulen fare I m ig döm m er han m ig icke  
orätt. M en så beder iagh lijkwähl, att jagh kunde fa d ila//on  m edh dom m en, till 
dhes jagh får resa hem  åth W estergiötland, att skaffa m ig något till m itt uppe
hälle, hafwandes jagh elliest intet att hielpa m ig m edh.

R ector tillsade Lyrell dhet han m åste böta för sine stoore swordom m ar, och  
m ångehanda sijdwyrdningar han in för rätten tijdh effter annan wijst.

Candid. Lyrell och Kerstin Klang uthskickades och resolverades uppå hennes 
ansökande, det må han för än wijdare något giörs till saken in foro ecclesiastico 
com petenter söka Lyrell om  dhet ächtenskap han henne skulle tillsagdt, särdeles 
som  hon påberopar sig än flere w ittne skola hafwa, som  dhet skola kunna betyga, 
än hon här i rätten producerad t, och Lyrell dhesuthan icke synes af dhe skiähl 
in actis finnas, undgå kunna, dhet lägermåhl m ed hwadh m ehr hon honom  till- 
lagd t.

H w adh wijdkom m er dhet Lyrell begärer få reesa hem  innan dom b skeer, 
så kunde dhet intet effterlåtas, förr än dom b är fallin, hw ilcket skall skie  
p recise , så snart saken blifwer i förb:te foro ecclesiastico examinerad, så frampt 
han dher icke w inner ändskap. Partterne inkallades då bägge desse C onsistorii 
betänckande notificerade.

[II.] H . Prof. H olm  giorde påm innelsse, om  skulle honom icke blifwa effter- 
låtit hålla lectiones publicas hem m a i sitt huus, effter han för sin swaga hällsa 
skuld intet dristar sig uth. R esol. Såsom h. Prof:n tillförende dhet samma blifwit 
bewilliat, så kan det och icke nu wägras, så wijda som  hans kraffter icke tillåta 
dhet han effter constitutiones in loco  publico läs.

H . Prof. Lundius togh för dhenne gången intet sitt ordinarie rum, effter han ex- 
cuserar sig af dhe förr införde skiähl, att han intet kan sitta öfw er dom en i 
Lyrells saak. Sam m aledes begärtte och Prof. M icrander sig blifwa excuseradt, 
effter Lyrell och honom  icke ringa graveradt. R ector swarade att och han är
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mycket graveradt, så att han wähl hade orsaak sig undandraga, men, måste lijk- 
wähl sittia med. Flere Consistoriales och nästan alla sade sig af Lyrell wara gra
verade.

III. Insinuerades messtrs Johan Peringers och Eliae Salins skrifftel. författade 
berättelsse om dhet swar, dhe bekommit af booktryckaren Henrich Keyser om 
tryckerijs officinens inrättande här wid Acad:n, warandes dhe af h. Prof:n Örn- 
hielm anmodade om detta ärendet hoos Keyser att förfara, och gifwa dhe till- 
kiänna, att hafwer han låtit förstå sig 1. wara omöyel. nu med någre trycksaker 
öfwerkomma kunna förr än i wåhr medh öppet watn. 2. Wore dhen gesällen 
han ärnadt hijt förskicka reest till Giötheborg dher sammastädes att blifwa tryc
kare. 3. Så kan och icke häller Keyser förr öfwerstyra be:te trycksaker, förr än 
een wiss och ordinarie löhn förordnas, williandes han åth wåhren, när först wist 
contract blifwer uprettat mellan honom och Academien begifwe sig åth Hollandh 
att förskaffa gesäller. 4. Kan och icke Keyser undergå dhet honom i Kongl. 
privilegio pålägges hålla een booklåda, och dhen wara förplichtat sällia effter 
Hollandz kiöp.

Consistoriales tyckte mycket illa wara, att Keyser sedan Kongl. Mayittz privi
legium är uthwärckat, dhet han ärhållit alldeles sådant, som han sielf önskatt 
och begiärtt, nu kommer och begiär nya conditioner, såsom dhet han skulle få 
wiss löhn, williandes han, om han icke dhen får, ey komma hijt. Hwadh book
lådan wijdkommer, så är honom förr notificeradt, att dhet ståår i hans frij- 
heet dhen hålla eller ey. Men såsom Consistorium icke är integrum gå ifrån 
Kongl. May:ttz privilegio, och honom någon löhn anförordna annan än högstbrte 
privilegium honom tillägger, så pröfwade Consistorium nödigt låta Hans Kongl. 
May:tt uthi underdånigheet förstå huru Keyser från förrig tillseyelsse nu skrij- 
der, så att man måste försee sigh om een annan, doch innehålles brefwet till 
dhes man får förslag på någon, då underdånel. bör förnimmas, om icke dhet 
för Keyser uthwärckade privilegium på dhen samma transporteras må.

Consistorium minus d. 3 Martii 686
närwarande Rectore h. Bilberg, D.D. Benzelio, M:o Micrandro, h. Norrman, 

och Secret. Reftelio.
I. Ryttaren Erich Lindh tillijka medh dhes hustru [Karin Larsdotter] beswä- 

rade sig öfwer studiosos Laur. Stackaeum [Stachaeum] och Magnum Preiitz 
[Preutz] dhet dhe d. 26 Jan. sidstl. dhem giordt wåldh och hemgång kl. 7 om 
affton. Han giorde relation som föllier: Då iag kom ifrån Johan [Dorff] uhr- 
makare gåendes, trallade och qwadh gatan opföre ifrån Rudbeckii broo, och 
hade wärjan min under armen, som iag dhen dagen kiöpt hade hoos swär[d]s- 
fåyaren. När iag då kom till Petter Pråhl, dher iag giäste, så kom Stachaeus och 
Preiitzen wijdh Bibliothequet ropandes och sade till mig: Hwem ropar du på 
din hundzphott? Jag badh dhem intet så skiälla migh. Wij ginge så bägge moth 
hwar annan, men jagh allenast någre steeg fram om min portt, och möttes så 
åth emellan Columbi och Prålens mitt för Anders Mattssons skomakares portt, 
williandes jagh tala med dhem. Och när wij då möttes åth, hade hwarcken dhe 
eller jagh någon wärja uthe, men dhe rände till och togo i wärjefåstet medh 
mig, och wille taga wärjan af mig, som lijkwähl ännu satt i ballian, men jag 
hölt så uthi henne, att dhe ey finge henne från mig, uthan rychte mig i kull
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på gatan, språng så min hustru uth, och wille hielpa mig, att dhe ey skulle få 
röfwa af mig wärian, och då kom iag opp på fötterne igen. Gick så jagh back- 
länges tills jag kom till Pråhlens portt, och äfwen in uthi porttlijdret, men dhe 
höllo ändå uthi fästet och emedan wij rycktes i porttlijdret, togh een af dhesse 
twå sin spasserewärja och wille sticka mig medh; hållandes lijkwähl i min wäria 
medh dhen wänstra handen, och ryckte uth sin medh dhen högre. Då togh jagh 
spasserewärjan af honom medh dhen wänstra min hand, och jag rychte dhen af 
honom, drog iag och min wäria uhr ballian, och i dhet samma, blef dhen som höll 
uthi bailian när iag henne uthdrog, skuren i handen. Och när jag således drogh 
uth wärjan, slår iag honom ett paar slängar med henne, men han badh då iag 
skulle föllia honom till Klåckars,* så wille han gifwa mig een kanna öhl, men jagh 
nekade dhet. Här med sprang han som skurin blef in uthi Prålens stugu och 
lade sig, och den andre rände uth på gatan. Jagh stodh så qwar, och badh sko
makarens Gröningens gosse taga up dheras hatt och kappa som lågh uthi portt
lijdret, dhet han och giorde, och kastade dhen upp i een nattstuguswale. Men 
jag gick in uthi Gröningens stugu, på dhet jag skulle wara sedan i fredh, och hade 
både min och dheras wäria medh mig. När iag sedan ärnade gå opp i min stugu, 
stodh min hustru och skulle stänga igen portten, och då kom någre löpandes på 
gatan, och een stack emellan portten medh een estocade och rände min hustru 
i armen. Dher medh nödgades hon släppa portten, och så stackz wärjan in genom 
portten till Prytzen [Preutz], hafwandes een ifrån Columbi gård kastatt henne 
uth och sagdt: tagen dhem och förswaren eder medh gode herrar, hwilcket Carl 
Thomssons pijga [Britta Tomasdotter] och Gröningens gesäll [Henrik Baltzars- 
son] skulle weta att betyga. Och kommo iämbwähl studenterne ifrån Columbi 
gårdh med börckepåkar och skulle see huru jag skulle blifwa dräpin. När jagh, 
som förb:t är, wille gå upp uthi min stugu, så stötte Preiitzen som estocaten 
emoottog åth migh, men iag gick baklänges förbij Gröningens förstugu och 
jämbwähl öfwer hela gården, dhet och Gröningens gesäll sågh, alt till dhes iag 
kom in till een wägg, och imedlertijdh parerade iag undan. Men när iag kom in 
på wäggen nödgades iagh förswara mig, och slog så undan estocaten, och högg 
honom så i hufwudet, hwar medh han då rände sin koos, och syntes blodet 
effter honom alt ifrån Prålens portt in uthi Columbi gårdh om morgonen. Och 
när han blef huggen stodh någre i portten, och een dhel af dhem i lijfstycken, 
men iag kiände dhem intet. F:ss hwar dhet skedde att han högg Preutzen? 
Ryttaren swarade, att dhet skiedde emoot h. Olofz [Telmans] wägg, då han 
sade sig reda mått gått sin förstugu förbij baaklänges. Frågades huru dhe skill- 
des åth? Ryttaren swarade, att dhe skilldes så åth, att när studenten blef huggen, 
sprang han strax af, och jämbwähl dhe andre som i portten woro, och sedan 
kommo dhe intet mehr igen. Mehra hade ryttaren intet att referera. Partterne 
affträdde, finnandes Consistorium lijkwähl först nödigt förnimma hwadh rytta
rens hustru h. Karin Larsdotter hade att klaga sigh öfwer, och sade hon på till
frågan sigh allenast begiära, dhet måtte studenterna plichta för såhret dhe henne 
stuckit i armen, mehr sade hon sig intet hafwa att angifwa dhem före, hwarföre 
ginge partterne som förmält är uth, och befans då af rätten nödigt afhöra Stakaei 
och Preiitzens relation särskildt, till hwilcken ända först Magnus Preiitz och rytta-

* D.v.s. rill klockaren SamuelJohansson.
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ren inkallades exciperandes Preutz således: Dhet war osant han refereradt att 
iag och min camerade kommo ifrån Bibliothequet, ty wij ginge ifrån Oxetorget, 
och möttes wij åth rätt i weket wijdh Columbi hörn, då han ryttaren Lindh 
kom ropandes på oss, och hade uthdragin wärja och skiälte oss för hunssfotter. 
Stackae//j hade ingen wärja uthan een kappa, men iag hade een lijten spassere- 
wäria och jämbwähl kappan uthpå, hwilcken wärja ryttaren omsijder röfwade 
af migh. Och när wij så möttes åth, språng ryttaren på mig och wille hugga mig, 
hwarföre iag rände under hans wärja och fick uthi medh honom, och då ropte 
iag åth Stachaeus och badh honom komma och hielpa migh hålla uthi wärjan, 
effter ryttaren sade han skulle så gräseligen hugga migh, om han skulle få sin 
wärja.

Stachaeus war då lupin ifrån mig, ty han blef rädd, när ryttaren mig attaque- 
rade, kom så igen, när iag ropade honom, och fick i ryttarens wärja medh. 
Dhet att ryttaren sagd t sigh då fallit omkull war intet sant. Men strax effter 
Stachaeus till mig kommit, språng han igen ifrån mig för rädsle skuld, men iag 
tordes intet släppa, effter iagh ingen undflycht hade, och wijdh han wille taga 
wärjan uhr min hand, rychte han kappan och hatten af mig. I dhet kom ryttarens 
hustru uthlöpandes och afhämptade både min hatt och kappa, och gick in i sin 
portt medh. Sedan släpte jagh wärjan och språng in åth Columb/zj undan, då 
gick och han in uthi sin gårdh. Gick så jag till ryttarens portt. och badh jag 
skulle fa min hatt och kappa, dhen hustrun lagdt strax wid portten, och när iagh 
skulle taga effter hatten och kappan, kom ryttaren som förr ingången war och 
högg effter migh. Lijkwähl gick jagh in i portten, att iagh skulle fa min kappa 
igen af hustrun, då han alt fortt wille hugga mig, men iag lagade så att iag hade 
hustrun emellan mig och honom, så att han än in tet kom till att hugga mig. 
Omsijder hade han hustrun uhr wägen, och slog mig någre slag med wärjan i 
porttlijdret (dhet tillstodh ryttaren wara sant, men nekade till alt dhet förra) 
fick jag så uth min wäria, effter han gick så hårdt på mig, att iag så snart intet 
kunde slippa undan, dhen han och slog uhr handen, då iag språng in under hans 
wäria, och fick uthi henne så bahr som hon war med handen, och höllt een 
fierdedels timma, då iag blef skurin uthi handen, och wijdh iag så hölt, sade iag: 
God wän, kom häller och drick ett stoop öhl hoos Klåckars. Men han swor 
ändå, och wille hugga mig. Språng så jag undan honom inn uthi een stugu 
hoos Prålens opp uthi sängen, dheräst war mörckt, och sade een gosse åth mig: 
achta Eder, achta Eder, tänckandes jag då han skulle komma effter mig. När jag 
dher stått een lijten stund, och mente honom wara bårttgången, gick iag uth 
igen, och då stodh han baak om een förstugu med dragen wäria, och språng 
effter mig. Jag språng undan till portten, dher högg han effter mig, och syns 
iämbwähl hugget än i portten som då war half uppe. Dher stodh Stakae#r för 
migh uthan före och hade een wäria som han fatt hoos Columbus, och effter 
iag intet kom uth genom portten för ryttaren som effterföllgde, stack han wärian 
in till migh som war een half estocade. Togh så iag wärjan att förswara mig 
medh, kiörde så honom tillbakars lijtet, att iagh skulle få portten opp att slippa 
uth. Och när iagh fick ryttaren lijtet stycke tillbakars, wille iag gå undan, men 
han kom på mig igen, och då högg han undan min wäria så udden flög i backen, 
och i det samma högg han mig mitt i hufwudet, då drog iag backländes, och 
stodo då Stachaeus sampt Petre och Wricht i portten och såge dher på, hwar
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medh iag kom undan och in i Columbi gårdh, dher iag dånade. Mehr hade han 
intet att berätta.

Sedan inkallades Stachaeus och giorde i rättens närwaro dhenne relation: 
Preütz och iag kom gåendes öfwer Oxetorget, och skulle gå hem till Klåckare- 
gården, då iag ingen wäria hade, uthan allenast Preütz een lijten spasserwärja, 
och när wij kom tili Columbi hörn kom ryttaren moth oss medh dragen wärja, 
ropandes. Wij wille gå sachta wår wäg fram, och när han kom emoot oss, sade 
wij godh wän. Men han gick lijkwähl på oss medh sin wärja, och kunde wij 
intet komma undan, effter han så bröstgänges mötte oss mitt i weeket af hörnet. 
Då togh wij i wärgian medh honom, och när iag hållit een stund, märckte iag 
att iag blödde i hufwudet, och som iag menar dher af att iag blef stött af 
fästet, släpte så för dhen orsaaken skulld ryttarens wärjefåste, effter iag intet dhet 
kunde handtera för blodet skull, då iag gick ifrån dhem, och hade då Preüt- 
zen sin wärja än intet uthe. När iag gick bortt, rychtes dhe bägge så att dhe 
kom in emoot Prålens portt, och då föll Preutzens kappa nedh på gatan (men 
intet kunde iag märcka om ryttaren tog honom henne af eller ey). Kappan togz 
strax in, men hwem dhet giorde kunde iag ey heller wetta, men än hade Preut- 
zen ingen wärja uthe, ståendes iag när dhetta skedde in emoot Columbi portt. 
Preützen badh då han skulle få sin kappa igen, och då stodh han uthanföre och 
ryttaren in uthi portten. Jag gick då till Preützen i portten och badh äfwen dhet 
samma. Men Preützen såg då att kappan låg in för portten, gick så till att taga 
henne tädan, tå kom ryttaren och högg effter honom så starckt att han sielf 
föll nedh, och träffade allenast portten. Och sedan ryttaren opstodh igen, och 
Preützen wille taga kappan, rychte ryttaren honom in medh sigh i portten, men 
då kunde iag intet mehr see huru dhet passerade, effter portten slogz igen, 
dhet och Wrichten stodh och sågh uthi sitt fönster i Columbi gårdh. Då sade 
Wrichten: Jag will läna Eder een wärja effter iag seer uthi hwadh stoor fahra 
I är, men medh dhesse ordh: Achta I ingen skada giör, uthan gå warl. an medh 
henne. Då som iagh tänckte att ryttaren skulle sabbla neder Preützen, effter 
han intet hade att förswara sigh medh emoot ryttarens stora plijt, lopp iag uth 
ifrån dhem dher dhe bägge woro inom portten och effter wärjan hoos Prof. 
Columbus, som Wricht uthkastade. När iagh igenkom, hölltz portten igen innan
före, hwarföre gick iag till portten som då hölltz igen innan före, och brukte 
wärjan att bryta op portten medh, då ett stycke brötz af henne. Men om hustrun 
då blef stucken eller laederad, påståendes hon medh mannen eenständigt, att 
blef hon stucken när estocaden rändes in genom portten, dhet weet iag intet, 
kan ey heller dher till neka, doch fast dhet skedt, hade iag dhet in tet welat. 
Som iag så står wid portten, lätts portten up, och Prützen kom föruth löpandes 
och ryttaren effter, då badh Prytzen han skulle få wärjan, effter han sade att 
elliest giorde ryttaren af medh honom. Men då hade han incet sin spasserwäria, 
och weet in tet hwadh passeradt medan portten war igen. Jag gaf då Prytzen 
wärian, effter iag såg ryttaren hafwa sin pallatz och ärnade hugga till honom. 
Och när dhe lijtet warit tillsammans, fick han Prytzen strax sår. Emedlertijd 
kom Wricht och Petre till portten medh i sine yllenskiortter, då Prytzen kom 
undan ryttaren, och föllgdes så wij åth in i Columbi gård, och här medh skilldes 
wij ifrån ryttaren. Men sedan hafwer iag sade Stakae/yj någre gånger skickatt 
effter hatten och kappan, att iag skulle fa dhem igen uthaf dhenne ryttaren, men
5 - i 54293  Stillander
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han swaradt, att han intet will kappan igenlefwerera, men hatten skickade han 
hem. Här af wille Stakae#; intyga att ryttaren medh berått modh dhem öfwer- 
fallit till att giöra rån, effter han ey wille igenfå, dhet han tagit. Ryttaren sade 
sig swarat, att han kappan ey will lefwerera, förr än dhe först fa talas wijd hoos 
Rectorem. Sade elliest sig tagit kappan till widermähle att igenkiänna karlarna.

Frågades om Prytzen tog icke wärjan af Stakae#; sedan hon war afbrutin att 
förswara sig medh. Dher till jakade Staka#; och Prützen. Ryttaren frågades om 
han hade dhe wittnen här han sigh påberopat. Han swarade ney och sade dhet 
han dhem fuller söckt, men dhe willia intet komma opp.

Partterne toge affträde, och discurrerade emedlertijd Consistoriales om 
dhenne saken, pröfwandes nödigt differera wijdare ransakningen till des rytta
rens wittne komma tillstädes, effter partterne stå uthi mäst contradictoriis, och 
altså rätta beskaffenheeten icke uthan wittne inhämptas kan. Och dher ryttarens 
wittnen icke sielfmante willia comparera, skall skee honom adsistence.

Studiosi påberopade sig Wricht och Petre till wittnes, men ryttaren excipe- 
rade moth dhem, såsom interessenter för dhet dhe wärian uthkastat.

II. Anders Arfwidsson fullmächtig på wällb:ne fru Elizabeth [Graans, f.] 
Bures wägnar inkom, insinuerandes sin fullmacht att tala och swara uthi een 
saak henne emellan och Prof. Holm, angående een sluträckning.

Prof. Holm hade ingen fullmächtig tillstädes, hwarföre resolverades att libellen 
som Anders Arvidson inlefwererade tillijka medh dhes allegatis ifrån Lit. A till J 
communiceras medh Prof:n genom Magnum [Branzelium] Cursorem att swara 
på till näste Consist:rii dag. Men så undrade Consist:m hwij Profrn icke nu com- 
pareradt, effter Rector berättade honom wara citerad.

III. Wälla:tt Zacharias Persson inkom emoot Prof. Holm insinuerandes sin 
libell medh dhes allegatis, dhen han begiärtte måtte upläsas.

På Prof. Holms wägnar inkom studios#; Dn. Kiörningh inlefwererandes och 
han een skrifft, som h. Prof:n begiärat måtte upläsas. Zackris Päderssons libell 
uplästes, förmälandes han huru som han medh Prof:n uprättat ett contract, som 
war af dato d. 26 Jan. 685, dhet skulle han på h. Prof:ns wägnar giöra sin flijt 
att förfara om någon egendomb finnes i löst eller fast att tillgå wällbme h. 
Abraham och Jacob Rhenstiernor tillhörig, hwilcken han på wederbörl. sätt på 
landet eller i staden, hwar han funnes skulle inprotocollera och arrestera låta; 
aldenstund h. Prof:n hade af förb:te h. Abraham på dhes eegne, och iämbwähl 
på brödrens h. Jacobs wägnar att praetendera 1000 rd:s capital in specie medh 
der af flytande interesse ifrån 673 till 685, som sielfwa contractet betygar.

Effter samma contractz lydelsse, dher Professm kunde komma genom dhenne 
Zach. Pederssons fortfarande till sin fulle betallning både uthi capital och in
teresse skulle Zachris Persson dher af hafwa 109 rdr dher capitalet allena till- 
wunnes 30 rdr, men dher ingen effect påföllde, skulle han lijkwähl hafwa 100 
dr kopparmynt för sitt omaak. Nu förmäler sig Zackris Person lijkwähl till 
samma ärenders förrättande warit 2 gånger till Kiöpingh och 1 gång till Stock
holm, och fuller i Kiöpingh funnit een post järn, och dhen söckt arrestera, men 
till swars af wällbme h. landzhöfdingen Guldenhoff bekommit, att all Rhen- 
stiernarnes egendomb war graverad, och wille altså h. landzhöfd:n intet adsisten
ce giöra, uthan lembna dhet till terminum concurs#; creditorum. Ehuruwähl nu 
Profess :n derföre praecise sin betallningh icke kan bekomma, och ingen effect
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påfölgdt, lijkwähl, som Zachris Pärsson förmäler sig åthskillige reser giordt, så 
pr«tenderar han i anseende till omkostnaden på förb:de resor effter contractet 
dhe uthfäste 100 dr kopp*r:mtt, protesterandes dher jämpte på expenser hinder 
och skadeståndh, att han ifrån d. 4 Febr. sig här måst uppehålla, och alla Con
sistorii dagar upwachta tills nu.

Uthi expenser på förb:te giorde resor till hästlega och förtäring opförer 
Zachris Persson till 98 dr 8. öre påminnandes dher jämpte dhet han för sitt 
omaak och tijdhspillan skiäl. kunde fordra något.

Rector swarade der till, att han skrifwer sig alla Consistorii dagar upwachtatt 
sedan d. 4 Febr., dhet hafwer hwarcken han eller parten warit citerad hwar 
dag, uthan allenast een gång då Consist:m af annat war så förhindratt, att dhenne 
saken icke kunde tagas före.

Sedan uplästes h. Prof:r Holms inlefwererade skrifft, förmenandes han dhet 
Zachris Persson incet giordt contractet tillfyllest, ty han har allenast een gång 
warit till Kiöpingh, och uthrättade då slätt ingen ting, lijkwähl hafwer h. Prof:n 
låtit honom fått 49 dr kopp^rmtt dhem Prof:n förmenar sig med större fogh 
kunna igenfordra, än Zachris Pädersson något mehr effter contractet att pr«ten
dera, särdeles som han Zachris Pädersson ingen ting uthi hans saak emoot Rhen- 
stiernorna uthrättat.

Frågades Zachris Pedersson hwadh han intenderar medh dhen expense räk- 
ningh han inlefwereradt, som bestijger sig effter hans uppsattz till 98 dr 8 öre 
koppar:mtt, om han pr«tenderar dhen summan, föruthan dhe 100 dr kop- 
par.mtt, som han fordrar effter contractetz innehåld. Dher till swarade han, att 
han är förnögd, när han får dhe 100 dr effter contractet, producerandes alle
nast han samma expenseräkning till verification att han sig påkostatt så när dhe 
penningar han fordrar, williandes han och cedera, hwadh han kunde hafwa att 
fordra för djdz spillan och omaak till anwände reesa.

Frågades om Zachris Persson upwijst Prof:n Holm dhenne räkningen? Der på 
swarade han sig dhet än icke giordt.

Frågades och om han något bekommit på desse 100 dr och om icke Prof:n 
tillbudit förlijka honom? Han tillstodh sig fått 49 dr, och för dhet öfrige hafwer 
han condescenderat dher till, att han will wara förnögd med 4. plåtar. Men nu 
som han sig nog måst påkåsta dhen tijd han här legat, så kan han dher med icke 
wara förnögd, lätt lijkwähl förmärcka sig ännu icke wara obenägen till skiählig 
förlijkningh. Frågades huru han wille verificera dhe resor han förmäler sig 
giordt? Dhet lofwade han sig willia verificera.

Zachris Pädersson och Kiörningen togo affträde, och tyckte Consistoriales wäll 
wara, dhet kunde Prof. och wederparten sins emellan komma öfwereens. För
menandes Consistoriales Prof:n dher till icke skulle wara obenägen, särdeles när 
honom blefwe remonstreradt dhen omkostnad Zachris Persson på expenseräk- 
ningen opfördt till dhe reesor han förmäler sig giordt. Men lijkwähl communi- 
ceres med h:r Prof:n Zachris Perssons libell med dhes allegatis, att han dher 
på sig förklarar till näste Consistorii dag, skolandes rätten wederbörl. skillia 
dhem åth, dher privat composition ey mellan kommer. Interim kan Zachris 
Persson communicera med Prof:n expenseräkningen och förfara om Prof:n uthan 
wijdare process will honom förnöga. Zachris Pedersson och Kiörningen inkal
lade, berättades att libellen med dhes allegatis skall communiceras, kunnandes
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emedlertijdh han wijsa Profess:n expenseräkningen och tillsee om dhe icke 
kunna komma öfwereens. Allegata woro ifrån Lit. A till J.

Consistorium majus post meridiem eodem die
pra?sentib«j Rectore h. Bilbergh, h. Schütz, h. Lundio, h. Aurivillio, D.D. 

Drossandro, h. Norcop., h. Spole, M:o Micrandro, h. Peringero, h. Obrecht, 
h. Lagerlööf, h. Norrman, h. Qvaestore och Secret. Reftelio.

I. Acta Consist:rii majoris proxime pra?cedentis oplästes.
II. Rector proponerade att een wid nampn Jahan Jacobi* sig anmält, och be- 

gärer blifwa här antagen till Societeten. Samma persson hafwer warit collega i 
LandzCrona och hafwer dher ifrån testimonium, men sedan uppehållit sig i 
Stockholm hoos h. assess:n Brehmer, af hwilcken han och skaffatt sig wittnes- 
bördh. Testimonium depositionis hafwer han int?/, berättandes sig lijkwähl warit 
i Kiöpenhambn deponeradt, men int?/ hafft rådh uthlösa dhet, efter dhet kostar 
io. rdr. H. Prof. Wollff och een studios«/ wid nampn Rönnou betyga att han i 
Kiöpenhamn är deponerad, hafwer och iämbwähl förbem:te assessor Bremer 
uthlåtit sigh att cavera för honom.

Resol. Såsom Prof. Wollff och Rönnou berätta sig hafwa kundskap der om att 
förb:te Jahan Jacobi är deponerad, och h. assessoren Bremer för honom cave- 
radt, så må han admitteras till Societeten.

III. Förestältes till Consistorii betänckande om man, på dhet som Henrich 
Keyser sig uthlåtit för mess[i]eurs Joh^« Peringer och Elias Salin, kan sig förstå 
till att antaga honom till Acad:ns booktryckare, uthan under dhet privilegio, 
som H:ss Kongl. M:tt reda uthi sitt alldranådigste confirma//on föruntt. Och 
resolverades här uppå, att såsom Keyser intet will wara benögdh med Kongl. 
M:ttz alldranådigste privilegio och Consist:m högstb:te privilegium intet kan eller 
böhr gå ifrån, han och åthskillige difficulteter tijd effter annan inwänder, så att 
man int?/ kan giöra sig wijdare förhoppning om honom, så nödsakas man sig 
betäncka om någon annan, så frampt han icke will wara benögd med Kongl. 
May:ttz alldranådigste förordning. Men här iämpte skall remonstreras honom, 
huru Acad:n icke ringa afsaknad lijdit och än wijdare lijda måste uthaf dhet att 
han genom sina försäkringar om officinens inrättande, tijden så länge uttdragit, 
och nu omsijder, så frampt Consistorium icke will accordera med honom om 
wiss löhn, renuncierar samma försäkringar, hafwandes Consist:m för honom 
uthwärckat, alldeles effter hans egen upsattz dhe frijheeter han sielf begäradt, 
och ändå mehr, nembl. ett hemman.

Sedan gaf Rector tillkänna, att han reda tillskrifwit Prof. Örnhielm om een 
booktryckare wid nampn Lars Wall, dhet wille h. Profess, förnimma om hans 
förfaranheet och tillstånd, om han hafwer så stoort tryckerij som kan fordras 
till officinens fullkombligheet. Men såsom Consistoriales int?/ woro försäkrade 
att han skulle hafwa så complett tryck, giordes förslag om Kanckell som tills 
detta warit booktryckare på Wisingzborgh, att man skulle offerera honom att 
blifwa här tryckare, särdeles som han förmenes hafwa sufficient tryck, som till 
Acadms exercitier req«/reras, hwarföre och bref med första till honom afgår. 
Man förr än man sig medh honom till något accord inlåter, skall hoos Hans

I universitetets matrikel inskriven som Hans Jacobsson, Scanus.
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Kongl. M:tt uthi underdånigheet anhållas, dhet wille Hans Kongl. M:tt tillåta, 
att man uppå honom dhet för Keyser uthwärckade privilegium får transportera.

IV. Candidaten Swen Lyrells skrifft insinuerades, begärandes han 1. med 
domb i hans saak måtte ophöra till des bardberaren Tanken och Skolen [d: Scho- 
lenius] kunna framskaffas, af hwilckas ankomst han förmenar actionen fa större 
lius, då han och emedlertijd kunde förskaffa sig medell som honom till actionens 
uthförande kunna nödige wara. 2. Dhet måtte honom någon tijdh förlof gifwas, 
och ett viatium communiceras quod lis adhuc sub judice pendeat. 3. Att måtte 
han få af actis, dhet han tillförende begiärdt. 4. Att måtte föras till protocolls 
huru länge h. Doctoren Drossander suttit assessor öfwer dhenne action, och 
hwadh han till förra frågan swaradt, och jämbwähl huru Dominas Braun af rätten 
warit tillfrågad och städsse till d. 20 Febr. nekatt sig weta om dhenne saken 
emoot Kerstin Klang.

Resolut. Consistorium förblifwer wijd sin förre resolution, så att dhen blifwer 
wärckstält, och i consistio ecclesiastico ächtenskapz saaken först examinerad, 
hwar på sedan strax skall skee domb. Emedlertijdh förblifir Lyrell här på ortten 
qwar, och behöfwer alltså icke något viaticum. Sammaledes hwad extractet af 
actis widkommer, som begiäres så är och dher på tillförende resolveradt hwar 
wijdh Consistim förblifwer. Angående D.D. Drossander och Braunen, så uth- 
reda nogsampt acta hwadh Lyrell dher uthinnan påminner.

V. Rector berättade att mantalslängden öfwer Professorerne och des änckors 
huus woro färdig giordh, men hafwer dragit betänckande wijdh, att lefwerera 
henne öfwer till wederböranden, förr än dhet brefwet kommer tillbakars ifrån 
Hans Kongl. Mitt som lijtet för detta blef uthwärckatt om mantalspenningarna, 
och till Hiss Kongl. Mitt tillbakars sändt.

Förbide längd insinuerades och uplästes, som och dhen andra (nu kom Prof. 
Norcop.) som innehåller alla andra betienterne under Acadin uthom Professo
rerne. Här wijd observerades, att påminnelsse böhr göras hoos wederbörande, 
dhet inge personer undandöllias af dhe som obligerade äro till att uthgiöra man- 
tOispenningarma.. Sedan proponerade Rector om icke förbide penningar för hela 
Acadins stat kunde een gång ärläggas, och dher på tagas ett generalt quittence, 
som ad acta Consistorii kunde förwaras, och uthi een särdeles book inbindas. 
Här på skattades rådeligast att förblifwa wid förrig resolution, så att hwar betalar 
för sig och tager specialt quittence. Men såssom Mitler till Acadin är skyldig 
någon summa penningar, som han af Acadins medell uptagit, så skall h. 
Qvaestori notificeras när dhenne 686 åhrs längd betalas, så att han af samma 
medell får giöra Acadin betalt. Wijdh förbite mantalslängders upläsande berät
tade Rector att han låtit tillseya studiosis som hafwa kokerskor, att dhe böra 
för dhem betala förbide pennings, så frampt dhe icke med quittencer bewijsa 
att samma pennings hemma på ortten för dhem äre betalte, hwar på hafwa 
studiosi låtit förstå att dhe willia hälldre betala dhem här.

VI. Magister Sveno Bierckenius begärer testimonium. Resol. Ehuruwähl hans 
testimonium promotionis tyckes wara sufficient att han 'mtet mehr behöfwer, 
lijkwähl må och honom nomine Consistorii ett communiceras, särdeles som 
han sig beröml. och wähl förhållit, och han så sielf dhet desidererar.

VII. Hans HögGrefl. Excellices Kongl. Drottzens och 111. Cancell. recom- 
mendation för Dn. Leonhardo Engwald uplästes att få duplex stipendium in fa-
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cul täte theologica, hafwandes Hans HögG. Excellice medh egen hand annecte- 
radt uthi förb:te bref post scriptum Engwald till befordran tili förb:te Stipendium. 
Och ehuruwähl H:ss HögGrefl. Excell. uthi samma post scripto skrifwit som 
skulle Engwald få Stipendium i facultate philosophier, lijkwähl förnams dhet wara 
misskrifwit, effter sielfwa brefwet är stält effter Engwaldz supplique, och dhen 
specificerar facultatem theologicam.

Rector påmintte att Engwald gufwit förslag på Mag:r Schultins rum, att fa 
succedera honom, effter han förmenar honom snardt affträda.

D.D. Benzelius påmintte att fuller Decanus intet är tillstädes, som kan skee 
här wid något kunde säya, men lijkwähl synes han Engwald effter wanligheeten 
först böhra pra?stare pra?standa. Resol. När omwäxling skeer medh stipendiariis 
skall dhenne medh dhe andra recommenda//onerne till theologicam facult:m tagas 
före.

VIII. Sedan uplästes 111. Cancell. recommenda//on sammaledes för Johanne 
Sondelio, pastoris son i Håtuna, att blifwa beneficerad medh successionen till 
samma stipendrm som han broder Ericus tillförende någon tijdh nutit, eller och få 
något annat, särdeles som dheras fader många söner hafwa, dhem han mäst till 
studier håller.

D.D. Benzelius påmintte, att dhenne Sondelius intet kan succedera sin broder, 
effter hans stipend:m reda exspireradt. Lijkwähl reflecterade samptl. Consistoria- 
les in på förälldrarna, att dhe här hålla 6 söner, hwarföre och till att sublevera 
dheras omkostnad bewilliades dhenne Sondell hans begäran.

IX. Ven:di Consistorii Lundensis bref af d. 4 Febr. insinuerades, af innehåld 
dhet wille Consist:m Upsalense communicera, om exercitiemestarna, såsom 
språk-, fåcht- och dantzmästarna, och tillförende spijsmestarne hafwa uthgiordt 
och än uthgiöra mantals och bakungzp*»»/«g:r. Resol. När Consistrrii Aboensis 
bref samma ärende angående beswares, så beswares och dhetta, men så skall 
dher medh dröyas, till dhes man får tillbakars dhet nyss ankombne Kongl. 
M:ttz bref om mantaispe»»/‘»g:ns uthgiörande, som nyligst för dhetta skickades 
med Rever. Domino ProCancellario till Stockholm.

X. Sedan notificerade Rector någre saker inexpedierade wara pro memoria 
honom opförde af Secretario, hwileka han tillförende ärnadt föredraga, men ey 
kunnat kommit till wäga för så många andra som mellan kommit. Iblandh desse 
är först att landtmätaren Giäddan skulle afftaga ägorna på Acad:ns hemman i 
Eke, hwar på, sedan han här om blif:it adverterad, nu swaratt. Samma swar up
lästes, låtandes han förstå sig i wåhr mättningen dher willia anställa. 2. Är och 
executionen på Curio inter expedita oppfördh. Prof. Micrander påmintte att 
h. Sam. Stehn begärer få specifica//on af Consist:o på dhet Curio tryckt, men wij 
som deputati warit hafwom remonstreradt, sade M:r Micrander, att sådan speci- 
fica//’on åligger Curio framwijsa, effter han bordt hafwa tryckt indicem på alt 
dhet han här uplagdt, hafwandes lijkwähl wij gifwit öfwer till Sam. Stehn een 
lista på så mycket man kommit ihug, effter Curio säyer sig ingen hafwa. Elliest 
sade h. Lagerlööf och att Curio påstår dhet han icke måtte lefwerera dhe böcker 
som förr äro i Bibliothequet seyandes han till een dehl sig dhem lefwereradt 
åth h. Secret:n Hadorphio; h. Schütz påminte att een deehl äro af auctoribus ip
sis skiänekte till Bibliothequet, hwileket Curio intet böhr betiena sig af, ty han 
böhr lijka fult lefwerera från sig 2 exemplar, så wijda han dhet icke giordt förr.



i686: 3 mars 7 i

Nu will förb:de deputati Prof. Micrander och Lagerlööf gå tili Sam. Stehn, men 
wille först weta hwadh dhe skulle swara tili dhen förb:te specifica//onen han 
begärer, och jämbwähl dher till att Curio allenast will inlefwerera dhe böcker 
han tryckt, som förr icke finnas på Bibliothequet. Consistoriales discurrerade här 
om och tyckte rådeligast wara 1. att executoren h. Sam. Stehn tillhåller Curio 
att beswäria dhen specifica/ion ho«om af Consist:rii deputatis i händer gifwen 
är, dhet han icke fler böcker tryckt, än dher antecknade äro. 2. Skall och af 
executoren begäras, dhet Curio medh quittencer må verificera hwadh böcker han 
från sig lefwereradt, warandes hans obliga//on dher medh icke fullgiordh, att 
auctores sielfwa någre doneradt till Bibliothequet. Deputati gingo nu till h. Sam. 
Stehn, och lofwade dhet dhe dhesse twå ärenden tillijka med hwadh dhem förr 
committeradt är i dhenne saken, skola i bästa måttan föreställa.

Emedlertijd gaf h. Schütz tillkiänna att A:o 662 d. 15 Jan. woro beslutitt, 
att Curio skulle trycka een indicem åhrl. på alt dhet han här widh Acad.n lägger 
upp. Item finnes uthi 673 åhrs actis af d. 14 Jan. dhet mäster Eskill [Mattsson] 
lefwereradt till Curio een hoop gambla matrices, giuteinstrumenter, och trä
figurer, dhem Curio då tillstått wara tillstädes, men nu lijkwähl hafwer han 
dhem in tet från sig lefwereradt.

H. Prof. Lundius och h. Schütz sade sig förundra huru Curio kunnat giordt 
eedh för dhesse instrumenter, effter här af är klartt, dhet han dhem emottagit. 
Påmintte och att han contra fidem protocolli icke bordt admitteras dher till. 
Rector: kan ske dhesse instrumenter torde ännu finnas ibland dhe bookstäfwer, 
som ligga i dhe 2 tunnor, som wid inventerandet bures nedre uhr winnen. 
Secretarius sade sig oppwijst dhe af staden till att taga eeden af Curio deputerade 
förb:de extract om instrumenterne, då dhe honom förfrågat, huru han dher 
emoot kunde giöra eedh, men han påstodh sig doch inge hafwa Acad:n tillhörige 
andre, än han lefwereradt och dher på wille giöra sin eedh. H. Schütz sade, 
att ehuru dhetta är, så håller iag mig dher widh, som iag förr sagd t, att iag 
reserverar tryckerijet sin rätt att söka satisfaction för sitt skadeståndh af weder- 
böranden.

3. Förestälte Rector Consist:o Bringii saak, dhet in tet förnimmes om nu något 
giörs till henne, eller huru wijda dher medh är kommit i Kongl. HoffRätten. 
Pröfwades altså nödigt att af h. fiscalen begäres, dhet wille han poussera saken 
till ändskap medh snareste, och låta förstå huru wijda han är drijfwen reda. 
Item skall begäres af ho«o«/ att han gifwer communica//on uthi hwadh terminis 
M:r Boos saak står, som han jämwähl under händer hafwer.

4. Achatius Gåse, hwars saak och inter inexpedita är opfördh, skall pra?stera 
juramentum.

5. Föredrog Rector Ausii saak, och refererade om henne som föllier: Mig 
lefwererades bland inexpedita, och dhenne saken, men nu först effter tre månars 
tijdh fick jag weeta, att wederpartens supplique är af HoffRetten medh Con
sistorio communicerad, angående Prof. Ausii sterbhuus, under Prof. Schütz rec- 
torat; altså effter dhetta alt här till mig warit obekantt, ty will iag wara exemt 
ifrån alt efftertaal.

Profir Schütz: Hwadh i aeterne finnes den saken angående, kan iag mig mtet 
påminna, men intet är thet medh min willie och wetskap skedt, att suppliquen är 
blifwen wederlagd och obeswaradh, är och omögeligit att Rector kan hafwa alt
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in recence memoria, uthan icke Secretarius noga hwar gång på een lista anteck
nar, hwadh saker som i protocollet finnes hafwa warit under händer, hwilcke 
bref böra beswaras, hwilcka böre i rättan tijd afgå, och såsom Secret:n samma 
skrifft, medh andre, som waant är, till sig tagit, så sware han derföre, iag will 
intet dher i participera, och kan iag högel, betyga, mig icke dhet ringaste hördt 
om samme skrifft, sedan mitt rectorat, förr än för någre dagar sedan tå Prof. 
Micrander talte ther om. Och är till förundrandes, hwarföre vice Secretarius 
icke föredragit denne h. Wadenstens supplique uthi dhe 2 förflutne, Prof:ris 
Wollffz och h. Micrandri rectorater, såsom och hwij han icke gaf nu warande 
Rectori om dhenne supplique tillkiänna, då han icke längesedan skrifftelig up- 
satte, ibland annat, Ausii saak?

Secreteraren swarade: Jag önskade till att winna tijden thet iag måtte fa 
swara skrifftel. hwar och icke ther Consistorium will hafwa patience att höra 
hwadh iag å min sijda hafwer, will iag låta komma ad acta hwadh iag i hastig- 
heet kan minnas. Dhet förra efterlätz Secretm. Prof. Schütz: Jag submitterar 
under Consistorii omdömme anten Secret:n thet i min frånwaro eller närwaru 
beswarer, om icke Secretarii obligation är, att anteckna på een lista, hwadh som 
hwar gång in Consistorio passerar, så att Rector och Consistrm ther af kan see, 
hwadh som böhr wärckställas. Thet är och högl:n att beklaga att tå Consistorium 
medh pluralitate votorum föll ther på, att begära een commission på thesse 
gamble twistigheeter, lijkwähl sådant genom andras wållande blef hindradt, och 
hwadh skade Acad:n ther igenom tagit, eller taga kan, thet må dhen swara före, 
som sådant förslag och rådh hindradh.

H. Qvaestor som här wijdh upkom, sade: effter iag förnimmer thet talas om 
Ausii saak, och i synnerheet om pluralitate votorum som föll på een commission 
att genom dhen samme, faå dhenne och andre gamble skuldfordringar afhulpne, 
så beklagar iag 1. att mitt skrifftel. votum i den saken, hwilcket iag omstendel. 
effter yttersta förståndh giorde och inlade, hwilcket jag och förmodar innehålla 
något särdeles, som icke skulle wara så godt att förlägga, kunde in tet winna det 
att thet blef i Consistorii protocoll infördt, oachtadt iag offta begiärdt, att dhet 
ordh från ordh måtte komma till protocolls hwadh jagh skrifftel. inlägger, och 
Ven:dum Consistorium een och annan gångh resolveradt att så skie skall. 2. På
minner iag dhet fundamentet som lades till dhen meningen som een eller annan 
emoot dhe flere hölldt, angående Acad. jurisdiction och dhes begynnelsse är icke 
medh dhe omständigheter anfördt, som saken meriterar, ty Academiens original 
privilegier, skola tydel. wijsa, att hon af prima institutione hafft sin egen juris
diction, och såsom min mening tå war, och alltijdh warit, att man borde söka 
i underdånigheet een commission att afhielpa dhesse saker, så will iag och ingen 
dhel hafwa i dhe swårheeter och skade, som Academien tillwäxer ther igenom 
att sådant förslag blef hindradt.

Prof. Norcopensis: The som på dhen tijden tyckte att Consistorium borde 
öfwa sin jurisdiction, och intet gå ther ifrån till något owanligit, hafwa framtedt 
sine skiähl, som syffta på fast annat, än som wara dhem till hinders som fölle 
på commission. Sedan wardt och Consistorii resolution, att effter alt voterande 
skulle dhenne saken hemställas Hans Excelkce Kongl. Drottzen, hwilcket ochså 
skedde, och således finner iag intet wijdh dhenne processen att beklaga. Ytterst: 
skada och afsacknadt har warit then minste som man något sin förmoda kunnat.
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så länge man warit sinnad att blifwa wijdh dhe stadgar och jurisdiction, som Aca- 
demien warit benådad medh, och fördenskull intet warit så lätt för hwarjom och 
enom att intrygga sigh, thet uthom bem:te procedere någon säkrare uthwäg 
skulle finnas, och i anseende här till, förmodar icke heller kunna bindas till 
answaret för någon påfölliande skada, then som lärer hafwa sine egentelige or
saker som then, nembl. skadan härrörer uthaf, när man hela wärcket nogare 
ansijr.

H. Aurivillius begiärte få föra ad acta fölliande:
Om Academien kommer något att lijda af ett eller annat procedere som här 

föröfwat är, förr än iagh tillkommit, så will iag dher af intet participera.
Dhet sade samptl. dhe tillkombne senare Professores.
H. Lundius: Såsom iagh har tillförende wijst dhe skiähl, förmedelst hwilcka

V. Consistorium een eller annan undantagandes har eenhällel. fallit på Com
mission, dy hoppas iagh och att warda i längden rättel. ursächtat, besynnerligen 
efter iag sedan min mening alldrig förandrat, uthan stått wijdh dhet iag een gång 
sagd t, och seer iag nu att bådhe längre tijdh fordrar, som och större omkostnad 
och beswär måste anwändas än skedt, om man wid commissionen förblifwit. 
Lärer och dhes uthan alt näppl. kunna niuta så lyckel. uthgångh som kunnat skedt 
om man blifwit wid förslaget.

H. Qvaestor: Att een eller annan sedermehra föllgdhe 111. Cancellarii behag 
dher i, kom dher af, att dhe som annorledes sig uthläte, blefwe så undfägnade, 
att dhe woro glade dhe fingo tijga.

Rector frågade nu hwadh som står att giöra medh Ausii saak, och huru medh 
dhes egendomb förwetter. Secretarius berättade sig hördt dhet skulle nu erf- 
wingarna sammanträdt i Stockholm att skiffta dhenne egendomben här i staden 
är, och kunde man altså i Stockholm få förnimma, om Ausii erfwingar någon 
deehl tillfaller, påståendes fuller Slorffen och Nyman att dhenne egendomben 
inxet warit sahl. Prof:r Ausii. Och discurrerades om dhenne saken på hwadh sätt 
man skulle kunna fa weta huru arfskapet förewetter, om wederbörande Ausii 
erfwingar, nu som säyes, tillsammans trädt att uthreda anten egendomben här i 
staden som sal. Ausi/w hafft honom tillkommit eller ey. Och på dhet man må 
weta om Acad:n kan komma till samma egendomb, och således blifwa betalt, 
så slötz att bref afgår till Prof. Örnhielm dhet wille han oförmärckt giöra sig 
informerad noga här om, och sedan gifwa Consistorio dher af part, då Acadrn 
i sin rätt kan vigilera, ty fast h. Wadensten fatt immission och således pra?fe- 
rencen, så må lijkwähl Acad:n komma att participera i dhen samma, om icke 
annan är att tillgå, serdeles när hans fordran blifwer betalt.

6. Rector påmintte om åkerwäsendet, dhet wille h. Qvaestor tillijka medh 
Prof. Wollff effter förrigit gottfinnande see till att dhe komma till slut medh 
stadz magistraten om dhen åcker Acad:n pra?tenderar. H. Qvaestor lofwade sig 
detta företaga willia så snart han kan få tijdh, men här till hafwer han hafft så 
mycket att giöra.

H. Schütz förfrågade om icke Kongl. resolu/zonen förmår, att omyndige Pro
fessorum barn fast än modren trätt ad secundas nuptias böra niuta, effter modren 
samma åcker som hon hafft uthi sitt änckoståndh.

Prof. Norcopensis förmente att högbeite resolution cesserar när modren är 
gången uthi annat giffte.
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H. Lundius: Jag förstår meningen så wara, att så länge modren lefwer böhr 
hon niuta förbite, men sedan hon är dödh, transporteras dhen på barnen, kun
nandes dhe intet succedera in jus matris förr än hon är dödh. Samma mening 
tyckte och samptl. Professores högb:te resolution hafwa. Effter dhetta submitte- 
rade Prof:r Schütz V:di Consistorii betänckande, om icke hans styffson dhen 
äldste, Laurentius Fornelius kunde få niuta stipendium här wid Acad:n. Consisto- 
riales tyckte detta icke wara oskiäligit, särdeles som han gifwer godt hopp om 
sigh, hwarföre och honom bewilliades att erhålla stipendium.

Nu igenkommo Consist:rii deputati Prof. Micrander och Lagerlööf ifrån h. 
slottzbefalin Samuel Stehn, och berättade att dhe så länge blifwit upphålldne 
effter dhe kommit att disputera medh h. Prof. Rudbeck om dhe anbudhne assig- 
nationerne, särdeles dhen eena som är på Bibliotheques medlen, hwilcken han 
ändtel. welat skulle accepteras, det doch icke skedde för dhet dhen posten som 
samme assignation innehåller, är strijdigh giordh och ligger under domaren i 
Kongl. Cammaren, hwarföre ändtel. dhen assignationen blef liggandes hoos 
slottzfogden till wijdare uthslagh i saken. Men tree accepterades, dhen eene h. 
Prof. Ol. Rudbeckz till Mider af d. 8 Octob. 685 på 133 dr i  öre s:mtt, dhen 
och Mittler godh erkendt, noch een h. Ol. Rudb. af d. 3 Martii 686. tili 
Qvaestorem på dhes sons och formsnijdarens Stipendium på 143 dr 1 \  öre kop- 
prfrimtt. Och een h. Doct. Drossandri på h. Ol. Rudb. wägnar af d. 1 Octob. 
685 på 400 dr kopp</r:mtt. På dhet öfrige som rester tillbiuder h. Rudbeck een 
obligation att betala sidst i nästkommande Julio, dher på deputati hade begärdt 
uthrymme att conferera om dhetta tillbådet med Consistio. Och tyckte nu Con
sistorium man dher till wäll kunde condescendera, och bemite obliga/Zon emot- 
taga. Anbelangande opsattzen på böckerne, som än ey äre lefwererade af dhe 
som Curio tryckt, lofwade h. Rudbeck gifwa een säker och wiss consignation 
så att iämbwäll dhe som icke stå på dhen catalogo opförde, som sidst öfwergafs 
h:r Sam. Stehn, tillijka medh dhem som tryckte äro, sedan actionen med Curio 
begynttes, skola noga antecknade blifwa. 3. Anbelangande dhe tryckinstrumen- 
ter som desidereras och h. Sam. Steen fått skrifftelig communica//on om, så har 
han dhem gifwit till Curio, och han lofwat sig dher på skriffd. förklara.

XI. H. Schütz Bibliothecarius förfrågade, om icke inspectores aerarii wille 
kiöpa in materialier till Bibliotheques wiiwes uplagande, hwarest finnes nödigt 
låta giöra golff, och hyllor kring wäggarna, så att man sedan kan flyttia dijt opp 
böcker uhr nedersta rummet.

Resol. Inspectores aerarii räcka h. Bibliothecario handen, så att materialier här 
till blifwa inkiöpte, och sedan winden oplagatt som wederböhr.

XII. H. Qvaestor berättade att Acadiae staten och 685 åhrs aflöning är nu all
deles afbetalt, ehuruwähl han måst betala till h. Rosenstiernan expenserne för 
riddersynen, och jämbwähl till reparationen wid Ullfia qwarn tämmelig omkost
nad anwändt. Han lätt och förstå hwadh rest hoos bönderne föruthan dhe som 
under exercitiestaten höra effter 684 åhrs slutne räkningar innestå. Nembl. uthi 
pennings 22634 dr 5. 18 koppar:mtt. I spannemdhl 4812 t:r 51/4  f:r. Item 
1 tia 4 é fir hwete. Noch 9. tir hafte. Sedan gaf han tillkänna sig hafwa förslag 
att förbite rest innom dhetta åhrs förlopp till större deehlen skall blifwa betalt. 
2. Att fölliande åhren skall icke så stoor balance blifwa, som här tills skedt, 
ey häller så månge ödeshemman skola hädan effter stå att befara. Han tillbödh
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nu samme sine förslagh uptäcka, men Consistoriales tyckte bäst wara först in
spectores aerarii giöra sigh om dhem informerade, då dhe sedan Consist:o kunna 
föredragas.

XIII. H. Qvaestor berättade sig fatt immission i Be[h]mers godz uthi Prof. 
Micrandri rectorat, fördenskuld han till Acad:n häfftar före, och weet intet annat 
än häradzfogden giordt execution på Behmers arendator på Ytterbynäs*, så att 
arrendet dher af Acad:n tillfallit. Men på godzen hafwer man ingen jordebook, 
att man weet huru stoor räntta böhr wara. Resol. Till wällborne h. landzhöfd:n 
Thegner skall bref öfwerskickas medh ödmiuk begäran han wille så laga att 
Acad:n kunde fa een jordebook, och kan representeras dhet Consistorium till- 
förende begäratt af dhe förra landzhöfdingarne, som och Consist:m dhet samma 
genom breef begärt af Be[h]mer sielf, men tills dhetta uthan effect.

XIV. H. Qvaestor berättade bonden Johan Ollsson i Tibble** och Wänge 
sochn häffta för någon skuldh till Acad:n, men han icke kunnat giöra execution 
på honom effter bonden nu någon tijdh bott på ett cronohemman. Men nu skall 
han flytta på ett h. Rhenhielms hemman, hwarföre hafwer han ärnadt låta giöra 
execution, till hwilcken ända bondens söder och egendomb blifwit opskrifne; 
dhetta när bonden förnam har han begiärt caution af Rhenhielm, dhet och 
Qvaestor sade sig welat acceptera om han blifwit i sillfwer, men emedlerdjd haf:r 
nu bondens folck stulit undan een koo och een geet.

XV. H. Schütz berättade sig för A:o 685 kiöpt opp någre böcker till Biblio- 
thequet effter Decanorum opsattz, begär och att Decani för dhetta åhr wilia 
specificera dhe nödigste böcker, så will han och tillsee, att nu någre för dhetta 
åhr måge kunna inbringas.

XVI. H. Qvaestor påmintte att förleden midsommars tijdh woro twänne in
förde till ett stipendium, nembl. Kyronius och föruthan honom een annan, hwar
före belopp sig på hwar 30 dr kopprfr.mtt. Men af samma 30 dr är han Kyro
nius debiterad pro mulcta 14 dr och någre öre sade h. Qvaestor, hwilcka 14 
dr, sahl. D.D. Skunck då han mig tillskickade stipendiatlistan, badh mig innehålla 
till des han skulle med migh få tala, som och skedde. Men nu sedermehra hafwer 
jagh låtit Secret:n taga emoot samma mulcta till Consistorii cassa, och jämbwähl 
dhe öfrige penningarne af samma stipendio, effter Kyronius dhem intet kräfft, 
kunnandes honom Kyronio öfwerskåttet af mulcta igenbetalas af Consistorii 
cassa när så fordras.

XVII. Till Högl. Kgl. Hoffrätten skall afgå bref, och giöras ödmiuk påmin- 
nelsse om Hedberghz saak.

Consistorium minus d. 10 Martii 686
presentibus Rectore h. Bilbergh, h. Lundio, M:o Micrandro, h. Norrmanno 

och Secret. J. Reftelio.
D.D. Benzelius excuserades af Cursore effter han är i cons:o eccksiastico.
I. Ryttaren Erich Lindh, som i förre Consistro minori tillsades skaffa sine witt- 

nen tillstädes uthi dhen saak han hafwer emoot Stakaeum [Stachaeum] och 
Prytz [Preutz] frågades om han dhem hafwer, och sade, att Carl Thomassons

• Felskrivning för Ytterby.
*• Långtibble.
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pijga Brita Tomesdotter wara tillstädes och Groningens gosse [Henrik Balt- 
zarsson]. Pijgan inkallades.

Partterne Stakaeus och Prytz tillfrågades om dhe något hade att excipera moth 
dhenne pijgan, men sade sig icke hafwa något. Emedlertijdh nämbde ryttaren 
att Carl Thomsons hustru berättat dhet hennes man stått i portten och sedt på 
när han war medh studenterne ihoop, men han wägrar sig att wittna. Sedan före- 
hölltz pijgan eden, dhen hon på tillbörl. sätt aflade, och refererade som föllier: 
När iag kom uth genom portten, så låg några ihoop uth på gatan medh ryttaren 
och hans hustru [Karin Larsdotter], men huru många dhe woro weet iag ineet, 
och då sade hustrun åth studenterne lätt blifwa wärjan, dhet är kongens wärja. 
När dhe så lågo ihoop på gatan, woro dhe så godt som mitt emillan Prof. 
Columbi och Prålens gårdh, men huru dhe ihoopkommit weet iag intet. När 
dhe då blefwe åthskilldhe från hwar annan, så sade een ifrån Columbi huus: 
Sij här, jag will läna Eder wärja. Då frågade een som på gatan stodh, hwadh 
säyer du? Och der med kastade han som i Columbi huus war, wärjan uth, och 
då gick ryttaren undan in i Prålens gårdh, och dhe andra gick effter. Mehra 
sade pijgan sig intet hafwa att berätta, ty hwadh passerad t in uthi gården wiste 
hon intet.

Hon tillfrågades om hon sågh huru månge dhe woro, som gingo effter rytta
ren, men dhet sade hon sig intet kunna weeta. Pijgan frågades och om hennes 
hussbonde Carl Thomesson såg dhenne actionen? Hon swarade: Han weet intet 
mehr här af än iag, och ändå icke så mycket, ty han kom senare uth än iagh.

Skomakarens Gröningens gosse Hindrich Balltzorson [Baltzarsson] påbero- 
pades af ryttaren, och inkallades, då han blef tillfrågadt huru många åhr han war. 
Han förmeente sig wara på sitt i5:de åhr, men wiste icke förwist, hwarföre 
skickades Magnus [Branzelius] Cursor till h. Olof Teelman, dher gossen tient 
förr, att förnimma om hans ålder, på dhet man måtte weeta om han kan wara 
capabel giöra eedh. Partterne togo emedlertijdh affträde. Cursor kom igen, och 
sade h. Olof intet wara hemma, men hans hustru sagdt, att gossen som frågas 
effter är 17 åhr gammall, dhet hon så mycket bättre weet, som hon honom 
opfödt. Consistorium hölt lijkwähl säkrast att giöra sig än wissare informerad, 
hwarföre Cursor skickades tillbakars att upsöka h. Olof och wijdare förnimma 
om gåssens ålder. Då och han tillsades att båda Carl Thomsson komma upp 
att wittna.

Cursor kom igen, berättandes dhet h. Olof sagdt att gossen är född 1669 
om wåhren, så att han således är nu på sitt i7:de åhr, sade och Carl Thomsson 
reda wara oppkommen.

Partterne inkallades som och borgaren Carl Thomesson, och som förmeentes 
effter pijgans rela//on, dhet dhennes wittnesmåhl torde angå och dhem som kas- 
tatt wärian uth på gatan uhr Prof. Columbi huus, så inkallades och dhe, som 
dherföre wara nampngufne Wilhelm Wricht och Johan Petre. Emoot borgaren 
Carl Thomsson exciperades af ingenthera, hwarföre han aflade eedh, och bety
gade som föllier: Så mycket jag sågh will iag seya, men iag kom intet uth förr 
än dhe lågo ihoop på gatan emellan Anders Mattsons och Prålens portt, ohnge- 
fähr mitt för sahl. Columbi gårdh, men hwilcka dhe woro kan iag intet säya, 
ty iag kiände dhem intet, ey heller ryttaren wijdare än dhe sade mig sedan 
dhet warit Linden. Men dhet hörde jag att een hustru ropade och sade: lätt
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blij wärian hon är Köngens. Men när dhe intet fick wärian, skilldes dhe åth och 
flydde undan åth Columbi gårdh. Frågades, huru han förklarar dhet att dhe 
flydde, då han sw:de att ryttaren lopp föruth, och dhe andre effter medh wärjan 
som kastades uhr Columbi gårdh, ty dher kastades uth een wäria, och sedan 
flydde dhe af in uthi Prålens gårdh. Mehra sade han sig intet weeta hwadh som 
passeradt.

Partterne togo affträde, och jämbwähl Wricht och Petre, och sedan inkallades 
ryttaren. Stakse#; och Prytzen att afhöra Hindrich Baltzarssons wittnesmåhl, 
hwilcken ärkiändes capabell att wittna för ålldren skuld, effter han nu ohnge- 
fåhr fyller 17 åhr. Men han tillfrågades lijkwähl om han kan sina christendombs 
stycken, hwilcket till att förnimma, skickades Magnus [Branzelius] Cursor till 
h. Olof igen.

Partterne togo affträde.
Emedlertijdh öfwerlade Consistorium om Wricht och Petre, som tillförende 

warit af Stakaeo och Prytzen påberopade till wittne, dhet syntes dhe så grave
rade af pijgans och skomakarens wittnesmåhl för dhet dhe uthkastatt wärjan, att 
dhe intet kunna wittna, särdeles dhen som wärjan kastatt. Och skall ransakas, 
hwilcken dhet giordt, och om dhe bägge warit om rådh. Cursor kom igen och 
sade h. Olof berättat att dhenne Hindrich eenfalldigt och rättfram kan fuller sine 
christendombs stycken, och är elliest wid sitt fulla weet, hwarföre han bepröf- 
wades redel. kunna giöra sitt wittnesmåhl. Edens wicht förehölltz honom tydel. 
och klarl. och sedan ingenthera af partten som inkallades moth honom excipe- 
rade praesterade han eeden, och refererade som föllier: Jag satt wid mitt arbete 
om afftonen, och då kom Erich Lindh ryttaren om h:r Olofz hörn och trallade, 
och studenterne kom och skreek ifrån Oxetorget. Och begyntte dhe tala hårdt 
mitt för Columbi änckas gårdh, i dhet samma gick iag i portten och såg då, 
att twå stodo och höllo i wärjan med ryttaren, warandes hans hustru [Karin 
Larsdotter] dher hoos att skillia dhem åth, och war wärjan uthdragen. Men som 
Linden rychte på wärjan, släpte studenterne henne, och då gick dhe baklängz 
undan åth Carl Tomssons hörn, och Linden effter dhem 3 eller 4. stegh. Mädan 
nu han war effter studenterne med wärjan, togh ryttarens hustru opp een kappa 
på gatan som låg mitt för Columbi huus, och bar in uthi Prålens porttlijder, 
dher hon lade henne från sigh. Men strax ryttaren gått någre steegh effter 
studenterne och han intet nådde dhem medh wärjan, gick han tillbakars, och då 
hade hustrun honom in uthi gården. Men som ryttaren kom in i portten, kom 
een medh een lijten wäria effter, som slogh sig i kull i portten effter dher war 
halt, och då togh ryttaren af honom wärjan, och slog någre slänger åth honom, 
men träffade uthi porttstänglen. Men så språng een annan student till Columbi 
huus, hwarest een kastade uth een wäria och sade: sij här har du att wäria 
dig medh. Emedlertijdh gick ryttaren och jag in uthi Gröningens stugu i Prålens 
gårdh, och när wij gick uth igen igenom förstugun, så war dhen andre på gården 
och hade estocaden i handen, som kommit från Columbi gårdh. Gick så ryttaren 
backlänges undan, men som han sågh dhet hielpte intet, slogh han undan estoca
den, och högg studenten i hufwudet. Och sedan studenten fick skadan, gick han 
bortt.

F:ss när hustrun fick skadan? Han swarade: dhet war när ryttaren och jagh 
kom uth genom förstugun, ty när studenten då språng inne uthi gården, så slogh
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hon till portten, och måtte hon då fått skadan. Fråg:s om studenterne woro uthan- 
före portten, som wille in? Han swarade att dher woro någre som skuto på. 
Mehr sade han sig intet weta. Prytzen frågades huru han fick estocaden? Han 
swar:de att sedan ryttaren tog af honom spasserewärian, stack Stakaeus estocaden 
genom portten, det och S takar tillstodh. Hindrich Baltzarsson affträdde.

Flere wittnen hade in tet ryttaren. Wiste och icke häller å sin sijda Stakae»j 
och Prytzen andra att nämbna än Wricht och Petre, men ryttaren exciperade 
moth dhem, effter dhe kastatt wärjan uth. Stakaeus sade att Wrichten kastade uth 
wärjan, men Petre stodh allenast i fönstret hoos honom. Partterne affträdde. Se
dan profwades nödigt inkalla Wricht, att förnimma huru han kom till att kasta 
uth wärjan, item om Petre warit hoos honom, och huru han dijtkommit. Wricht 
inkallades, och effter desse till honom giorde frågor swarade: Pettre föllgde mig 
när wij kom ifrån måltijden opp uthi min kammar, allenast för roo skulld. Een 
stundh effter begyntes dhetta tumultet, och som iag sågh studenterne woro i 
fahra för ryttaren, så kastade jag uth wärjan, men medh dhen condition, att dhe 
skulle ingen skada giöra medh henne, uthan allenast wäria och salvera sigh. 
Frågades om han war uthe på gatan medh, och om han sågh huru ryttarens hustru 
blef skadad? Wricht swarade: Jag och Petre ginge i cammaren uthi underklä- 
derne, men kommo inte/ uth på gatan, förr än Prytzen war inkommen i gården, 
och då stodh Stakaeus och wille få estocaden in igenom portten, som och om- 
sijder skedde och då brötz estocaden af, men tillförende måtte skadan skedt, 
men huru eller af hwem weet iag intet.

F:ss om Wricht hade något i handen? S:ss: Jag hade intet, uthan Petre hade ett 
wedträdh, och stodo wij allenast att see här på. Skiöt elliest Wricht all skulden 
på ryttaren, att han sig på Prytzen och Stakaeus förfördt.

Wricht tog affträde, och inkallades Johan Petre, förfrågawdes Rector om han 
warit i rådh medh, att wärjan skulle kastas uth? Johan Petre: Jag förbödh Wricht 
uthkasta wärjan, och instigerade honom ey uthan sade: dhet är intet rådel. uth- 
kasta henne, men han war lijkwähl så hastig att han giordet. F:ss om Petre warit 
uthe medh wedtredh. S:ss: När actionen war all, och Stakaeus stodh och wille in 
genom portten så språng iag uth allenast medh een lijten kiäfling, och gick in 
uthi gården, men giorde in tet med samma kiäfling, effter iag inte/ hade att giöra 
medh dhem uthi samma action. Men strax iag kom uthi gården, språng Pryt
zen mig förbij, och blef lijtet effter huggen, så att han dånade när han kom på 
gatan, och sedan någre gånger i min kammar. Prytz tog afträde. Elliest skiöt och 
Petre skullden på ryttaren, att han sig på studenterne förförde. Sedan nu Con
sistorium således dhesse twänne Wricht och Petre examineradt och befunnit, 
dhet dhen eena kastatt wärian uth, och dhen andra luppit uth med wedträdh, 
och dhe således såsom inweklat sig medh, så kunde dhe intet admitteras till att 
wittna. Sielfwa saaksens afdömmande skiötz till Consist:m majus, effter hon na- 
turz. sua dher under hörer. Dhetta förkunnades partterne, då Stakaeus och Prytz 
belädes medh arrest till näste Consistorium blifwer.

Studiosi Stakaeus och Prytz begärtte dhet måtte Petre och Wricht få bewittna 
eedel. om alt hwadh dhem bekant är uthi dhenne saaken, hwilcket dhe förmente 
sig lända till hielp uthi stadzrätten, när dhe ryttaren dher söka willia. Dhem före- 
höltz att Wricht och Petre intet äro tienlige eedel. att wittna i dhenne saken, 
effter dhe sig till een deehl inweklat, uthan allenast, dher så wijdare fordras, 
kunna dhe giöra relation här om.
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Sedan frågades Petre om han icke war in uthi gården när Prytzen war till
sammans medh ryttaren. Han sade sig och Wrichten warit inne uthi portdijdret.

Stakaeus begärte dhet måtte ryttaren åtherlefwerera kappan han hoos sigh haf- 
wer, som på gatan optogz. Ryttaren tillsades här om, och lofwade så skulle skee.

II. Anders Arfwidson wällborne fru Elisabet [Graans, f.] Bures fullmächtig 
och praeceptoren hoos h:ss högehrew. Prof. Holm Petrus Kiörningh inkommo, 
igenlefwererades han Kiörning på Profess :ns wägnar dhen Profess:m communi- 
cerade libell med dhes documenter, som fullmächtigen Anders Arfwidson här i 
Consistro förr insinueradt. Hwar på föllgde och nu Profess:ns exception. Förb:de 
Kiörningh war intet wijdare fullmächtig, än att inlefwerera documenterne. Li
bellen uplästes, gifwandes wällb:ne frun tillkenna, dhet hennes sahl. man fordom 
landzhöfdingen wällborne h. Johan Graan A:o 676 d. 15 Jan. till kiöpz undfått 
sillfwer af fordom pastoris i Luleån M:r Hans Anthelii äncka, men nu Profins 
Holms hustru, hustru Anna Jöransdotter [Folcker] för 1000 dr kopparrmtt. 
Medh samma 1000 dr kopp*?r:mttz betallningh, ward t h. landzhöfdingen någon 
tijdh förunt diladon, som sielfwa obligationen, dhen nu upwijstes, af förb:te 
dato d. 15 Januarii betygar, dhen om intet interesse för samma pennings för
mäler. Sedermehra A:o 678 d. 2 Jan. har h:r landzhöfdingen effter egen obliga
tion af henne upnegotieradt 1000 rdr in spicie medh förskrifning uthi interesse 
åhrl. å 7. pro cento. Noch d. 20 Nov. 678. blifwit effter obligation skyldig 300 
dr kopp^rmtt, hwilcka 300 dr der af flyta att h. landzhöfdingen kiöpt af förb:te 
Prof. Holms hustru een byggning i Luleau prestegårdh. Här emoot hafwer h. 
landzhöfdingen i sin lijfztijdh betalt, effter Prof. Holms hustrus qvittance af d. 20 
Nov. 678. 430 dr kopptfrimtt, som äro interesse pennings på dhe 1000 rdr. 
Sedan effter h. landzhöfd ingens dödh hafwer wällborne frun d. 12 Octob. 680 
betalt genom bancocasseuren Magnus Grubb 1000 dr kopptfr:mtt. Noch att 
betala resten så alt i capital som interesse, hafwer wällbrne frun updragit Prof. 
Holm ett stenhuus i Stockholm d. 10 Novemb. 682 för 12000 dr kopptfr:mtt 
decourterandes Prof:n dher på 8737. dr 16 öre kopp^rtt som han effter sin 
eegen opsatte räckning frun debiteradt före till d. 2 Jan. 683; sedan förb:te 
1000 dr woro rabatterade, och resten till 3262 dr 16 öre kopp<*r:mtt undfor- 
des genom bryggaren i Stockholm Clas Lampa. Men här wid hafwer Prof:n 
icke affördt dhe 430 dr kopp<zr:mtt, som förr A:o 678 d. 20 Novemb. effter 
des hustrus quittence betalte woro. Begiärer dherföre wällborne frun dhet måtte 
Prof. Holm genom V. Consistorii domb, effter han elliest icke will beqwäma 
sig betala till henne tillbakars förb:te 430 dr kopp<zr:mtt, som han uthom sin 
pra?tension opburit. Sedan gifwer wällb:ne frun tillkiänna dhet h. landzhöfdingen 
giordt een lefwerering till Prof. Holms hustru effter hennes egit quittence d. 
1 Julii 1675 bestående af 146 dr 21 1/3 öre söllf:mtt, hwar uppå han i samma 
quittence gufwit h. landzhöfdingen assignation till Reenstiernorna att få samma 
pennings igen, men weet samma pennings sedan aldrig wara betalte, hwarföre 
begär hon dhet Prof:n Holm och dhem restituera måtte, så frampt han icke 
bewijsa kan dhem wara betalte.

Sedan uplästes Prof. Holms exception, förmälandes han, att han emoth dhe 
430 drs praetension som landzhöfd ingens fru fordrar intet mycket har att seya, 
effter Prof:ns hustru icke kan neka till sin hand. Men effter han finner af någre 
h. land[z]höfdingens skriffter någre påster, som oclarerade äro, så begär han der 
öfwer wällborne fruns förklaringh 1. att h. landzhöfdingen uthi ett sitt bref dat.
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Umeau d. 27 Oct. 676. hwar af transumpt opwijstes, bekiänner sig wara skyldig 
Prof:ns hustru 200 rdr in spec/e, men anhåller att wara frij för gifwa interesse 
dher af på een tijdh. Dher till förmäler h. Prof:n henne alldrig samptyckt, hwar- 
före pr«tenderar han både capital och interesse. 2. Fordrar han förklaring huru 
dhe 400 dr kopp<*r:mtt skulle wara betalte, som Prof:ns hustru uthi des äncke- 
ståndh skulle honom till Stockholm tillskickatt medh borgmästaren Erich Erichs- 
son i Luhleau. 3. Opwijstes transumpt af ett h. landihöfdingens bref dat. Stock
holm d. 11 Sept. 674 dher uthinnan han tillstår sig hafwa af he»we emottagit 
någre ducater, för hwilcka han skulle skaffa då warande änka 2 nådåhr. Samma 
ducater skrifwer Prof:n wara 10 in specie, men som dhe icke äro uthgifne af h. 
landzhöfd:n, begär han både capital och interesse igen. 4. Skrifwer Prof:n dhet 
wällb:ne frun nu will oprifwa hwad förr transigeradt är, hwarföre pra?tenderar 
han icke allenast ofwanskrefne poster, uthan förbehåller sigh wijdare ännu att 
söka hwadh i hastigheet kunde wara förgiätit och i räkningarne torde igenfinnas 
som och refusion för expenser hinder och skada, som förr af drögzmåhlet med 
penningarnas betalning är förorsakad, och än wijdare förorsakas kan. Angående 
dhe 146 dr 21 1/3 öre s:mtt som wällb:ne frun pr«tenderar, förklarar Profrn 
så: att h. landzhöfd:n medh Reenstiernernas bookhållare begiärdt af Prof:ns 
hustru hon skulle till Renstiernernas bruk giöra någon försträckning i spanne- 
måh\. Men när han dhet wägrade tillbödh henne h. landzhöfdm sin cautions 
skrifft, att han wille betala, dher dhe dhet icke giorde. Omsijder hafwer och h. 
landzhöfd.n henne betalt, som Profrn skrifwer, och tog då sin cautions skrifft 
igen, hwar emoot han åther gifwit honom inwisning igen till Rhenstiernorna uthi 
dhet af frun allegerade instrument af d. 1 Julii 675.

Sedan dhenne exception war upläsen, pröfwades nödigt dhen medh wällb:ne 
frun att communicera, hwarföre hennes fullmächtige honom medh des twänne 
allegatis emottog medh protest angående expenser hinder och skada, som af 
processen lära förorsakas.

Consistorium minus d. 13 Mardi
pisentibus ProRectore M:o Micrandro, D.D. Benzelio, h:r Lundio, h:r Lager- 

lööf, h:r Norrman och Secret. J. Reft.o.
Rector kunde för dhenne gången intet sittia effter han är medh partterne, som 

nu skole komma för rätten, uthi frändskap, och nodficerade så Prorector dhet 
nu skulle företagas saken som är emellan sahl. Scheffers äncka Regina Loccenia 
och Gartmans Margaretha Erichsdotter [Ångerman], som och dhen som är emel
lan Prof:r Gartmans och rådmans Erich Hanssons [Ångermans] äncka h. Maria 
Jöransdotter [Folcker], hwar wid påminte Prof:r Lagerlööf dhet Prof. Gartmans 
äncka intet woro i dhenne senare citerad. ProRector sade sig befalt Johan Cur
sor dhet han icke allenast skulle henne citera emoot rådmannens äncka uthan 
och emoot sahl. Scheffers. Johan Cursor inkallades att giöra beskedh om och 
huru han citerad t sahl. Gartmans. Han refererade, att först han war hoos Rector 
kl. 8. i går om morgon, så tillsade han honom om saken som är mellan Gart
mans och sahl. rådmans Erich Hans äncka.

Prorector sade sig in tet då befalt honom citera henne i dhen saken, uthan 
sedan. Cursor sade sig och då gått till Rectorem igen och talt med honom om 
samma saak, men intet medh änckan sielf, förmenandes han Rector skulle henne 
cita//'onen förkunna, effter han med henne talte om samma saak.
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Prorector frågade sedan Johan Cursor huru han kommit till att begiära h. 
Lagerlööf sittia i dhenne saken, effter han befalt honom buda h. Wollff.

Cursor: När iag kom till Rector och sade åth honom om dhenne saken, då 
badh han mig tala medh Prof. Lagerlööf effter han tillförende suttit i dhen.

Prorector: Så haf:a I budat Prof. Lagerlööf i Rectoris nampn. Cursor: Ney iag 
budade i Prorectoris nampn, men iag gick mtet strax effter Rectoris befallning 
till honom, uthan talte först medh Prorectore här om, som skedde ohngefåhr 
kl. 2. Prorector nekade dhet han honom befallning här till gifwit.

Consistoriales samptl. betygade dhet han går mycket owisse ärender, hwilcket 
af dryckerij lärer förorsakas, hwarföre han synes till dhenne tiensten inept. 
Undrade elliest mycket att han skulle förgiätit citera förb:te Prof. Gartmans 
äncka emoot sahl. rådmannens hustru, effter han för dhem berättat, när han 
dhem convocerade, att skulle dhe nu för samma saak komma tillstädes.

Cursor tilltaltes alfwarl. för dhetta sitt brått och förseende, att han försummat 
citera sahl. Gartmans emoot rådmannens Erich Hanssons.

Cursor affträdde, och fans nödigt förnimma, om lijkwähl sahl. Gartmans mtet 
constitueradt någon fullmächtig uthi dhenne saken.

Stadz secreteraren m:r Georg Upmarck fullmächtig på sin moders [Maria 
Angermans] wägnar och jämbwähl Nicol. Marin inkommo, då Marin tillspordes 
om han war fullmechtig på professorskans wägnar emoot rådmannens Erich 
Hansons äncka.

Marin: Intet i dhen saken är iag fullmächtig, ty hon hafwer intet blifwit cite
rad, hwarföre hon och dhenne gången icke kan comparera.

Stadz secreteraren protesterade här emoot, det saken här igenom kommer till 
dragés så långdt uth.

Prorector remonstrerade honom dhet felet, att cita//onen warit försummat, 
består hoos Cursorem, men näste Consistorii dag skall hon förtagas, dher hon 
dhes innan icke blijr componerad; här medh togo dhe bägge affträde.

H. Norrman begärte fa ad acta, dhet Cursor intet talt för honom, hwadh 
saak som i dag skulle komma före.

Consistorium discourrerade sedan om Johan Cursors bråt, och fan rådel. att 
dher han hedan effter slijk försummelsse låter förspöria, skall in actis efftersees 
om icke warit särdeles considera//oner håldne dher widh att honom skulle anför- 
troos dhetta embetet, jämbwähl om icke förr här i Consist:o warit talt om hans 
försummelser, som tijdh effter annan skedt, och kan då sedan underkastas Con
sistorii majoris betänckande, om han wijdare dhenne tiensten bör behållass. Han 
inkallades och tilltaltes alfwarl. att corrigera slijk sin försummelsse.

II. Nicolaus Marin på professorskans Margretha Gartmans, och Petrus Kalck- 
berner på sahl. Schefferi änckas Regina Locceniae wägnar inkommo, då i dheras 
närwaro uplästes dhen skrifft som sahl. Gartmans äncka inkommit medh. Bägge 
tillfrågades först om dhe hade fullmachter, men sade sigh icke wijdare wara full- 
mächtige än dhen eene skriften att inlefwerera och den andra henne att emottaga. 
Skrifften war af dhet innehåld 1. att sahl. Gartmans äncka fuller sielf hafft för
sorg för åkerbruket wid Flogesta dher hon för sahl. Scheffers hafft frija händer, 
som sig dher uthi lade emoot Kongl. Drottzens ratification och Consistorii noti- 
fica/zoner, särdeles af d. 8 Jun. och 12 Julii samma åhr som sahl. Gartman dhet 
tillträdde. 2. Står rågen henne till tienst, och har henne icke warit nekad, men 
lem nar till Consistorii omdömme, om hon derföre kan pra?tendera interesse.
6 — 754.293  Sallander
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3. Angående hallmen skrifwer Prof. Gartmans äncka, att hon honom effter då 
warande Rectoris D.D. Hoffwenii befallning uthkasta låtit, aldenstund hon söckt 
eludera Consistorium, som Consistorium uthi sitt bref af d. 12 Julii, henne låtit 
förstå. Skulle och sahl. Scheffers wäll wist hwadh dagel. i Flogsta passeradt, 
och således sielf bordt sig om sin halm wårda. Hemskiuter för dhet öfrige till 
Consistorii ompröfwande, hwadh Consistorium sahl. Scheffers äncka för dhes i 
otijd giorde arbete will bestå, hwilcket sahl. Gartmans högst aestimerar för 40 
mk söllfrmtt.

Kalckbemer begärtte communica// on af samma skrifft, hwilcket och skedde 
med giord påminnelse att förklaringen till näste Consistorii dag blifwer färdig, 
hwar medh han och Marin togo affträde.

Consistorium minus d. 17 Martii
pra?sentibus ProRectore M:o Micrandro, D.D. Benzelio, h. Lundio, h. Wollff 

i Micrandri ställe som elliest är ordinari«/ adsessor, h. Norrman och Secret. 
J. Reftelio.

Rector excuseras effter han med partterne är uthi frändskap.
I. ProRector berättade det han intet kunnat undgå att kalla Consist:m tillsam

mans, aldenstund professorskan Margaretha Gartman och rådmannens Erich 
Hanssons [Ångermans] h. Maria Jöransdotter [Folcker] öfwer dhen saken, som 
dhem emellan är, ey kunna komma till wänlig composition, ehuruwähl sådant är 
lijkwäll någre gånger å professorskans wägnar tenteradt. Måste altså hon nu före
tagas, hwarföre partterne i går kl. 9. äro citerade, då rådmanskan begäradt, dhet 
måtte professorskan ändtel. personi. comparera, hwar på Prorector och låtit 
henne tillseya hon måste komma opp, när så nödigt fordras, dhet hon lofwat 
sigh will ia effterkomma, men desidererar att och rådmanskan skulle upkomma. 
Har så ProRector låtit hoos rådmanskan gifwa tillkiänna, dhet wille hon com
parera för ransakningen skuldh, att dhen blifwer fullkombl. derföre hon fuller 
sig icke aldeles undandragit, men lijkwähl påberopar sig dhen förmånen, att hon, 
som hon är actrix, må uthföra sin saak per advocatum.

Consistoriales befunno skiäligt dhet bör professorskan när nödigt är och så 
påfordras, i egen person comparera, och måtte icke heller rådmanskan undan
draga sig, så frampt ransakningen elliest icke kan ärhållas fullkomblig, fast henne 
så som actrici tillåtel. är agera per alium.

ProRector frågade om icke rådmanskans libell, dhen hennes son secrete[ra]- 
ren lärer nu inlefwerera, skall med professorskan communiceras. Dhet tyckte 
Consistorium böra skee, effter tillförende så är resolveradt, då man sedan, när 
swar dher på inkommit, nogare kan pröfwa huru wijda bägge partternes per
sonlige närwarelsse desidereras. Een skrifft insinuerade Prorector, dhen Prof. 
Lagerlööf på professorskans wägnar honom tillstält, men låtit förstå, att hon intet 
will dhen communiceras medh partten.

H. Lundius påmintte att så wijda hon partten angår, och här kommer ad acta, 
är in tet förswarl. wägra parten com/wunica//‘on.

Stadz secreteraren Georg Upmarck inkom å sin moders wägnar, och Nicolaus 
Marin å professorskans. Marin war allenast fullmechtig att afhempta dher något 
skrifftel. inlef:ereras skulle.

ProRector frågade secret:n om han icke nu wille insinuera dhen skrifft han
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förr uthfäst om sin moders kiäremåhl emoot Prof. Gartmans hustru för dhet som 
dhem millan förelupit i juhlehellgen. Upmarck sade dhet han inte/ förstått någon 
skrifft skulle af honom desidereras annan, än hwadh den saken angår som i högl. 
Kl. HoffRätten hänger, om dhen skulle med dhenne någon connexion haf:a, 
som i förleden juhlehelg passeradt.

ProRector förhöllth honom det han här i Consistro förr sig godwilligt påtagit 
denne senare skrifftel. författa. Secreteraren wille icke kiännas dher wid, hwar- 
före gick Acad:ae Secretarius effter acta som håldne woro d. 17 Febr. här öf:r. 
Samma acta oplästes för secreteraren, hwarest förmäles om Consistorii betänc- 
kande, det hafwer Consistorium icke hållit orådel. det wille han kiäremåhlet på 
sin moders wägnar skrifftel. inlefwerera, hwar med han och då warit förnögd, 
och lofwadt så skee skulle. Secreteraren swarade: Jag nekar inte/ dher till att 
iag icke hörde detta Consistorii betänckande, men min mening om det samma 
war dhen, att allenast iag skulle skrifftel. inlefwerera beskaffenheeten af dhet i 
Kongl. HoffRätten passeradt är, och således gifwa tillkenna om dhenne saken 
medh dhen någon connexion hafwer.

Secreteraren förehöltz dhet aeterne i sig sielf äro klara, så att ho» oo» mtet 
kunde wara okunnigt, dhet desidererade Consistorium skrifftel. hans kiäremåhl, 
hwar till han och godwilligt condescenderadt. Han nekade sig det samma kiäre
måhl skrifftel. författat, men urgerade 1. att han måtte fa extractum protocolli, 
att blifwer honom pålagdt skrifftel. inkomma. 2. Påstodh han, det måtte profes
sorskan sig sielf för rätten sistera. Hwadh dhet förra wijdkommer, förhölltz 
honom sådant extraet icke communiceras, effter dhet skulle skee contra fidem 
actorum, som betyga dhet Consistorium honom icke pålagdt sitt klagemåhl 
skrifftel. framställa, uthan han sielf godwilligt dher till sig förstått, hwarföre och 
nu libellen desidererades 3. att professorskan skall personel, comparera, skall 
skee när han först kiäremåhlet föredragit, och så nödigt bepröfwes.

Här på uplästes dhen förr af ProRectore insinuerade skriften, hwar uthi pro
fessorskan notificerar dhet hon genom D.D. Benzelium, Prof. Lundium och 
Prof. Lagerlööf söckt förlijkning med sin stifmoder [o: Maria Ångerman], och 
således har godt samwete, att hon å sin sijda wijst ett förlijkligit sinne. Men som 
stifmodren låter märeka sig oförsonlig, och ändtel. will hafwa saken till dombs, 
så will och professorskan afwachta rättens slut, men giör lijkwähl påminnelsse 
om dilation till dhen förre saken i Kongl. HoffRätten blir afgiordh.

Secreteraren exeiperade dhet Prof. Lagerlööf och D.D. Benzelius icke så 
mycket låtit förstå dhet professorskan serio söker förlijkning såsom rördh af nå
gon särdeles ånger öfwer sitt förhållande, uthan att dhe genom eegne persva- 
tioner mehr söcka hans moder dher till att disponera. Begiärer sedan fa commu- 
nication så af dhenne som förre professorskans skrifft, dhet och bewilliades.

D.D. Benzelius: Hwadh wijdkommer att iag hoos rådmanskan warit, så afslog 
rådmanskan fuller intet alldeles all wänlig composition, och påstodh icke ändtel. 
domb, men hon föreslog dhen condition, att hon wille hafwa een skrifftel. 
revers af professorskan, dhet skulle hon henne mehr alldrig offendera. Men 
dhet contesterar iag i sanning att dhen som mig badh gå dll rådmans Erich 
Hansons hustru, han badh dhet skulle iag medh alfwar på professorskans wägnar 
begiära förlijkning, af dhen orsaak att hennes förhållande ångrade henne, som 
iagh och giorde, och sökte iag intet medh egne persvasioner henne dher till
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att inråda, som nu seyes, uthan allenast uppå begiäran representerade iagh henne 
professorskans ånger och rörelse öfwer detta.

Effter detta representerades secret:n huru genom hans utheblifwande med 
dhen uthfåste skrifften saken och tijden pertraheras, då han omsijder sade sigh 
willia skrifftel. inlefwerera sitt klagemåhl dhet han och giorde. Tog så affträde, 
då strax observerades att skriften war intet nampn under. Jämbwähl påminte 
Prof:r Lundius huru som secret:n synes som willia eludera rätten genom hwarie- 
handa inwändningar och att han i sitt tahl är så ambiguus; såsom i . Att han in- 
wänder emoot protocollet, som skulle han sigh intet uthlåtit till någon annan 
skrifftz insinuerande än sådan som förklara skulle dhen saksens beskaffenheet 
som i Kongl. HoffRätten är, att dhen medh dhenne icke skulle hafwa nödwän- 
digt sammanhang, dher lijkwähl acta contrarium betyga. 2. Att han först nekat 
sigh hafwa sin klagan skrifftel. opsatt, men sedan lijkwähl strax dhen för rätten 
opwijst och inlefwereradt. 3. War och icke skrifften underskrifwen. Inkallades 
altså secret:n och förhölltz honom, att skriften war intet nampn under. Han excu- 
serade dhet han för hastigheet skull icke blifwit underskrifwin, togh derföre 
han henne till sigh att låta modren sättia nampnet under, och wille dhet intet 
giöra sielf. Sedan upskickade han skrifften igen medh modrens nampn under, då 
resolverades att hon medh partten communiceras. Uplästes lijkwähl först bekla
gandes rådmans änka, huru som hennes styfbarn henne till rättegången släpat 
hafwa medelst sin otijdigheet, särdeles hafwer henne här till förorsakatt hennes 
styfdotter sahl. Prof. Gartmans äncka. Skrif:r så sedan, att skulle professorskan 
sielf bekiändt, dhet hon under afftonsångzpredikan sidstleden juhledag tagit sig 
een betrachtelsse före om een twistig saak som hon medh andre sine samsyskon 
uthi Kongl. HoffRätten begynt hade moth sigh. Och som professorskan inbillat 
sig, att skulle rådmanskan henne något för när skrifwit uthi dhet i Kl. Rätten 
inlagdt är, tager hon tillfälle dhet juledagen att hämnas. Passar så till, att när råd
manskan steg uthur sin bänk i kyrckan på lilla gången och går åth store kyrcke- 
dören, möter hon henne wid ändan på bänkerne, och sade först: kiäre I stijgen 
på, men strax der effter kallade henne öfwerliutt ähretiuf. Rådmanskan gick med- 
lertijd undan, bediandes professorskan stämma sig till rätta, om hon något moth 
henne hafwer, och som hon skulle stijga öfwer kiörcketröskelen, förde profes
sorskan henne med handen i sijdan, så hon snafwade ett stycke uhr wägen. 
Rådmanskan begynte då sig mehr an skynda undan, men professorskan hinte 
henne åther mitt på kiörckegården medh åthhäfwer såsom dhen från sine sinnen 
kommit hade och skrijar åther till, och kallar henne ähretyf, och lägger jämbwähl 
till tusend andra försmädelige ordh, men rådmanskan swarade henne då, som hon 
skrifwer, intet, uthan kom till sin släda och körde hem. Här på hafwer råd
manskan när hon hemkommit, låtit henne tillfråga om hon wijdh dhesse uth- 
gutne smädesordh stå wille, då hon swarat dhet sig giöra wille. Beswärer sig så 
rådmanskan här öfwer för D.D. Pet. Rudbeck, som effter kyrckorådetz godt- 
finnande des klagomåhl genom Mag. Kolmod in professorskan representerad t, 
men hon då samma swar gufwit som förr, och der uppå ett förwijtel. tahl för 
Mag. Kolmodin om sig hållit, och jämbwähl tråttzat sig att söka henne för någon 
rätt. Begärer så rådmanskan, dhet wille rätten dhenne saak uptaga och skiär- 
skoda, och dher uthi effter lag rättwijst uthslag giöra, anhållandes och att måtte 
professorskan ändtel. i eegen person comparera.
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Consistorium majus d. 24 Martii
praesentibus Rectore h. Bilbergh, h. Lundio, h. Aurivillio, D.D. Drossandro, 

h. Norcop., h. Spole, h. Wollff, M:o Micrandro, h. Peringero, h. Obrecht, h. 
Qvaestore och Secret. Reft.

I. När Consistoriales tillsammankommo förmärckte dhe att fönstren woro 
sönderslagna här i Consist:o, hwarföre tycktes icke wara orådekt låta giöra luc
kor uthan före, äfwen som innan före äre förr.

Prof. Holm och Lagerlööf excusera sig för opassligheet skuld. H. Norrman 
presiderade.

II. Prof Lundius h. t. Decanus i facult. juridica begiärte fa proponera, att Hen- 
ricus Gangius wille disputera de praescriptionibus. Daniel Forelius de obliga//one 
civis secundum jura Sveonum, och Laurentius Nerbelius de jure retractus.

III. Olaus Rabenius begär testimonium, hwilcket honom bewilliades effter 
han är een wacker persson. Benedicto Schilling hafwer Rector reda gufwit via
ticum, effter han förreest åth Åboo, och hafwer om sig och sitt förhållande wac- 
kert beröm.

Petrus Morin* och Ericus Hahl V.Gothi bägge giöra och ansökning om testi
moniis. Inspect. na//onis och nu Rector h. Bilberg gaf dhem dhet wittnesbördet, 
att dhe sig wäll, dhen tijdh dhe här warit, och skickel. förhållit, hwarföre och 
dhem d heras begäran bewilliades.

IV. Magister Nicol. Bolmerus giör ansökning att fa hålla parenta//on öf:r 
sahl. Gudmund Gåhre.** Här till förordnades d. 29 huius.

H. Lundius påminte hac occasione, dhet wille han weta huru tillkommer att 
dhen action Magist. Bolmerus hafft i promotionen med Mag. Hoffling, icke är 
blifwit examinerad, och bråttet effter lag afstraffadt, ty så grofwe delicta böre 
intet blifwa ostraffade, hwarföre och h. Professorn icke någon part dher af will 
hafwa, att detta är försummat.

Rector sade sigh 'mtet weeta huru stort eller huru dant dhetta delictum är, 
men förnummit att dhe skulle wara förlijkte. H. Lundius: Sådanne brått böra 
effter lagen intet så nedtystas, fast målsäganden är förlijkt, och hafwer så wähl 
Bolmerus som Hofflingen warit arresterade så af Rectore som slottzbefall- 
ning[s]m:n Samuel Stehn.

H. Spole berättade att Hofflingen för sigh sagdt, dhet skulle han af ProRec- 
tore Micrandro warit arresterad, men sedan fått lof af honom att förlijkas och 
dher medh rest bortt. Consistoriales delibererade här om, och funno nödigt låta 
citera Magist. Hoflingh hijt.

Prof. Micrander: M:r Bolmerus begiärte arrest, på Hofflingh för den skada 
som honom war tillfogat promotions dagen, af mig såsom då warande Rectore, 
hwarom han och anhölt hoos S. Steen, effter honom af mig då swarades, att 
som Mag:r Höfling är präst och hafwer sin tiänst i Smoland, torde han till 
äfwentyrs derföre intet wilsättia min arrest. Anhölt så han hoos h. Sam. Stehn 
här om och skedde så, att tillijka medh Acad:ns betiente een slottzbefalningz- 
m:ns uthskickade gick till M. Höfling och belade honom med arrest till des 
saken wore så uthfördh att M:r Bolme[r]us sin satisfaction fatt. Sedan iag rec-

• Felskrivning för Borin.
•• Felskrivning för Kåhre.
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toratet aflagdt hade effter juuhl (om iag rett mins) kom M. Höfling tili mig med 
begäran att få förlijka samma saak. Jag swarade honom der om böra sökia nu 
warande Rectorem. Derpå han itererade sig fråga allenast, om iag wille gee lof 
der till, effter saken wore under mitt rectorat passerad. Där till iag sade, sådant 
intet stå hoos mig. Och när han enständigt begiärte få weta mitt betänckiande om 
jag skulle wara der emoot, swarade jag ändtel. hwadh mig wedkommer är iag 
intet der emoot, om i winna Rectoris och Consistorii samtyckie der till. Och kan 
iag intet annat påminna mig, än han sade sig warit hoos nu warande Rectorem 
h:r Bilbergh och fått hans tillstädielsse. Rector sade sig aldrig hört om dhen 
saken, ey heller M. Höfling nogonsin talt honom till om förlijkning, uthan finner 
nu saken wara af dhen beskaffenheet att M. Höfling böör citeras hijt till att 
swara för sitt factum emoot M. Bolmerus som förr är resolveradt. Tilläde och 
Rector sig hwarcken giordt någon arrest på Mag. Höfling, ey heller relaxeradt 
honom.

V. Dhe studiosi som i distingen hållit comoedier på Kongz stallet gifwa till- 
kenna att åthskillige andra partier sig nu sedermehra tillsammansatt att och 
agera comoedier, och der till fått tillstånd af stadz magistraten att bygga på 
gamble rådstugun, men begära dhet måtte dhesse senare blifwa förbudne, effter 
dhe giordt stoor omkostnad till sin dessein, dhen dhe intet kunna få igen, om 
dhesse och blifwit effterlåtit.

H. Qvaestor frågade af hwem dhe förrige fått lof att bygga på Kongz stallet 
och under hwad condition.

H:r Lundius sade här i Consist:o dhem till een tijd wara effterlåtit Kongz 
stallet med dhen condition, att dhe emedlertijdh hålla huset till taak och annat 
sådant wid macht.

Samptl. Consistoriales erindrade sig dhet samma, men beklagade elliest dhet 
wackra ingenia torde af dhet dhe sigh föranlåtit till att agera dhesse comoedier 
blifwa hindrade, och jämbwähl andra som ey äre dher uthi interesserade, hwar- 
före må dhesse senare afstå med sitt förslagh, besynnerl. som förnimmes att dhe 
äro mycket unga, och så mycket mehr i sine studier blifwa hindrade, föruthan 
och det att dhe förrige här igenom blifwa praejudicerade. Skattades och äfwen 
nödigt, att dhe förrige ju förr ju hälldre afstå med dhetta sitt förehafwande.

VI. Gaf Rector tillkiänna huru som i håfwet i Stockholm förliudes att med 
missnöye uptages, dhet så åthskillige studiosi dedicera så många, och een deehl 
framkomma med gemena materier, och lijkwäll dedicera mycket förnämma män, 
och dhem undertijden som dhe alldrig kiändt; somblige trycka och åthskillige 
dedica/zoner på een disputa/zon och offerera. Förfrågade altså Rector huru 
dhenne abus skulle förekomnas. Någre tyckte dhet Prof:n som förer presidium 
böhr hålla hand här öfwer, och noga tillsee, hwilcka dhe må dedicera.

H. Norcop. förmente kan ske att dedica/zonerne aldeles kunna förbiudes, men 
lijkwähl dhen som giordt någon specimen, kunde lijka fult exhibera dhet uthan 
dedica/zon, ty han sade sig swårt kunna finna sig dher uthi, hwilcka den eller 
dhen må dedicera, effter han icke kunde weta om auctor disput. dhenna eller 
een annan woro förbuzzden, och hwilcken mehr eller mindre.

Consistoriales tyckte dhetta löpa emoot constitu/zonerne, att alldeles skulle 
dhesse dedica/zonerne innehållas, hwarföre slötz dhet, att dhen Prof:n som förer 
pr«sidium åthwarnar respondenten, dhet han temere icke giör någon dedica- 
tion uthan håller sig wijd constitutiones.
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M:r Micrander excuserade Prof. Schütz för opassligheet skuld.
VII. Widh förre protocolletz upläsande, hwaräst förmäles om Johan Jacobi 

[Hans Jacobsson] refererade Prof. Wollff sig af dhet tillfälle weeta honom wara 
deponerad, som ingen i Skåne wijd scholarne blifwer admitterad till något offi
cium, uthan han icke depositionis actum undergått.

VIII. Widh samma protocolls upläsande, begärtte D.D. Drossander få något 
ad acta emoot dhe ord som Lyrell een gång uthi Consist:o i hans frånwaru 
sagdt, som skulle Doctoren annorledes wittnat, än saken sig i sanning förhåller. 
Contesterade altså Doctoren wid Gudh och sitt samwete, att hwad han wittnat 
i Lyrells saak är sanfårdigt. Men dhet Lyrell dher emoot seyer, giör han mäst 
till att reena sin egen saak, som och att han må befläcka och skiämma dhem som 
intet willia sättia sin siähl och samweet i sticket för hans saak skuld, hwarföre 
och Doctoren reserverar sigh nu som förr laglig reconvention. Men att och 
Lyrell sedermehra nämbdt Doctoren uthi een sin begiäran till V. Consist:m dhet 
håller Doctoren intet nödigt nu att swara på, förr än han först förstår, hwadh 
Lyrell dher medh intenderar. Noch när ofwanb:te sidsthålldne protocoll uplästes 
påmintte och h. Qvaestor att han funnit ibland dhe documenterne som för juhl 
blefwo lefwererade till Commissionen och tagne woro ifrån h. Ol. Rudbeck, 
hwilcka sahl. Prof. Werelius uthämtat uhr Consistorio att inbinda låta, een 
consignation på een dehl af dhe instrumenter som af Curio desidereras till tryc
ket.

Begiärtte h. Qvaestor det stipendiatregistret måtte giöras färdige. Resol. Här 
om draga inspect. stipend. försorgh.

IX. Hunc paragraphum consignavit Prof. Peringer. Ingaf deputatus Consis
torii h. Micrander dhen obligation som han af h. Rudbeck på Curios wägnar 
bekommit nembl. på kopptfr:mtt dr 700. item kopp«zr:tt 156. 30é öre dat. 
Upsala d. 4 Martii 686, hwilcken obligation h. Qvaestor sedan uthi sitt förwaar 
togh.

X. H. Wollff såsom deputatus medh h. Qvaestore till stadz magistraten refe
rerade som föllier: D. 20 hujus trädde effter V. Consistorii sluut h. Qvaestor 
tillijka medh mig upp på rådhuset till samptl. stadz magistraten och körtel, pro- 
pon- och refererade det samma som wij till förenne hemma uthi huset hade 
talt medh borgmest:n Lohrman om, nembl. åkerwäsendet. Uthi rådstugun förde 
borgmest. Lohrman ordet och querulerade öfwer åckren wijdh Sand[w]reterne 
att staden dher af intet far afra, och håller stadz magistraten Acad:n för sin man, 
och will sigh intet befatta medh dhem, som samma åker innehafwa effter stadz 
magistraten intet weet, hwadh disposition Consistorium dher medh giordt. Och 
hwadh wijdkommer att samma wretar begiäres för halfft afra, så swara dhe sigh 
dher wijdh intet kunna giöra någon förändring, ty dhe wretarna äro dhem till 
läns upförde för full affra. Sedan när wij proponerade dhet felar för Acad:n 
någon åcker af dhe 200 tunneland som Acad:n tillslagen är, då gaf h. borgmest. 
Lohrman att förstå 1. att uppå dhen åcker som Prof. Buscagrius hafft och Prof. 
Holm ännu hafwer, belöper sig 2 tunneland och 6 f:r som på Acad:ns lista intet 
är opsatt, och lijkwähl böhr komma stadz magistraten till goda. 2. af dhen åcker 
som D.D. Benzelius innehafwer, så kommer 4 f:r stadz magistraten till goda, 
som och intet äro opfördhe på Acad:ns lista. 3. Lars Jönssons åcker i Sätunagiärde 
är Rectori sahl. Prof. Petro Aurivill. twänne gånger tillbudin Acad:n igenom då 
warande secret:n borgmestire Lohrman, men Consistorium icke welat howow
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emottaga, hwarföre stadz magistraten pra?tenderar 2 åhrs affradh af Consistio 
för dhe åhren som åckren lågh öde och han icke af Acadin optogz. Samma åcker 
är 1 tunneland och 3 f:r dhen stadz magistraten ännu Acadin tillbiuder. 4. På 
Bringii åcker i norre wäderqwarnsgiärdet är 2 tunneland 4 fir öfwer, som ey 
häller stå på Acadms lista. Blir altså summan 7 tunneland och 1. fir som incet 
står på Acadms lista, och lijkwähl böhr beräcknas. 5. Anbelangande Saloniorum 
åcker som är 12 tunneland sade stadz magistraten sig intet taga sig af, uthan må 
Acadin söka sig dher i immission som Acadin bäst gitter.

H. Qvaestor sade sig een gång i Stockholm warit med wederpartten till Con
ference hoos h. landzhöfdingen om samma åcker, då dhe å bägge sijdor sina 
skiähl framdragit, hwilcka då h. landzhöfdingen inhämptat, sade han, att dher 
wederpartten intet hade bättre skiähl, än dhe då producerades, måtte han så 
giärna intet tala dher på. Men så släpte Consistim detta wärcket. 6. Stigzelii 
åcker anlangandes oplästes på rådstugun Kongl. Mittz donat/ons bref för staden 
af dato d. 7 Nov. 683. Item landzhöfdms immission af d. 12 Febr. 684.

Sedan sade och borgmestin Lohrman dhet hafwer staden flere andre resolu
tioner, genom hwilcka samma åcker staden tillslagen är. Sedan sade deputati 
borgmestin och berättat, att fuller Acadin fått samma åcker, men sedan hafwer 
Hiss Kongl. Mitt dhen tillagdt sahl. Stigzelii sterbhuus. Åther hafwer Hans 
Kongl. Mitt reduceradt honom och lagdt honom under staden. Hwarföre sade 
så nu h. Qvaestor dhet dhe förmena Acadms pra?tension till dhen samma expire- 
radt. Här emoot sade h. Qvaestor sig strax opponeradt någre skiähl, och omsijder 
frågat om icke staden wille gifwa något wederlag emoot dhenne åcker, då Lohr
man fuller sade att staden hafwer förslag på någon åcker, och blijr staden dhen 
mächtig så willia dhe see till hwadh dhe kunna giöra. Deputati hafwa och giordt 
förslag för stadz magistraten, om icke dhe skulle wara benägne till att willia 
alt hwadh detta åckerwäsendet anbelangar, jämka och rätta, uthan att man skulle 
på annan ort något söka. Dhetta hafir och stadz magistraten icke heller afslagit.
7. Staieni åcker will icke heller stadz magistraten taga sig något af, effter han 
skall wara af samma considera//on som Salon[i]orum. Men h. Wollff sade Staieni 
erfwingar förewända någon pra?tension på dhen samma, hwarföre tyckte Consis- 
toriales dhem böra upwijsa dhe skiähl dhe kunna hafwa. Samma åcker är 4. 
tunnelandh. 8. Glasmästareäncka[n]s åcker 4 tiland och 1 fir uplåter staden 
Acadin taga när dhe willia, dhen dhe och förr updragit. När stadz magistraten 
giordt dhen underrättelsen, påmintte dhe att dhe under Acadin sorterade borde 
gifwa boskapzpe»«/»g:r, aldenstund dhe hafwa communt mulbete på löterne med 
staden, hwilcka löter lijkwähl äro staden opförde till des betienters aflöning. 
Men så lätt dhe förstå att dhe icke willia fordra desse pennings af Professorerne, 
uthan allenast af dhe andra under Acadin. 2. Praetendera dhe uthsädes pennings 
som belöper sigh 4 öre simtt på hwar tunna, så wähl af Professorerne som andre 
Acadins betiente. 3. Påminte dhe, att affira desidereras för ett åhr af dhen åcker 
som Hadorph hafft. Dhesse tree af stadz magistraten giorde påminnelser fan 
Consistim billige, och derföre hwad i så måtto begiäres, när påfordras, skall 
effterkommas och wärckställas.

Qvaestor påmintte om D.D. Carl Lithmans åcker (hwar om afgådt uthi under- 
dånigheet supplique till Hiss Kongl. Mitt) att ännu intet kommit swar dher på. 
Hwarföre tycktes nödigt, att förnimmes, om och hwadh dher på är resolveradt.
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Bref här om kan afgå till dhen, som förr couvertet om suppliquen war öf:r- 
stält till.

Prof. Spole och Micrander begiärte blifwa licentierade ifrån dhen upsicht dhe 
här tills hafft om åckerwachtandet, och oppsade nu aldeles dhet dhe wijdare här 
med in tet willia sig befatta, effter dhe nu någre åhr hafft här om bekymber. 
Dhet discurrerades sedan om hwadh förslag man skall fa att förekomma så 
mycken ohägn, som skeer, och tyckte sombl. föga nytta finnes af åkerwachtare, 
effter lijkwähl skeer ohägn. Sombl. mente åther elliest ingen fredh stå att wenta, 
om dhe icke brukas. Men sågiordes förslag, dhet kunde bäst förekommas ohägn, 
dher man hölle wisse swineherdar som kunde föllia swijnen om dagen, och så
ledes afwäria dhet dhe icke måtte komma någorstädes in att giöra skada. Och 
der då ändtel. skedde någon skada, det måtte man så förordna, att man strax 
finge skiuta ihiäl creaturet, så achtade sig fuller hwar och een bätter. 2. Taltes 
och om huru skall förekommas att här i staden sitda sig neder så mycket in- 
hysesfollk, som och stanna så mycket tiggare, som tubba eens huusfolck. Och 
tyckte Consistoriales att kunde så wäll någre å Acad:ns som stadsens sijda depu- 
teras som ransaka hwar slijke personer finnas, på dhet måtte dhe hädan skaffade 
blifwa, hwarföre communiceras här om med stadz magistraten skrifftel. då och 
kan begiäras dhes betänckande huru man ohägn kan afböya.

Effter detta delibererades om åkerwäsendet, och tyckte Consistoriales 1. dhe 
som Sandwretarna innehafwa intet kunna undgå för dhem gifwa så stoor afra, 
som dhe äro till staden opförde före. 2. Dhe 7. tunneland och 1. f:r som på 
Acad:ns lista ey stå opförde, skola mätas, då man far see om så dher medh 
förewetter. Giordes och förslag dhet kunde all åckren mätas, att man må see 
huru mycket Acad:n hafwer, hwar effter sedan een wiss partition måtte skee, 
att hwar och een far sin portion. 3. Hwadh Saloniorum åcker widkommer, skall 
bref öfwerställas till landzhöfdingen, dhet måtte Acad:n komma till samma åcker.
4. Kan man ännu genom deputatos wänl. påminna om Stigzelii åcker, om icke 
man uthan att giöra någon difficultet annorstädes, må fa wederlag, och allt annat 
angående åkerwäsendet kunde rättas, som någon difference är uthi. 5. Staieni 
erfwingar skola tillhållas att upwijsa hwadh skiähl dhe hafwa till dhe 4. tunne- 
landh, som af sahl. Staieno förr warit possiderade. 6. Glasmästare änckans åcker 
emottages. Hwadh afraden widkommer för Lars Jonsons åcker, skall efftersees 
om uthi actis fins något om samwa åcker.

H. Lundius påmintte att stadz magistraten bör hafwa communica//on af mät
ningen förr än hon sker, om dhe kan skee torde hafwa något dher widh att 
påminna.

XI. Nu företogz Domini Achatii Gåses action med skomakaren Erich Olson, 
som war examinerad under Prof. Wollffz rectorat, då och Gåsen blifwit dömbdt 
till eedhgångh för samma saak, hwilcken han nu tillbiuder sig att pra?stera. Acta 
samma saak angående oplästes, dher af Consistorium gravationerne, som honom 
mäst onerera, inhämptade. Och fan Consist:m nödigt inkalla honom Gåsen och 
förhålla honom huru så som han är graverad, och att han först betäncker sig 
wäll, förr än han förtroor sig till eeden. Dhet skedde så, men Gåsen lätt förstå 
dhet han som oskyldig med trygt samwete sig till eeden förtroor, hafwer och 
sine compurgatores tillstädes. Gåsen afträdde och conciperades så eeden.

Skomakaren Erich Ollson inkallades och förehölltz dhet skulle nu Gåsen af-
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lägga sin eedh för dhen beskyllning han honom tillagdt, och frågades om han 
sedermera fatt någon mehr kundskap om skulle han hans huus och fönster giordt 
wåldh på, än han förr hafft, och hwadh han wid handen gifwit under ransak- 
ningen. Skomakaren togh affträde, och bepröfwade Consist:m emedlertijd 
nödigt, dhet Achatii Gåses compurgatores skola tydel. förehållas, huru wijda 
Gåsen är graverad af dhe skiähl in actis finnes. Compurgatorerne tillijka med 
Gåsen och skomakaren inkallades, och notificerades dhem klarl. hwadh pra?- 
sumptioner äro emoot honom Gåse. Ederne bägge uplästes i allas närwaro, och 
tillfrågades om dhe samma eder willia gånga. Compurgatorerne sade sig allenast 
willia wittna om hans förhållande, men att dhe icke kunna beswäria honom frij 
eller ey; dhet förehöltz dhem sedan huru han först böhr giöra juramentum veri
tatis och dhe sedan credulitatis dhet dhe troo hans eedh är reen. Dhen samma 
eden uthfäste dhe alla sig tryggel. willia giöra. Dheras nampn äro dhesse: And. 
Sunderbergh Rosl., Jacobus Fabritius Wesm., Carolus Albergh Upl., Johannes 
Simmingh Upl., David Nyström Upsal., Johan Betulin Rosl., Ericus Hagbom 
Rosl., Matthias Molerus Rosl., Andr. Rodolph Gestrici»j, Eric Juhlström Upl., 
Andreas Karander organistens gesäll.

Achatius Gåse aflade först sin eedh, sedan giorde compurgatores och sin.
Gåse påstodh dhet måtte han fa reconvention effter han oskyldigt af Erich 

Olsson är angrijpen. Honom remonstrerades att han intet har fog att söka dhen 
samma, effter han icke ringa warit graverad som acta betyga. Sedan nu Dn. 
Achatius Gåse således som af actis är att see lagl. sig medh eedh purgeradt 
och frij giordt för dhen beskyllning skomakaren Erich Ollson honom tillagdt, 
som skulle han föröfwat wåld på hans huus förledit åhr 685, påstodh han Acha
tius Gåse dhet måtte effterlåtas honom competenter lag söka dhen, som ho- 
nom såremålet tillfogade dhen afftan som wåldet skedde på förb:te Erich Ollsons 
huus, begiärtte derföre ifrån Consistio acadio remissorial. Samma hans begiäran 
kunde rätten honom icke förwägra, uthan må han sin wederdeloman söka på ort 
och rum lagl. som bäst han gitter.

Honom bewilliades och attestatum att han är frij giordh för offtabite skomaka
res beskyllning, effter han så begiärer, hwilcket Secretarius kan honom tillijka 
med remissen communicera.

XII. Decanus Prof. Micrander notificerade att Jolw» Collinder Gestricius be
gär disputera de fulmine, Magnus Lachems Wexion. de usu ra//onis, Johan Win- 
gius Suderm. de sankoniatone. Nicol. Torger de gallicinio. Jo han Unonius de 
augmenta/;one. Nicol. Forsman de bonitate transcendentali.

XIII. Consistorium lätt sig föreläsa v. consistorii ecclesici remissorial för Can- 
did. Sven Lyrell och Kerstin Klang, hwar uthinnan formales huru som hon intet 
hafft emoot Lyrell så giltige skiähl, att hon kunnat till dhet ächtenskap hon 
pra?tenderat, obligeras. Effterfrågades så om Lyrell nu är tillstädes, då Rector 
sade honom rest uhr wägen och rymbdt arresten. Sedan berättade och Rector 
att consistim ecckm?j/icum förste gången, när saken dher war före, och han in tet 
comparera wille, begärtte adsistence, dhet skulle han dher sig sistera, som han 
och sedermehra dher compareradt när Rector honom dher om tilltalt. Men sedan 
sade Rector sig intet hördt af honom, ey heller fatt ifrån consistio ecclesiastico 
någon remisse, förr än här om dagen, att han wetat huru saken dher aflupit. 
Hwarföre han och honom icke kunnat effterfråga. Men strax han då samma re-
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misse bekom och förnam dhet saken måtte här i Consist:o igen afdömmas, lått 
han honom efftersöka, men förnam honom då redan wara afrest uhr arresten. 
Samptl. Consistoriales tyckte mycket illa wara, dhet han således kommit undan, 
effter han, dher han icke kunnadt skaffa caution effter Consistorii resolution, 
bord t corpore arresteras, hwar om och acta uplästes. Rector sade sig een gång, 
sedan så war resolveradt, frågadt om han skulle honom incarcerera, men dhet 
war ingen som wille swara honom; dhet swarades nu igen, att förr woro i 
Consist:o resolveradt han skulle insättias, om han icke skaffade caution, men när 
Rector här om frågat, war allenast i Consistio minori een gång, förr än Con
sistoriales sig satt, dijt dhenne saken doch icke hörde. Och war nu inxet annat 
expedient, än genom bref skall förnimmas hwaräst han sig uppehåller, till hwilc- 
ken ända ett öfwerstyres till underståtthållaren h. Jacob Clou i Stockholm, och 
ett till landzhöfding:n i Westergiötland, och begäres wederbörl. adsistence, att 
han hijtskyndas, dher han på dhe ortterne finnes.

XIV. Insinuerade Rector Gabriel Scholen[iu]s revers, dhet han bekommit 
Consistorii till honom Öfwerskickade bref. Samma bref war dher om, att skulle 
han sigh här inställa att giöra berättelsse uthi dhen action som mellan Kerstin 
Klang och Lyrell är här uthi rätten.

[Samma dag.]
Consistorium minus eodem die p. meridiem praesentibus Rectore h. Bilbergh, 

h. Lundio, M. Micrandro, h. Norrman, Secret. Reftelio.
Johan Cursor skickades effter D.D. Benzelium och M. Micrandrum att kalla 

dhem opp, och när han igenkomb sade han D.D. Benzel. wara i Waxala, men 
Micrandrum wille komma.

I. Mag. Matthias Rubenius inkom tillijka med Svenone Serenio, insinueran- 
des Magistren een skrifft, hwaruthinnan han sitt klagemåhl anstalt. Skrifften up
lästes dher han gifwer tillkenna att een upslagit ett pasquill på honom wid sidste 
promotion, hwar igenom icke allenast han, uthan så wähl facultas philosophica. 
här i Upsala, som i Lundh skulle wara toucherade. Ty pasquilletz auctor har några 
timmar effter, som Rubenius blef creerad Magister, proclameradt honom wara 
een åsna, såsom skulle icke faculteten här i Upsala effter sin eed och embetes 
plicht noga honom examinerad t, om han till samma honores warit capabel. 
Samma facultet i Lund påstår Rubenius af dhetta äfwen wähl wara besky/»ffat, 
att samma person hållit dhen disputa//on Rubenius hafft och censurerad är i 
Lund för infam och sådan som woro wärd slås på kåken. Förb:te Magist. Rube
nius anklagar ingen formaliter för detta, uthan begär allenast måtte ransakas i 
anledning af fölliande skiähl, effter torde, kan skee banemannen här igenom 
komma i liuset.

1. Skulle Haquinus Spegell och Magnus Aulaenius weta betyga, dhet Bonde 
Humeri disciplar refereradt, att Andreas Dryander skulle i Stockholm i dheras 
närwaro sagdt att Sveno Serenius slutit att slå Rubenii disputa//on på kåken. 
Insinuerade Magist:n ett vidimeradt extract af ett bref som Olaus Salin skrifwit, 
dher han förmäler att And:as Dryander, Kroken och Serenius skulle een gång 
gått uth och spasseradt, och då rådslagit att wille dhe slå Magistrens disputa- 
//on på kåken, alldenstund dhe förtrutit att Rubenius så i promotionen skulle 
flugit opp, med hwadh mehr som brefwet innehåller. Dhenne delibera//on
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om opslagningen skulle Dryander sedan upceckt uthi Salins och G[i]ers närwaro.
II. Förmäler Magistren dhet Haq«/nus Flint i dagarna effter promotionen 

sagdt att hans diskgesäller refereradt dhet skulle Serenius läst hwadh på dispu- 
ta//onen skrifwit war. Dhetta skulle och Flinten sagdt een gång i Jo han Lindelii 
och een annan gång i Svenonis Dominaeri [Domnaeri] närwaro. Yttermera skulle 
och Lindelius samma ord om Serenio hördt af Bröwsen uthi Flintens och Dom
naeri närwaro. Magistren erbiuder sig med Wichmans, Welleri Åckermans och 
Norbii wittnesbördh bewijsa, att d isputa//onen, på hwilcken passquillet war 
skrifwit, och på Professors taflan opslagen war emellan 11 och 3 natten effter 
promotions dagen dijtkommen, och jämbwähl sedan han dher blef nedtagen, 
då han till Magist. Ihre lefwererades intet war i någons händer förr än Rubenius 
honom fick. Här af will Rubenius införa, att skulle Serenius hafwa läsit pas- 
quillet på disputa/Zonen, måste han det giordt förr än han slogz opp, eller om 
natten, hwilcket senare doch in tet kunnat skee, effter dhet war mycket mörkt. 
Frågades huru Magist. Rubenius wiste när han om natten upslagen war? Han 
swarade, att förb:te personer nembl. Wichman etc. achtat opp om natten effter 
promotionen om något skulle slås opp, som ibland skee plägar, då dhe dher effter 
såge mellan kl. 11 och 3. men ingen mehr speyadt, än dhenne, hwilcken dhe 
strax lefwereradt åth M. Ihre. Sedan gifwer och Rubenius tillkenna, dhet dhen 
som detta giordt, måste wara hans landzman, effter han om alt warit så wäll 
bekantt, och att Serenius hans lycka alltijd förtrutit, will han af fölliande be
wijsa. 1. Effter Serenius för hoffpred ikanten Dorthenio i Stockholm låtit förstå, 
som skulle Rubenius intet dierfwas komma till Upsala. 2. Effter Serenius när han 
fick Rubenii i Lund hålne disputa//on dagen effter af stoor affect giorde någre 
oppositioner på dhen samma, och wille aldeles till intet giöra een positionem 
thio/ogicam dher uthi. 3. Skulle och Serenius wid åthskillige tillfälle, särdeles 
hoos befallningzm:n Klinten på na/Zonens convent och hoos m:r Matthias 
[Schmidt] bardber uthlåtit sig såsom han hans lycka förtrutit, påberopades sig 
Rubenius öfwer dhet Giers och Liungman till wittnes. Samma Liungman skall 
och betyga, att han Serenius medelst sitt wållande låtit illa uthföra honom neder 
i stifftet och wid gymnasium. 4. När Rubenius här pro gradu disputerade, för- 
bödh icke allenast Serenius då warande novitium Liungman på Prof. Spolens 
begiäran upwachta hemma i Profms huus, uthan och giorde i Acad:n sådan oppo
sition, som icke war uthan passion. 5. Hafwer Domnaerus af dhen suspicion han 
och hade på Serenium om pasquillet, offentl. i dryckzmåhl honom dhet tillwitt. 
Dhesse äro dhe skiähl Magist: n haf:r af hwilcka han begiärer Consistorium wille 
auctoren efftersöka.

Sedan tillspordes Serenius hwadh han moth dhesse gravationer hafwer att 
swara. Mons:r Serenius swarade dhet att Mag. Rubenius giordt illa, att han intet 
förr låtit honom förstå, att han hafft honom suspect, påberopandes sig sin oskyll- 
digheet, fast han lijkwähl blifwer beskylter.

Magistren exciperade sig intet beskylla honom, uthan begär allenast ransakning 
öfwer desse skiähl, då sade Serenius: hwad dhet första wittnet widkommer, 
nembl. And. Dryander så skall han wara een skiällm förr än han dhet bewijsar 
som han allegeras före. Consist:m tillhölt honom tala beskedel. Han excuserade 
sin dristigheet af dhet han war owan wid processen. Sedan begiärtte Serenius 
singula momenta uthi skrifften måtte för honom upläsas, så will han sig dher på
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strax förklara. Förste punchten oplästes dhet skulle han med några andra deli- 
bereradt att slå disputa/zon på kåken, dher till nekade Serenius aldeles.

Andre punchten oplästes dher näst, hwarest formales att skulle Serenius läsit 
disputa/zonen och wist hwad dher war skrifwit. Dher emoot exciperade han 
sålunda: Allenast wiste jag någre ord att referera af dhem som woro skrifne på 
disputa/zonen, såsom dhesse: skiäms, skiäms, men intet wiste iag alt hwad som 
dher skrifwit war. Och berättade dhesse orden för mig Magnus Megalinus dagen 
effter han war upslagen, eller när dhet war, förr wiste iag intet af dhem.

Dhen natten då Rubenius skrifwer disputa/zonen wara upslagen, påstodh Sere
nius sig willia bewijsa medh sin wärdinnas wittnesbördh, dhet hade han samma 
natt warit hemma, och intet uthom sin gårdh. Han beropade sig och Serenius 
på sine disciplar, dhet skole dhe betyga dhet samma.

Frågades när disputa/zonen war upslagen? Rubenius sade dhet skedt natten 
effter promotionsdagen nembl. mellan torsdagen och fredagen, och undrar han 
så mycket mehr att Serenius wetatt hwad på honom warit skrifwit, som om natten 
han honom för mörcker skul[l] intet kunnat läsa, ey heller sedan fatt honom 
läsa, ty disputa/zonen kom strax ifrån taflan, dher han war upslagen, i Mag. 
Ihres händer, som honom sielf lefwererade Rubenio, så att ingen mehr honom 
emedlertijdh handterad, än dhe som togo honom nedh och Ihren.

Frågades hwad dhen Kroken heeter som skulle warit i deliberation med om 
opslagningen? Rubenius sade sig intet weta hwilcken Krook dhet warit anten 
dhen som är hoos borgmest:n Lohrman eller hans broder. Serenius nekade all
deles sig någonsin hafft sådant tahl medh någon af Krokarna eller någon annan, 
som extractet af brefwet betygar. Sedan uplästes dhe fölliande 5 skiählen som 
Rubenius emoot Serenium infördt, och exciperade Serenius moth dhet första, 
dhet han aldrig talt med Dorthenio mehr än een gång, och förmeente han dhet 
wara effter promotionen. Påstodh och Serenius dhet int*/ något måtte attenderas 
Dorthenii berättelsse, uthan dhen icke skee som wederböhr eedel. 2. Nekade 
Serenius dhet han någonsin tänckt censera mindre annulera någon thesin af dhen 
disputa/zon som Rubenius i Lund hållet, uthan allenast hafwer han som een god 
wän, och af godt förtroende emoot Rubenium, exercitii, och animi causa mo- 
veradt några dubia moth den samma. Rubenius påstodh att han wijst ond affect 
moth honom när han discurrerade medh honom om disputa/zonen, dhet han och 
wille medh Lindelii wittnesbördh bewijsa. 3. Nekade Serenius att han någonsin 
diffameradt Rubenium hoos Klinten eller m:r Matthias [Schmidt] bardberare, 
eller nedre i stifftet. Rubenius sade dhet Jellman [Hielman] så refererad t för 
Liungman att skulle Serenius hans nampn till dhet wärsta uthspridt. Serenius sade 
sig allenast för Jellman sagdt discoursen hållen i cammaren om disputa/zonen, 
men hafwer Jellman lagdt något dher till nedre i stifftet, må han stå derföre.
4. Dher till att skulle Serenius Liungman förbudit upwachta i Prof. Spoles huus 
då Rubenius hållit sin gradual disputation, swarade han att allenast Liungman 
förfrågat hoos sig om han skulle gå och upwachta hoos Prof. Spole effter Rube
nius intet war i na/zonen. Men Serenius sade sig budit honom Liungman dhet 
måtte han ändtel. gå till Prof. Spole. Rubenius sade och sig icke nomine suo 
honom budit gå till Professoren, uthan att Prof:n dhet sielfwer giordt, men 
Liungman hafwer refererad t för Mag. Siöbergh att skulle han wara förbudin up
wachta hoos sig.
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Serenius nekade eenständigt, att han honom förbudit. Angående oppositionen 
som Serenius skulle hafwa giordt uthi Acad:n samma gång på Rubenius, så 
sade han att han som een wän att hedra Rubenius medh rätt modestie dhen 
dirigeradt moth honom, och woro jämbwähl Professores tillstädes som dhen 
åhörde. Rubenius påstodh andre landzmän berättat att skulle dhenne opposi
tion af Serenio wara af ondh affect skedd. Serenius förmente ingen annan bättre 
kunna weeta intentionen än han sielf. 5. Att Domnaerus skulle tillwitt Serenio, 
som skulle han pasquillet upslagit nekade Serenius till och sade att han allenast 
frågadt honom dher om. Hwarföre och Domnaerus sedan buditz före dagen 
effter. Partterne togo affträde, och fan Consistorium nödigt att afhöra dhe witt- 
nen som Rubenius sig påberopat, då partterne inkallades igen. Spegel och Aulae- 
nius som först i skrifften påberopas effterskickades. Olaus Salin och And. Dryan- 
der äro i Stockholm, hwarföre resolverades att bref till dhem skall afgå, att dhe 
komma hijt. Haquinus Spegel inkom då förhölltz honom att Rubenüw påberopat 
sig honom, som skulle han hafwa någon kunskap, om dhet som Rubenius an- 
gifwit Serenium före.

Spegel aflade eedh, sedan ingenthera partten moth honom exciperadt och 
refererade så: Abraham Hont[h]erus min discipel kom een gång till att tala, 
dhet Humeri disciplar för honom sagdt, att And. Dryander skulle kommit in till 
Bonde Humerum, och då hade dhe bägge talat något om Mag:o Rubenio, och 
låtit Dryander sig förmärcka att skulle han med någre andre här i Upsala hafft 
rådh, att skulle Rubenii disputa//on blifwit upslagen. Mehra sade han sig intet 
hafwa att berätta. Frågades när skulle desse delibera//onerne skedt? Spegel sade 
att skulle dhe skedt för promotionen.

Magnus Aulaenius inkom aflade eed och refererade som föllier: Jag weet in
te/ annat här om, än att Spegells discipel Abraham Honterus kom in uthi sahlen 
effter distingen een gång i Alunda gården, och sade dhet han warit uppe uthi 
kammaren dher Bonde Hummerus giäster med sine disciplar, och af dhem hade 
han hördt att dhe sagdt Andr. Dryander warit hoos Humerum een gång i Stock
holm, då han Dryander sagdt sig warit i lag med Serenio och Kroken (hwilc- 
ken af Krokerna dhet war, wiste in tet Aulaenius) och då skulle M:r Serenius 
sagdt att han wille slå Mag:ri Rubenii disputa//on på kåken. Mehra hade han 
intet att berätta.

Bonde Humerus inkom, och effter partternes godtfinnande aflade eedh och 
som föllier refererade. Förleden juul när iag war i Stockholm kom een till mig 
af mine landzmän wid nampn Andr. Dryander, och under annat tahl han hade, 
talte han om Mag:o Rubenio och dhes progresser. Frågade och effter huru han 
blef accommoderad i promotionen, och sedan han förnam dhet skedt beröml., 
frågade han om han in tet blifwit toucherad på något annat sätt, då swarade jag 
mig wara berättat, att hans disputa//on hållen i Lundh skulle warit opslagen, och 
dher på någre ordh skrefne som skull[e] touchera hans honeur. Då frågade han 
om han fått kunskap hwem som giordt opslaget, då swar:de jag ingen wissheet 
dher om ännu wara inhämptad, ehuruwähl någon kunde wara misstänckt. Då 
swarade han att han kunde af pra?sumptioner dömma hwem som dhet skulle 
hafwa giordt. Och wid dhet tillfället nämbde han mons:r Serenium, då swarade 
jag mig inte/ wall troo honom dher om, effter dhe alltijd plägadt wänskap med 
hwar annan och hafft communia studia tillsamman wid scholan. Då swarade han
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sig så mycket mehr kunna giöra sig säker dher om, som han Serenius hafft 
tanckar tillförende och uthlåtit sig med tahl med honom, att dhet woro billigd t 
anslå disputa/Zonen på kåken, då swarade jag, att dher iag hade hördt dhe orden 
af Serenio, och warit så hans förtrogne wän som 7 år, skulle iag afstyrckt honom. 
Då sade Dryander, att dhet woro flere som hörde dhet samma, att han derföre 
in tet kunde säya något till honom eller afråda. Då opnämbde fuller Dryander een 
och annan, som participes consilii dhem iag intet kan minnas, men Krook är 
iag säker på att han nämbdes, mehra berättade intet Humerus.

Wachtmästaren skickades effter Krokarna, att man skulle weeta hwilcken af 
dhem warit, som hördt hwad Dryander refereradt. Erich Green Bonde Humeri 
discipel inkom och tillfrågades huru gammal han war. Han sade sig wara 18 
åhr, men på tillfrågan wiste intet annum natalem. Humerus meente dhen andra 
hans discipel bättre weta om saken, ty när dher om taltes, så gick dhenne Ericus 
uth ibland, men dhen andra wid nampn Joltan Oxelqwist war stille inne. Oxell- 
qwist kom in, men war intet än 15 åhr, hwarföre han intet kunde admitteras 
att wittna, gick dher med uth.

Erich Green frågades huru han weet huru gammal han är? Han swarrde sin 
fader sagd t sig wara 15 åhr gammal. Humerus praeceptoren sade och sig förnum
mit honom wara öfwer 15 åhr, dhesuthan kunde och af hans wäxt synas, att 
han var så gammal. Admitterades han så till eed, men först förehölltz honom 
grundel, hwadh eedh har att betyda. Han refererade sedan: Andreas Dryander 
kom een gång förleden wintter mellan juhl och distingh, och frågade effter een 
sin slächting som och heet Dryander hoos min praeceptorem Humerum, och då 
begyntte dhe bägge tala om promotionen. Då sade min praeceptor att han fådt 
hördt dhet hade någon willat slå pasquill opp om Mag:o Rubenio, dher på swa
rade Dryander, att Serenius och han skulle föllgdtz een gång åth och spasseradt, 
tillijka med Nills Krook och någre andra, och då skulle Serenius sagdt, att han 
ärnadt taga Rubenii disputa/Zon och slå på kåken. Då swar:de min praeceptor: 
Hade dhet warit min wän, skulle iag afrådt honom, att han dhet in tet skulle 
giordt. Då swarade Dryander sig sagdt: Hwad kunde jag allena dher åth giöra, 
effter dhe andra som war med intet wille lägga något ommet och åthwarna 
honom. Bromsen och Fünften effterskickades, men berättades genom Cursorem, 
som effter dhem gick, att dhe intet woro hemma.

Rubenius frågades hwadh wittnen han hade som skulle weeta betyga att Sere
nius wist hwad warit på disputa/Zonen skrifwit. Han nämbde Haq#Znum Flintt 
och Svenonem Domnaerum. Domnaerus inkallades, då han effter aflagd eed refe
rerade: Een gång strax effter promotionen, när jag och Fünften kom ifrån måll- 
tijden ginge wij in uthi Mag. Rubenii kammar, då han frågade oss, om wij 
hördt något om hans disputa/Zon som oppslagin warit, så swar:de Flintt, att M:r 
Bröms sagdt dhet han hördt att M:r Sereni#; skulle läst honom.

Wachtmäst:n inkom och berättade Nicolaum Krook wara här nu, hwarföre 
han inkallades, och förhölltz honom, dhet är bewittnadt eedel. att skulle han 
hafwa hördt, dhet Serenius sig så uthlåtit, som wille han slå hans disputa/Zon 
på kåken.

Kroken sade sig medh eedh willia betyga, att han intet hördt Serenium så seya. 
Brefwet som Salin skrifwit om dhetta effter Dryandri uthsagu förelästes honom, 
men han tillbödh sig wid sin siälls saligheet willia hålla, att han alldrig warit uthe
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och spasseradt medh dhem som dher uthi nämbnes, eller gådt om rådh medh, 
att skulle Rubenii disputa//on på kåken blifwa oppslagen. Sade sig och allzintet 
weta af dhenne saken. Consistoriales undrade dhet han undandrager sig som 
skulle han intet weta effter dhetta warit nog och wida uthspridt, då sade han sig 
några dagar effter som promotion skedde, warit hoos Megalinum, då han refe
rerade att Mag. Ihre skulle sagd t att Rubenii d isputa//on warit opslagen. Elliest 
nekade han sigh något mehr här af weeta.

Sedan tillfrågades Domnaerus om han tillwitt Serenio något för dhenne dis- 
puta//on uthi något lagh, som Rubenius gufwit dllkenna. Han sade sig warit 
een gång uthi distingen tillijka medh Serenio på Leymans kiällare, och då frågadt 
om han hade warit med och skrifwit dhet pasquillet som warit opslagit på Rube
nii disputa//on, då han swarade: Intet hafwer iag fuller skrifwit dhet, men fuller 
har iag läst dhet. Serenius nekade sig sagdt att han dhet läst. Frågades huru han 
kunde komma att fråga dher effter, han sade sigh fatt höra af Flinten så talas 
att Serenius skulle dhet läst. Frågades hwij icke Domnaerus sade dhet i jåns. 
Han sade sig då dhet förgiätit. Serenius badh honom säya reent uth, hwadh han 
weet, effter han giordt sin eedh. Frågades om Serenius intet blef ond, när som 
Domnaerus om detta frågade honom. Domnaerus sade: Han blef fuller ond, men 
iag afbadh sedan hoos honom dhet samma att han gaf mig till.

Cursor kom igen och sade sig intet finna Flinten igen.
Discurrerades om dhenne saaken, och tyckte Consistoriales dhet Serenii dis- 

puta//on som han nu nyl. låtit trycka och i morgon skall intimeras måste inne
hållas till dhes wijdare blifwer ransakatt. Och skall emedlertijd bref skrifwas 
effter Salin och Dryander att dhe komma hijt, effter dheras wittnesbörder äro 
alldeles nödige.

Mag:r Rubenius påmintte dhet måtte icke Kroken blifwa admitterad till eedh, 
effter emoot hans nekande äro starcke pra?sumptioner. Wijdare kunde nu inte/ 
ransakas förr än dhe andra wittnen komma tillstädes.

II. Per målares hustru h. Brita Andersdotter inkom och opwijste een Obliga
tion skrifwen af Christoph, och Johan. Bonaeo bägge bröder d. 10 Junii 673 
dhet äre dhe henne skyldige 37 dr kopp<zr:mtt, hwilcka pennings dhe samma 
åhr, Mårmesse tijden, när dhe hemman ifrån igenkommo, skulle he«ne betala. 
Samma skuld war giord för huushyra, kook (och) twätt för än dhe om wåhren 
här ifrån hem förreste.

Johan. Bonaeus war nu tillstädes, men brödren war dödh, och sade han 
Johan. dhet han betalt så mycket som på honom sig belöper nembl. 19 é dr 
kopp«r:mttf (dhet och hustrun tillstodh) och förmenar sig intet böra betala något 
för sin broder, särdeles som han inte/ ärfd något af honom. Frågades om fadren 
[Thore Bonaeus] lefwer. Dher till swarade han Bonae«; ja. Frågades hwadh bägge 
bröderna lefde på, när dhe här woro. Bonaeus sade dhet dhe lefde på sitt 
möderne, och fick allenast han 10 dr s:mtt af sin fader, när han (sedan obliga
tionen war skrifwin) reste hijt, men brödren blef då hemma. Samma 19£ dr 
betalte lijkwähl då icke Bonaeus när han hijtkom, uthan nu först, berättandes 
sig strax han 673 om hösten hijtkom, rest åth Stockholm att skaffa sig någon 
condition, men blef då af wärfningzfollk med gewalt tagin, och öfwerfördh till 
Tysklandh. Men sedan han fått dimission haf:r han nu hijt igenkommit att stu
dera, förmenandes han att hustrun emedlertijd kunnat sökt brödren som bodt
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i 9 åhr i Westergiötland förr än han dogh, och dhen portion han skylldig war 
uthkrafft. Partterne affträdde och tyckte fuller Consistoriales dhet dhen eene 
brödren inte/ bör betala dhen andras skuld, så wijda han honom inte/ ärft, men kan 
skee fadren torde gifwit förbite io. dr till bägges skuldz afbetalande, hwarföre 
fans godt af honom Johanne dhetta att förfråga? Item om dhe här lefwat på sitt 
arf eller af fadrens penningar.

Bonaeus inkallades igen och hustrun, och förhölltz honom Consistorii betänc- 
kande. Han swarade till dhet förra att förb:te io dr inte/ woro af fadren dher 
till deputerade, uthan fick han dhem a part för sig. Till dheras underhåld här, 
sade han, att fadren inte/ wille gifwa dhem någon halföre mehr än dheras arf 
tillhintte. Frågades om dher woro någre saaker qwar i cammaren, när han med 
brödren om wåhren bortreste. Han sade dher stått een kista qwar i cammaren, 
men hustrun nekade. Frågades om brödren war gifft. Bonaeus sade honom haf:a 
effter sig barn och hans hustru [Elsa Helstadius] de novo blifwit gifft. Partterne 
affträdde igen och resolverades omsijder att bref afgår till fadren, dhet wille han 
låta förstå om bröderna här lefwat på sitt möderne, eller om fadren gufwit någre 
penningir till att betala dhenne skullden medh. Och dher icke så skedt, så för- 
nimmes om han icke will honorera sin döde sons hand, eller och tillsee att kunde 
hans effterlefwerska betala dhenne skulden. Partterne inkallades och förkun
nades dhen resolutionen, hwar medh dhe å bägge sijdor woro benögde.

Consistorium minus d. 27 Martii
praesentibus h. Wollff i ProRectoris Micrandri ställe, D.D. Benzelio, h. Lun- 

dio, h. Peringero, h. Norrman och Secret. Reft:o.
Rector absenterade sig effter han med partterne är i förbundh.
I. H. Wollff berättade att rådmannens Erich Hansons [Ångermans] hustru 

[Maria Jöransdotter Folcker] icke allenast begiärat stämning på Prof. Gartmans 
äncka [Margareta Eriksdotter Ångerman] uthi dhen saken som förr här i Con
sistio angufwen är, uthan och för någre injurier som i Högl. Kongl. HoffRät- 
ten dhem emellan skolat förlupit, om hwilcka och h. Wollff remissorialet ifrån 
Kongl. Rätten upläste, dhet han och hoos sig behölt, hwaräst bägge partterne 
dher remitteras till wederbörl. forum att söka hwar annan om samma injurier. 
Men för dhenne gången sade h. Wollff partterna förnämbi. för förre saken wara 
citerade, att skulle dhe wittnen, som dher till höra, afhöras. Sedan effterfrågades 
om partterne äro tillstädes, då Cursor betygade att allenast woro Marin här på 
professorskans wägnar. Nicolaus Marin inkallades och frågades om han hade for
mell fullmacht att comparera på profins Gartmans wägnar, hwar till han swarade 
sjg ingen fullmacht hafwa, uthan allenast wara ombudin af professorskan och 
Rectore Magnifico att wara tillstädes. Marin affträdde, och tyckte Consistoriales 
i sådant fall intet några witne kunna afhöras, uthan woro nödigt att professorskan 
sielf woro tillstädes, särdeles som hon kunde kan skee hafwa något att påminna 
wid bewittna« det, och dhesuthan hon icke någon fullmechtig lagl. constitueradt. 
Fans altså rådsampt dhet professorskan effterskickas.

Marin inkallades igen, och wijstes honom wara för professorskan rådeligit, 
dhet hon kommer tillstädes sielf wid witnens afhörande, hwar och icke måste 
hon någon fullmächtig effter lagh förordna. Cursor Magnus [Branzelius] tillijka 
medh Marin gingo till professorskan att förkunna henne detta. Emedlertijd in-
7 — 7 54293  SallanJer
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kallades secret. Georg Upmarck och upläsces professorskans exception emoot 
hans moders tillförende inlefwererade libell, hwaruthi professorskan förmäler 
dhet hon eller dhe andre styfbarnen intet släpat modren rådmanskan till någre 
rättegångar, uthan hennes eegett sin»e, och fruchtan att undergå eeden, som 
professorskan begiärdt, dhen hon nu effter Kongl. HoffRättens resolution af d. 
11 Mardi sidstledne lijkwähl måste praestera. Uthi hwilcken resolution Kongl. 
Rätten och dhe uthi Kl. Rätten förelupne injurier remitteradt till forum compe
tens, hwarföre professorskan skrifwer sig och henne lagl. citeradt. Sedan nekar 
professorskan aldeles, dhet skulle hon i kyrckan under afftensången mediteradt 
att angripa styffmodren, och jämbwähl 2. att hon achtat på styfmodren, när hon 
gick uthur sin bänck på lillegången, ty dher professorskan hade således welat 
achta på henne, hade hon häldre kunna mött henne på lillegången, när hon gick 
hennes bänckdöör förbij, än gådt store gången uthföre. 3. Neekar och profes
sorskan att hon mött henne eller passat effter henne wid ändan af bänckerne, 
emedan dhen som går stora gången åth dören, intet skall kunna möta någon på 
dhen ortten. 4. Nekar hon och att hon henne tilltal t, mindre med handen rördt 
i kyrckan, hwilcket der så sked t, skulle fuller Samuel [Johansson] klåckare och 
kiörckewachterne [Hans Bengtsson och Erik Danielsson] dhet sedt eller hördt, 
som då intet woro långdt dher ifrån, hwilcka professorskan begärer blifwa exa
minerade. Item begär hon och h. Mag. Colmodin och h. Olof [Telman] måtte 
blifwa förhörde effter dhe contrarium emoot styfmodrens uthsagu skola weta att 
betyga. Giör för dhet öfrige professorskan i sin exception dhenne berättelsse 
att gick hon om juhledagen effter afftensången store gången uthföre, och i det 
samma kom brede wijd styfmodren, som lille gången gick, wid dhen sidste pela
ren, men taltes in tet ord widh förr än dhe kommo uthom kyrckan. Då stegh 
styfmodren föråth, och sade så professorskan åth henne: I stigen men på. Hon 
swar:de: Huru så, kan skee du menar iag är rädd för digh? Professorskan skulle 
då swaradt: Dhen må wäll wara rädd, som lagdt så skaml. stycke på een, som 
hon giordt, och håller professorskan henne för een ähretyff till des hon henne 
dhet bewijser. Dher på skulle styffmodren sagdt: War sielf, och så stött profes
sorskan att hon flugit ett stycke uhr wägen. Professorskan hafwer åther då repe- 
teradt att hon håller styfmodren, för dhet hon sagdt, till des hon sig något 
oährl. stycke bewijsar. Då hafwer styfmodren budit henne stämma sig till rätta, 
och när professorskan sagdt så skee skulle, hafwer hon swaradt medh dhesse 
ordh: Wore något här, som jag wiste woro wäll för tig skulle iag rycka dhet uth, 
hörer du dhet din skamlösa menniska, så har du warit i alla dina dagar, och så 
ästu än din skamlösa. Sedan hafwa dhe bägge satt sig på sine slädar, och skildtz 
åth. Således förmäler professorskan saaken wara beskaffat, och begiär för dhet 
öfrige styfmodren måtte nämbna dhe 1000 försmädelige ordh, som hon skrifwer 
att professorskan henne skulle kallat, slutandes saken under Consistorii domb.

Secreteraren Upmarck påstodh dhet måtte wittnen blifwa afhörde, som bästa 
lius här uthinnan gifwa kunna, särdeles Mag. Kolmodin och h. Olof Tellman. 
Elliest nekade secreterare/z dhet skulle professorskan kunna bewijsa, hwadh 
hon i d henne sin exception skrifwer sked t wara af hans moder. Begärer och dhet 
måtte professorskan comparera i egen person. Hwad widkommer dhet att pro
fessorskan skrifwer dhet hon och modren icke skulle kunna mötas åth i kyrckan, 
när dhen eene gick stora, och dhen andra lilla gången, så exciperade han, att
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af orttens situa//on kan betygas sådant icke wara omöyel. Sedan förkunnades 
honom att professorskan reda äre effterskickad, och att kan skee icke woro 
orådel. att hans moder rådmanskan wille wara tillstädes, när wittnen examineras, 
på dhet att ransackningen måtte blifwa aldeles fullkomblig, och icke något förbij 
gås, som hon kan skee kunde hafwa att påminna. Secret:n: Jag är så noga om sa
ken underrättad, att intet behöfwer min moder komma tillstädes, uthan lärer 
blifwa nog lius uthaf min moders giorde egen berättelsse, och wittnens uthsago, 
besynnerl. som professorskan tillstår factum. Särdeles skall föruthan dhe större 
nämbde wittnen wara een pijga [Britta Persdotter] hoos Doct. Benzelius, som 
sedt och hördt hwad som skedt, effter hon föllgde dhem effter på wägen, hwilc- 
ken iag och begiärer måtte upkallas. Men dhet förhölltz honom, dhet borde 
pijgan effter lag före fått notifica/;on här om, att hon kunnat weta uthi hwad 
saak hon wittna skall, och hafwa tijd sig betäncka, besynnerl. som nu är godh 
tijd sedan detta förelupit, så att hon strax alt icke så noga kunde sig erindra 
till äfwentyrs. Dhesuthan hwad factum anbelangar, så tillstår professorskan dhet 
icke simpliciter uthan med fast andra circumstantier än rådmanskan dhet beskrif- 
wit. Secret. tog affträde tills professorskan kunde komma.

Professorskan tillijka med stadzsecret:n inkommo nu, dådhem bägge förhölltz 
dhet wille Consistorium afhöra dheras wittne, som dhe å bägge sijdor sig på- 
beropat. Först inkom h:ss wyr:tt h. Olof Tellman då af honom begiärtes hans 
wittnesmåhl.

H. Olof sade sig tillförende upsatt sitt wittnesmåhl skrifftel. men Consist:m 
desidererade dhet wille han aflegga sin eedh, och sedan mundtel. referera hwad 
han i sanning weet och min«as kan. Han aflade eeden, sedan af ingenthera part- 
ten moth honom giordes någon exception och refererade: Effter afftonsången 
juhledagen sidstleden kom bodh ifrån Erich Hanssons [Ångermans] encka dhet 
skulle iag komma till henne, som iag och giorde. Och då sade hon för mig 
dhet skulle professorskan Gartmans talt henne något swårt till, när hon gådt uhr 
afftensången, och om iag mins rätt, så skulle professorskan sagdt till henne ähre- 
tyff eller något sådant, men iag kan intet minnas orden så wähl. Och sade råd
manskan sig icke weeta hwij hon skulle sådanne ord sagdt till henne, om icke 
warit för een duuk skull, som rådmanskan skrifwit om uthi Hoffrätten och pro
fessorskan hoos sig skulle hafft. Då begärtte rådmanskan iag wille gå till pro
fessorskan, och fråga om hon wille tillstå dhe orden hon skulle sagdt till henne; 
då tillstodh fuller professorskan intet att hon sagdt dhe orden som dhen andre 
henne beskylte före, men sade om så skulle skedt, så kunde hon hafft fog dher 
till, af een duuk. Professorskan interloquerade nu och sade sig således talt medh 
h. Olof att dhen andra skulle henne något beskylldt i Kl. HoffRätten för een 
duuk och der hon kallat henne ähretyff, kunde hon så hålla henne före, till 
des hon bewijser henne hwad hon för duken skuld om henne skrifwit i Högl. 
Kongl. HoffRätten. H. Olof erindrade sig och således talet fallit när han hoos 
professorskan war. Sedan talte jag dher om, sade h. Olof, huru som rådmanskan 
beswärade sig dhet kunde hon intet för dhenne oredan skuld, gå till Herrans 
nattwardh, som hon elliest ärnadt, hwar på professorskan swarade: dhet är intet 
bättre för mig på min sijda, för dy när iag kom i jåns ihogh under predikan, 
att min barn ärnadt gå till Herrans nattwardh, så giorde det mig ondt, att iag 
dhet intet och kunde giöra för dhen oreedan skull mig emällan är och min
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styffmoder. Mehra sade h. Olof sig in tet något kunna påminna. Frågades om ite- 
rerades intet hoos professorskan, när h. Olof dher war, dhet som skulle skedt 
under afftonsången. Item om professorskan intet tillstodh sig hafft sådant betänc- 
kande i kyrckan, som skulle hon styffmodren willia angripa. Men h:r Olof sade 
till dhet förra allenast een gång dher om hoos professorskan wara talt. Och till 
dhet senare att hade professorskan sagdt sig allenast i kyrckan mediteradt om 
gåendet till H. nattward. Frågades om professorskan lätt förmärcka då hon talte 
med honom någon ond eller ijfrig affect. Det sade han sig intet kunna förmärckt, 
uthan allenast att giorde henne ondt, dhet hon intet kunnat fa föllia sina barn 
i heligen till Herrans nattwardh.

H. Olof Tellman affträdde.
Samuel Johansson klåckare inkallades, effter professorskan i sin exception 

honom sig påberopat, som måtte han dher något ofogh skedt i kyrckan, dhet 
sedt eller hördt, och frågades om han hafwer någon kundskap af dhet som skedt 
i kyrckan mellan professorskan och rådmanskan. Dher till nekade han alldeles.

Frågades om han sågh dhem när dhe gick uhr kyrckan. Han nekade och sig 
dhem sedt, och hade altså int# härom att seya.

Secreteraren inwände, dhet hon professorskan fafengdt påberopade sig klåc- 
karen och flere sådanne som här af intet hördt. Men professorskan påstodh 
att effter så mycket follck skulle hördt dhet, som styfmodren skrifwer, så måtte 
och klåckaren och kiörckowächtarna dher om något weta, effter dhe icke woro 
långdt bortta, när dhe bägge gingo uhr kyrckan, så frampt dhet elliest skulle 
wara santt.

Hans Bengdtson kiörckowachtare inkallades och tillfrågades om han såg om 
juledagen, när professorskan och rådmanskan gingo uth uhr afftensången. Men 
han nekade sig dhem sedt; mindre hördt att dhe taltes wijdh, sade sig och dhet 
med eed kunna hålla, men mentte sigh warit bortta wid andra dörrerna när dhe 
gingo uth.

Andra kiörkiowachtaren Erich Danielson inkom, och på tillfrågan swarade sig 
ingenthera sedt, hwarcken professorskan eller rådmanskan eller hördt något. 
Erbödh sig och på tillfrågan att kunna med trygg eed verificera, att han intet 
här af sedt eller hördt.

Effter desse således intet wiste något om detta, och altså intet hade att wittna 
giorde dhe icke häller eedh.

Magister Israel Kolmodin inkallades att giöra sitt wittnesmåhl, effter han om 
saken skulle hafwa någon kundskap. Men när eeden honom tillbödz, lätt han 
förstå, som skulle till äfwentyrs han hafwa orsaak sig att undandraga för witt- 
nande i dhenne saken. Gaf så tillkenna att hade han warit beskickatt af D.D. 
Petro Rudb. att förninuwa om professorskan skulle wara benägen till composi- 
tion, när som förnams, att någott scandalum skedt om juledagen, på dhet con- 
sist:m ecckf/W/icum sedan måtte deliberera hwadh stodo att giöra om dhet 
samma. När Doctoren tillitte mig här om sade Kolmodin, undandrog iag mig, 
effter som iag wiste, att sedan lärer fordras mitt wittnesbördh i foro civili. Men 
iagh tyckte mig intet tillkomma att gå något ärende uthi dhen saken. Omsijder 
när iag såg mig intet Doctorens begäran kunna undgå, tog iag skrifftelig instruc- 
tion att föllia, dher een puncht war ibland annat, att skulle jagh såsom persona 
ecclesiastica, wara exempt giöra något bewittnande uthi foro civili uthi dhenne
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saak. När iag lijkwähl war hoos professorskan, så uprepeterade jag hwar punct 
för professorskan som för mig upsatt war, och hwadh då blef mig swaradt, re
fererade iag sedan för kiörckorådet, och blef dhet fördt till protocolls in 
praesentiae D.D. Petri Rudbeckii, Prof. Norcop. och andre fleras, hwar af iag 
aldrabäst förmenar kunna inhämptas hwad professorskan swaradt, och kan iag 
nu så just alt intet mig erindra, hwad professorskan mig swartte. Men af dhenne 
ofwanför:te instrue tion förmente Mag:n sig wara exeuserad för wijdare witt- 
nande. Secret:n påstodh dhet måtte han här wittna effter partterna ingen excep- 
tion giöra. Partterna affträdde, och tyckte Consistoriales att intet någon instruc- 
tion sådan som Magist:n sig påberopar wara upsatt af D.D. Rudbeck böhr 
pr«iudicera dhen process, som lag föreskrifwer, effter hwileken process Magist- 
ren icke mindre än andra böhr först prestera sin eedh, och sedan giöra sin rela- 
//on, hwarföre som han nu inte/ kunde erindra sig så just, hwad hoos profes
sorskan war talat, så gafz honom tillstånd att påminna sig af kiörckio proto- 
collet rela//onen han förr giordt, dhen han sedermehra böhr beswäria.

Partterne inkommo igen tillijka medh Mag. Kolmodin, och förkunnades ho
nom Consistorii betänekande, hwar med han och war tillfredz och lofwade sig 
sin förre rela/;on, sedan han dhen af protocollet inhämptat, willia medh eedh 
veriflcera. Wijdare ransakades nu intet, uthan beroor saaken till Kolmodin far 
giöra sitt wittnesmåhl och jämbwähl D.D. Benzelii pijga [Britta Persdotter], 
hwileken seeretrn begärtte måtte blifwa citerad till een annan gång, dhet och uth- 
fästes skee skulle. Sedan insinuerade stadz seereteraren een skrifft ifrån sin 
moder rådmanskan, hwaruthinnan hon betygar, äfwen dhet professorskan i sin 
förmällt, nembl. att haf:er Högl. Kongl. HoffRätten resolveradt, att dhe wid 
Kl. Rätten förelöpne injurier in foro competenti skola afdömmas. Och beklagar 
rådmanskan att professorskan skulle henne dher een ährerörig tillwijtelsse till- 
lagdt, i dhet, då rådmanskan till att bewijsa professorskans oskiäliga förhållande 
och obilligheet uthi Kl. Rätten framdragit huru som professorskan ett heelt 
åhr hafft bortta een dammask drällsduuk, och dhen icke wid påfordran welat 
tillbaka gifwa dhet hon lijkwähl omsijder måst giöra, så hafwer professorskan 
uptagit dhetta således att hon kalladt dhet tyfnad och säyer att sådant grof 
stycke skulle och finnas i rådmanskans barm, effter som hon skulle och hafwa 
een duuk som professorskan tillkommo. Begärer altså rådmanskan att profes
sorskan måtte för dhetta tillmähle plichta, särdeles som hon dher medh hennes 
ährl. nampn sökt att skada. Professorskan begärtte communication af dhenna 
skrifften, hwileket och henne bewilliades, hwar med och partterna affträdde.

Consistorium minus d. 31. Mardi
pra?sentibus ProRectore M. Micrandro, D.D. Benzelio, h. Aurivillio, h. 

Wollff, h. Norrman, och Secret. Reftel.
I. Effter i förre Consistorio resolverades att uthi actionen emellan rådmans 

hustru Erich Hanssons [Ångermans] kiärandes och sahl. Prof:ns Gartmans 
äneka, skulle Mag. Kolmodin som och D.D. Benzelii pijga [Britta Persdotter] 
aflägga sitt wittnesmåhl, altderföre inkallades Kolmodin, närwarande på råd
manskans wägnar hennes son stadz seereteraren [Upmarck], och å andre sijdan 
professorskan sielf. Begiärtes så af Mag. Kolmodin dhet han wille pra?stera 
eeden, och der uppå sedan betyga hwadh ho»o*« bekant är. Han undandrog sig
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fuller incet för sin persson, men gaf tillkenna lijkwähl att föruthan dhet D.D. 
Petrus Rudbecki/zj tagit honom exempt för wittnande i dhenne saken, hafwer 
han nu sedermera påmint någre consequentier här af flyta, hwar igenom ministe
rium skulle pradudiceras, särdeles som ministerium står uthi dhe tanckar att 
bringa wärcket till composition. Dhet förehölltz Mag. Kolmodin, att och Con
sistorium giärna sedt saken komma till förlijkning, men som dhet in tet står att 
förmoda, så desidereras nödwändigdt till saksens uplyssning, att han måtte giöra 
sitt wittnesmåhl.

H. Magist. Israel Kolmodin, hwilcken bägge partterne sig påberopade, aflade 
omsijder eedh, och refererade som föllier: Dhet första som iag tilltalte profes
sorskan om, när iag till henne blef skickad af Doct. Pet. Rudbeck war dhet, 
om hon wille tillstå dhet, som sahl. Erich Hanssons äncka beskyller henne före, 
att skulle hon talat henne till om juledagen effter afftonsången, när dhe gingo 
uhr kyrckan, då tillstodh professorskan, att hon hade talt till sin stiufmoder Erich 
Hansons äncka och kallat henne ähretiuf, men lijkwähl i anseende dher till, 
att sahl. rådmans Erich Hanssons äncka har inlagdt een skrifft i HoffRätten, 
hwar uthi hon någre ährerörige ordh och beskyllningar på professorskan kastat, 
som sig förorsakat af een drällsduuk. Dhenne tillwijtelsen sade professorskan 
wara skedd allenast uthom kyrckan, men in tet tillstodh hon dhen wara skedd i 
kyrckan.

Frågades uthi hwadh form professorskan tillstod att skiälsorden föllo. Kol
modin sade professorskan först skulle sagdt: Gå man på. Och sedan hafwer här 
på fölldt dhet ordet ähretiuf, men hwad rådmanskan swaratt, kunde Kolmodin 
intet weta.

Dhet andra som proponerades af mig sade Kolmodin war dhet, om profes
sorskan icke tycker illa wara, att hon således tilltalt dhen andra, och om hon 
icke genom wänlig afböhn will söka förlijkas. Då sade professorskan sig tycka illa 
wara sådant skedt, särdeles på dhen dagen och under kiörckiowägen, men till 
att giöra afböhn till sin styffmoder i detta målet, dhet wille hon hafwa sig förbe
hållit i anseende till dhet hennes styffmoder henne beskyldt före i Kl. Hoff
Rätten. Men wille hon giöra afböhn, och åtherkalla dhen beskyllningen hon 
giordt dher i Kongl. Rätten, så wille och professorskan afbedia detta. Sade och 
dher jempte, hafwer hon samwete till att gå till Herrans nattward, så må hon dhet 
giöra, men iag har dhet incet förr än wij komma till än[d]skap och förlijkning.
3. War om professorskan wille nämbna något quantum till kyrckan för detta, 
hwar på hon swarade, att så wijda beskyllningen är anhängig giord i een civil rätt, 
och owist är, hwilcken dher blifwer in culpa, och detta senare dher af är här- 
kommit, så kunde hon intet quantum nämbna eller förstå sig till, uthan lemnar 
till uthslag blifwer i rätten. Mera sade h. Magistren sig in tet hafwa att wittna.

Frågades om professorskan icke låtit förstå då Kolmodin om dhenne saken 
med henne talte om skulle rådmanskan henne under kiörckiowägen någre in
jurier tillfogat med otijdigt swarande eller annat slijkt. Kolmodin swarade dhet 
fuller professorskan klagat öfwer hårde ord, som rådmanskan och skulle sagdt 
under kiörckiowägen, men kunde sig dhem incet erindra. Wijdare förehöltz Kol
modin huru som rådmanskans libell emoot professorskan gifwer anledning, som 
skulle något förwijtel. tahl wara fallit när Kolmodin och professorskan taltes 
wijd, som rådmanskan angå skulle. Och uplästes för Kolmodin dhet membrum
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af libellen som här om förmäler. Men han sade sig intet något sådant påminna 
kunna. Secret:n påstodh lijkwähl dhet måtte något förwijtel. tahl fallit, effter så
dant rychte i staden är uthkommit. Särdeles bland annat skulle professorskan 
hafwa tråtzat dhen andra att stämma sig till rätta, men Kolmodin swarade sig all
deles 'mtet kunna komma ihog sådant. Tilläde och att må ingen obligera ho«ow 
att berätta, dhet han intet weet, uthan woro sådant rychte uthkommit om sådant 
pr«iudicerligit tahl, så har dhet intet kommit från honom. Secreteraren frågade 
och om icke professorskan tillstått sig flere gånger nämbdt dhet ordet ähretyf, 
men Kolmodin sade sig henne tillstått allenast, att dhet nämbdes än een gång. 
Här medh togh han affträde.

D.D. Benzelii pijga Brita Pärsdotter inkallades, och tillspordes i förstone, 
om hon hördt af dhet talet som juledagen föll emellan profess- och rådmanskan. 
Hon tillstodh sig hördt något uthe på kiörckegården. Admitterades altså hon, 
effter partternes godtfinnande, till eeden, sedan såsom henne först eedens wärde 
grundel, blef förhållen. Refererade sedan. Juhledagen sidsdeden effter afften- 
sången när iag gick dhen lilla gången, tillijka medh Doctrns Benzelii döttrar 
uhr kyrckan, war rådmanskan Erich Hansons på samma gången för mig, och kom 
professorskan store gången. Då möttes dhe bägge åth wid ändan på bänckarne, 
och taltes dhe fuller wid i kyrckan, men mtet hörde iag hwadh dhe sade något 
ordh, förr än dhe kom uthur kyrckan. Då sade professorskan till Erich Hansons 
och kallade henne ähretyff, och ropade högdt, så att iag dhet kunde höra. När 
dhe kom mitt på kyrckiegården falte professorskan sin wantte neder, och då sade 
hon åth rådmanskan, ja kiäre stijg på, och då kallade hon henne åther ähre
tyff, då swarade rådmanskan: hafwe i något moth mig så stämma mig till rätta. 
Frågades om rådmanskan intet kallade henne någre skiälsordh igen, men dhet 
sade hon sig in tet hördt. Sedan sade Brita att när dhe bägge kommo uth i steg- 
lucken kallade åther professorskan henne ähretyff, dher på swarade rådmanskan: 
du har snäst mig i din faders gård, mycket mehr nu. Här med satte dhe sig på 
slädarna och kiörde sin wägh.

Frågades: Om Brita in tet såg att dhe stötte hwar andra på kiörckegården, men 
dhet sade hon sig intet sedt. Professorskan nekade och här till, och sade sig 
in tet kommit henne så när, uthan allenast kommit stigandes effter henne. Frå
gades om något follck war mehr som och kunde hördt eller sedt detta. Pijgan 
sade att dher fuller war follck, men hon kiände ingen, särdeles som hon icke 
länge warit här i staden, uthan beskreef allenast 2. jungfruer gått effter med, 
een med blåblomerat kiorttel och een med swarta kläder. Frågades om hon in
te* hördt att professorskan skulle tillagdt dhesse orden när hon sade ähretyff, 
att hon håller henne för ähretyff, till des dhen andra bewijser, dhet hon henne 
beskylldt före? Dhet kunde hon sig inte* påminna.

Partterna affträdde, och fan C onsistorium  nödigt efterskicka rådmanskan att 
man nogare af m undtel. Conference kunde kom m a till lius i saaken. Önskade 
elliest att man kunde fa w eeta hwilcka dhe jungfruer warit som  pijgan till klä
derna beskrifwit.

Secretm Upmarck, förr än han uthgick, begärtte få professorskans Gartmans 
exception att igenomläsa dhen samma, effter han då hon inlefwererades, intet 
begärtte communica*/on här af. Dhet bewilliades honom.

ProRector insinuerade een skrifft, som rådmanskan till honom öfwersändt,
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hwaruthinnan hon anhåller att måtte hennes saak med professorskan blifwa skyn
dad till slut, effter snart instundar påskehögtijden, då hon ärnar bruka sine salig- 
heetz medell, hwar ifrån hon sig juletijden för dhet öfwerwåldh henne skedde, 
blef afhållen. Item begiär hon, att måtte professorskan intet tillstädias någon wart 
reesa uthur staden förr än hon stått sig till swars. Beträffande detta senare tyckte 
Consistoriales, dhet professorskan intet wägras kan öfwer helgen resa, dher hon 
så will, allenast hon icke blifwer länge bortta. Men anbelangande dhet förre, 
skall så snart slut sker, som saaken kan blifwa fullkombl. examinerad.

Cursor kom igen och berättade, dhet rådmanskan inte/ gåår här opp, effter 
hon har sin sohn fullmächtig tillstädes, lemnandes rätten att dömma effter sitt 
samwete, dhet bästa hon gitter. Och inwänder jämbwähl rådmanskan, att här 
inte/ hennes forum är. Consistoriales pröfwade ändtel. nödigt, att rådmanskan 
sahl. Erich Hansons [Ångermans] hustru skulle personi. comparera, på det att 
man sig om alla omständigheeter fulleligen kunde informera och ransakningen 
blifwa fullkomblig, effter een dehl af dhen partterne emellan förelupne handell 
är, som wittnen inte/ weta att betyga om, och skulle hon altfort undandraga 
sig, så kan sökas stadz magistratens assistence. Professorskan och secreteraren 
inkallades, och wijstes honom nödwändigheeten af hans moders personelle com- 
parition. Secreteraren gaf att förstå, dhet wille han uthreda, hwadh som skulle 
desidereras uthi dhenne saken. Men honom förehölltz, huru som han som in
te/ såg eller hörde, när dhetta ofoget skedde, eller omständigheeterne dher wid, 
icke kan weeta så wähl beskaffenheeten, som partterne bägge. I synnerheet 
frågades han huru han will bewijsa trättan in uthi kyrkan, och att professorskan 
skulle stött hans moder, effter till intet dhera är wittne och professorskan till 
dhet förra och andra alldeles nekar, men påstår att rådmanskan henne skulle 
stött. Secreteraren förmentte dhem, när dhe kommit när ihoop skuffat hwar 
annan, och att icke hans moder behöfwer komma sielf opp i anseende till dhe 
förmåner henne som actrix competera. Begärtte för dhet öfrige att Doct:ns 
Benzelii döttrar måtte wittna, och sedan få domb uthi dhet som genom wittnens 
uthsagu reda bewijst kan finnas.

D.D. Benzelius betygade dhet hans döttrar dhen äldsta än intet äre fulle 14 
åhr. Secret:n förmente henne lijkwähl kunna wittna effter hon warit till Herrans 
nattward. D.D. Benzelius förmente, att dher hon skulle giöra något wittnesmåhl, 
så fordras att hon woro 15 åhr, men dhet fordras intet egentel. för dhet att 
hon kan gå till H:ss nattward, när hon elliest kan giöra besked för sin cris- 
tendombs stycker. Rätten pröfwade och skiähligdt, att effter hon in tet fylt dhe 
åhren som lagen fordrar af ett wittne, så kunde hon icke admitteras till eedh 
och wittnande. Hwadh domben widkommer som begäres, så är inxet förswarl. 
att han skeer på någon ofullkomblig ransakning, uthan böhr secreterarens moder 
sielf comparera som förr resolverad t är.

Discourrerades sedan om dhe twå jungfruer som D.D. Benzelii pijga [Britta 
Persdotter] beskref till kläderne, hwilcka dhe skulle wara, och befans att dhet 
warit professorskans Gartmans eegen dotter [Maria] dhen eena,* och dhen 
andra hennes syster dotter von Bergens i Stockholm, hwilcka ingen thera kunna 
erkiännas capable i dhetta måhl. Partterne tillfrågades om dhe weta elliest någre

* I professorskan Gartmans första äktenskap med Johan Staaf.



1686:3 1 mars 105

witnen och wiste ingenthera någon att nämbna. Sedan uplästes professorskans 
skrifft, hwar uthinnan hon låter förstå, dhet hon högel, undrar, att rådmanskan 
uthi sin sidst inlagde skrifft pra?tenderar partes actoris uthi dhe injurier, som wid 
Kongl. HoffRätten dhem emellan förelupit, dher lijkwähl 1. styfmodren i sitt 
samwete skulle weta sig till dhem wara skylldigh, och 2. professorskan är pars 
laesa, hwarföre professorskan 3. så snart som resolutionen i Kl. Rätten föll om 
orden och injurierne, att dhe till forum competens remitterades, har hon samma 
resolution hoos stadz magistraten insinueradt, och reda fatt försäckring med 
första fa uthslag. Men dher styfmodren skulle fa reconvention på professorskan, 
så will Prof:n då swara henne. Berättade och professorskan 4. mundtel. att hon 
reda låtit citera sin styffmoder uthi stadzrätten. Men secreteraren pra?tenderade 
här emoot partes actoris, och förmentte sig dhen tillkomma, besynnerl. som pro
fessorskan inte/ skulle kunna bewijsa, att styffmodren henne någre injurier i 
Kongl. Rätten tillfogat. Dhet förehölltz stadz secreteraren huru som Prof. Gart- 
mans äncka klagar sig först wara laederad af hans moder, medelst någre injurier 
uthi Högl. Kongl. Hoffrätten, hwar på och 2. professorskan låtit förstå, att sedan 
injurie actionen blifwit af Kl. Rätten till forum competens remitterad, hafwer 
hon och låtit citera hans moder, hwarföre professorskans begäran synes skiälig, 
så att således henne, såsom klagande ineet wägras kan först rådmanskan att söka; 
men dher hon dher till icke hade skiähl och fog, så kan hon här in foro söka 
professorskan igen. Dher med war och secreteraren förnögd.

Partterne affträdde, och slötz emedlertijd, att ännu rådmanskan tillhålles att 
comparera i eegen person här näst, när dhenne injurieactionen företages igen, 
som i hellgen passerad t, på dhet ransakningen må blifwa fullkomblig som weder- 
böhr; och skulle hon icke godwilligt sig der till förstå kan sökas hoos stadz 
magistraten wederbörl. adsistence. Men dher hon sig ändå wägrar, må hon sig 
sielf imputera, om genom hennes försummelse och utheblifwande rätten icke 
kan fa dhen underrättelsse som wederböhr hennes interesse angående. Skola och 
partterne till här näst noga effterfråga om flere wittnen kunna finnas, och dhem 
då producera. Dhe inkallades bägge, och förkunnades dhem dhetta.

Consistorium majus p. merid. eod. die
prassentibus Rectore h. Bilbergh, h. Lundio, h. Aurivillio, D.D. Drossandro, 

h. Norcop., h. Wollff, M:o Micrandro, h. Peringero, h. Obrecht, h. Lagerlööf, 
h. Norrman, h. Qvaestore och Secret. Reft.

I. Acta Consistorii uplästes.
II. Rector sade sigh icke giärna nu in«om ferias samwankallatt Consistorium, 

men nödsakes dher till, effter någre ärender äro som nödwändigt req«/rera 
Consistorii betänckande.

III. Frågade Rector om icke Consistorium finner nödigdt att låta mäta all dhen 
åcker, som Acad:n innehafwer och tillslagen är, att Consist:m må då weta huru 
mycket Acad:n reda af staden fått, och hwadh desidereras till fyllnad, som och 
om någon hafwer mehr af samma åcker eller mindre än effter instructionen hwar 
och een tillkommer. Dhenne mätningen bepröfwade Consistoriales alldeles 
nödig, och beslöto att dhen förrättes genom Dominum Sam. Frigelium, som tills 
detta låtit sig bruka i Lijfland wid dhen mätningen dher under händer warit. 
Och sedan han dhen giordt och all åckren på charta opfördt, så kan dher effter
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jämkning skee och partition emellan alla som effter Kongl. resol. åcker bohr 
hafwa. Prof. Lundius påmintte att förr än dhenne åckren mätes, böhr stadz 
magistraten här af hafwa notifica//on, så att någon å dheras wägnar kan wara 
tillstädes, dher dhem så behagar, eller om dhe elliest något här wid hafwa att 
påminna, dhe dhet må giöra.

IV. Johan Fernaeus Helsingus och Diderich von der Liet begära testimonia. 
Dhem bewilliades dheras begäran.

V. Rector gaf tillkiänna, huru som honom nu i Consistorio woro refereradt 
een ting af sine collegis, som han intet kan förbijgå att notificera. Berättade 
så att dhenne Joh*» Fernaeus offereradt sig een stambook, dher uthi han satt 
sitt nampn, warandes då in tet dher uthi skrifwit. Men sedermehra haf:r D.D. 
Petrus Rudbeck och sitt nampn tillsatt, och dhet fram för Rectoris, dher lijk- 
wähl sådant icke är medh Kongl. förordningar eenligit, ey heller för Collegio 
anständigt, att skall i främmande universiteter synas slijk irregularité och oord
ning här förelöpa. Samptl. Consistoriales befunno Rectoris Magnif. myndigheet 
pra?judiceras här igenom, att någon understår sig föra sitt nampn in uthi stam
boken framför hans, som är lijkwähl caput Collegii. Tyckte och dhetta wara een 
stoor ambition, så frampt dhet icke skedt per inadvertentiam, att h. Doctoren 
icke märckt hwaräst Rectoris nampn war. Resenterades och hac occasione hwadh 
inconvenience Cons:m minus förr i dagh förmärckt af h. Doctoren i dhet han 
welat eximera Mag. Kolmodin såsom personam ecckrwj/icam att giöra wittnes- 
börd uthi een dher hängande saak. Sedan discourrerades om dhet förra och resol
verades att detta bladet uttages eller transponeras, som Doctoren sitt nampn 
skrifwit på, att icke fremwande universiteter må förmärcka, som skulle här till
börlig ordning och skick icke observeras. Och kan h. Doctoren här om på
minnas först, att han dhet sielf rättar, om dhet elliest står af honom att för
moda, hwar och icke kan Rector dhet giöra.

VI. Rector insinuerade ett bref ifrån Keyser af d. 9 Martii, hwilcket han fuller 
i förre Consistio ärnatt upläsa låta, men måst dhet tills nu innehålla, effter då 
dher till ingen tijd war, föregifwandes Keyser orsaken till tijdens prolongerande, 
att han medh trycket ey öfwerkommit, wara, dhels att han welat accordera med 
gesällen Jöns Ram, dhet skulle han här hans wärckstad förestå, men är nu för
rest till Giötheborgh, och står intet att täncka på mehr; dhels och att Kongl. 
M:ttz instruction syns falla honom till gravation, hwarföre han begär dhet Con
sistorium medh honom något medlar. Hafwer lijkwähl nu fatt een annan gesäll, 
dhen han betingat med och försäkrar skall wara godh man, hwilcken han och 
nu ärnar öfwersända, men begär wärckstaden emedlertijd må blifwa tillagat. 
Item fa tarfwelige huus för gesällen och sitt folck att boo uthi; att hans kostnadh 
han nu i begynnelsen måste giöra kan blifwa lättad. Jämbwähl att måtte medlas 
med honom hwadh Kongl. M:ttz instruction angår, och sedan att med honom här 
om skrifftel. contract uprättas. Rector berättade sedan, huru som Consisr.m låtit 
bref afgå till honom Keyser af innehåld att nödgas Consistorium betäncka sig om 
någon annan, dher han ingalunda will komma hijt, och stå wijd dhet han förr 
försäkratt; hwarföre och bref afgått till Kankel att förnimma, om skulle han i 
fall att Keyser in tet kommer, willia inrätta officinen. Här på hafwer nu Kankel 
swaradt, och sig excuseradt för sin ålder skull. Men Keyser, sedan han fick samma 
bref, som Consistorium till honom öfwerskickade sidst, så har han nu strax 
swaratt, och lofwat komma.
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H. Lundius: Jagh tycker att för Consistio är swårt att gå ifrån honom Keyser, 
effter för honom är Kongl. M:ttz alldranådigste confirmation.

H. Wollff påmintte att nu 3 ting desidereras af Keyser nembl. dhet skulle ett 
accord med honom uprettas, och dhes uthan att will han hafwa huusrum för sine 
gesäller, och någon medling hwad Kl. instructionen angår.

H. Qvaestor påmintte och, att han will weta just tijden huru länge han får 
hålla här officinen, men will inte/ wara förbunden att hålla så complett booklåda, 
som i Kl. confirma/;onen uttryckes. På dhenne booklådan förmentes han Keyser 
syffta med dhen medlingen han begär uthi brefwet. Discurrerades här om, och 
tyckte Consistim dhet att på interimswijs kan effter hans begäran uplåtes honom 
huusrum oppe uthi tryckhuuswinden, dher han så kan oplagas, eller i exercitie- 
huuset, tills han far sielf see sig om. 2. Accordet kan uprettas, när han hijt- 
kommer medh honom, doch så att dhet grundar sig på Hans Kl. M:ttz privi
legio. Men hwad booklådan anbelangar, så står i hans frijheet huru complett 
han dhen hålla will, och om han dhen will hålla. Anbelangande tijden, så contra- 
heras på 5 åhrs tijdh, som förr slutit är. Skall och föreläggas honom wiss tijdh 
nembl. d. sidste April nästfölliande, att han dhesinnan hijtkommer med sitt 
tryck, så frampt han af Kongl. confirmationen will sig betiena. Doch skall hwad 
huusrummet anbelangar Hans HögG. Excell. 111. Cancell. betänckande inhämp- 
tas.

VII. Rector förfrågade hurulunda mantalsp^»»/«g:na för detta åhr skola up- 
bäras, hafwandes häradzfogden låtit förstå, dhet han intet behöfwer uthfordra 
dhem, och dher om ansöka hoos Acadms betientte. Consistoriales tyckte fuller, 
att borde dhenne häradzfogden så wäll som dhe andra hafwa försorg om penning- 
arnes opbördh, men att Academien må komma till dhet häradzfogden står i 
skuldh före till Acadin för upburne ränttor af Acadins exercitiehemman och dhes 
kiörckeherberge, så må hwar och een betala samma pennings för sigh till Ring- 
ius för dhetta åhr, hwar af Acadin kan giöras betald; och sedan han alle pen- 
ning:arne opburit och lefwereradt öfwerskottet af skullden till häradzfogden, må 
han Ringius taga generalt quittence af honom, börandes åther Ringius gifwa hwar 
och een specialt quittence huru mycket honom af hwart huus lefwereras. Och må 
han så ställa dhesse special quittencer, att dhe stödia sig på dhet general han 
af häradzfogden tager. Wiss tijdh innom hwilcken samma penningar till Ringius 
lefwereras kan af Rectore determineras.

Hac occasione påmintte Rector att han låtit tillseya Prof. Buscagrii hustru, 
tillijka med någre andra, att dhe skulle grannel. opteckna huru många personer 
dhe hafwa som förbide mantals pennings uthgiöra böra. Särdeles skulle Prof. 
Buscagrii hustru warit tillsagdh att skulle hon föra op flere än uthi längden, som 
förr här i Consistorio uplästes, äro opförde, dher på Buscagrii hustru swarat sig 
inte/ hafft mehr folck, uthan allenast sin yngsta dotter, som än icke woro mehr 
än på sitt i4:de åhr. Men Rector förmentte henne dottren wara mehr än 14. åhr, 
effter hon står i kyrckan öfwer hans swägerskor, som på mantalslängden lijk- 
wähl bägge äro opförde.

Rector inlefwererade Kongl. Mayittz bref om mantals penningarna, hwilcket 
till Rev. Dn. ProCancelhm öfwerskickades, att wille han uthi underdånigheet 
anhålla dhet kunde förandras, hwadh dher woro förmält om backungzpe«- 
ningarina.. Och är högstbite bref nu omskrifwit, och alldeles backungzpe»- 
ningar: na uthslutne.
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VIII. Insinuerade och Rector Kongl. M:ttz alldranådigste vocation för M:r 
Israel Kolmodin att blifwa extraord. Professor theologiae hwilcken uplästes, så 
wähl som och 111. Cancellarii bref om det samma.

IX. Een scholaris ung person Petrus Fernaeus wid nampn ifrån gymnasio i 
Giäfle är ankommen hijt och nyl. deponerad blifwen, men sedermehra hafwa 
lectores ifrån samma gymnasio inkommit och quereleradt, att skulle han här 
blifwit antagen, ernoot een dher bruklig förordning, nembl. att böhr inga resa 
dher ifrån, förr än dhe warit dhen tijd uth, som dher bruklig är. Rector berät
tade sig honom in tet deponera låtit, förr än han af Prof. Aurivillio fått såsom 
dhes slächtman försäckran om hans förhållande här till, och att will han om hans 
studier och lefwerne hädan effter hafwa upsicht. Och tyckte Consistoriales att 
wid dhen händellsen h. Prof:n härföre caveradt, så kunde han säkert admitteras, 
besynnerl. och som samma person är under sin broders [Olaus’] informa//on, 
som Prof:r Aurivilluw nu betygade.

X. H. Prof:n Ol. Rudbeck notiflcerar uthi sin skrifft af d. 16 Martii dhet han 
wid dhenwe tijden plägar låta så dhe främmande örter uthi Acadins trägård, 
att dhe des förr måtte komma till mogenheet, men som dher till fordras först 
kåhl etc. och nödwändig reparation så till sielfwa huusen som glasen, begär han 
weta, om någre medell dher till än finnas anslagne, sedan han sitt förra bref 
insinuerade. Men dher så woro inga medell i förråd, begär han att gode män 
måtte deputeras, att kunde han i dheras närwaro i wåhr och i sommar, så fort 
alla species blommas, låta see och inventera hwad till datum dher förslag i förråd 
äre, och der då så nödigt bepröfwes, kunde någre föryttras i pennings till dhe 
andras underhåld. Dhenne skrifft sade Rector förr skulle warit fördragen, men 
i sidste Consistio war incet tijdh dher till.

H. Qvaestor: Jag har flere gånger sagdt åth Börge Bengdtson, dhet wille han 
påminna h. Rudbeck att taga uth dhe pennings som Kongl. staten består trä
gården, och betiena sig dher af som bäst han kan, men kan incet påminna mig 
att han dhetta åhret 686. tagit öfwer halftannat hundrade dr koppant ohnge- 
fåhr. Och will han 'mtet taga uth dhe öfrige, och dhem anwända till trägårdens 
conservaf/on och oprätthållande, må han sielf stå dherföre. Sedan påmintte h. 
Qvaestor att ohngefåhr 300 dr kopp^rmtt innes tå, som kunna anwändas till trä
gårdens wid macht hållande. Undrade altså Consistorium hwij icke dhesse pen
ningar uttages, och brukas till trägårdens bästa, hwar igenom han lijkwähl till 
een god deehl kunde uphielpas, contesterandes alle samptl. dhet dhe hålla dhes 
conserva//on icke allenast nyttig, uthan och sådan som är till Acadins prydnadh 
och heder i alla måtto.

Sedan påmintte och h. Qvaestor, att månge tusende dr äro anwände till samma 
trägårdh, men lijkwähl klagar Rudbeck een och annan gång alt wara ruttit.

H. Norcop. förmente dhet wara teckn till att trägården är förbättrat, att mehr 
pennings nu än förr fordras till hans Conservation.

H. Qvaestor sade och store omkostnader dher af komma, att icke i tijd in- 
kiöpes hwad nödigt är, uthan ibland när dhet som dyrast är, såssom bland annat 
är wedh inkiöpt för juhl för 10 mk lasset, dher man lijkwähl honom för ringare 
kunnat hafft, om man kiöpt i rättan tijd. Dher effter sade D.D. Drossander att 
h. Rudbeck will weta, om icke Consistim will förhöya trägårdzmästarens löhn, 
ty elliest will han dher intet blifwa.
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H. Qvaestor: Trägården böhr underhållas med dhet, som Kl. staten består och 
mehr kan in tet praetenderas. Och blijr iag wijd Kl. resolu/fonen som förmäler 
att inga pennings uthom staten böhra af aerario uthgifwas.

H. Norcop.: Men huru skall då blifwa om trägårdzmästaren kan dher med in
te/ komma uth? Qvaestor: hwad staten består trägården, böhr han wara förnögd 
medh. Will trägårdzmest:n hafwa mehr, så må han söka Rudbeck som sitter med 
full löhn och lijkwähl publice intet läs. H. Norcop. förmente ingen på Rudbecks 
lectioner hafwa att tala, emädan han sig förr dher på förklarat. Qvaestor sade att 
han excuserat sig sielf för sin lection under dhet nampnet att han hafwer curam 
hortus botanici, förmenandes han sig inte/ böhra derföre, för dhe 700 dr s:mttz 
löhn han ährhåller, giöra någon annan tienst, än skiöta hortum botanicum, men 
Kongl. M:tt består ingen löhn till någon trägårdzmestare under honom. D.D. 
Drossander sade att in tet är wanligit dhet Prof. botanices underhåller trägårdz- 
mestaren wid något universitet, uthan plägar dher till wara a part löhn. Frågades 
sedan huru och på hwad sätt skall finnas uthwäg till trägårdens conserva//‘on. 
Qvaestor sade bäst wara, att Prof. Rudbeck optager penning.rna. som innestå, 
och brukar dhem till dhes nödtorfft och underhåld, så kan mycket dher igenom 
förbättras, hwadh fördärfwat är. Och dher dhetta inte/ tillhintte, will han af cassan 
ändå förskiuta något, doch att dhet böhr beräcknas på fölliande åhr. Dhet be
prövades för ett hällsosampt förslag, att Ränttmästaren will öfwer dhe pen
ning.r som innestå, om dhe icke förslå, låta h. Prof:n fa för fölliande åhr något 
föruth, att således dhet nödigste kan repareras.

XI. Insinuerade Rector åther ett h. Prof:ns Ol. Rudb. bref af d. 30 Martii 
dhet han lijkwähl skrif:it till D.D. Drossander, dhet wille Doctoren i Consistio 
förnimma, att dher inte/ finnas medell till trägårdens Conservation att behålla dhe 
krukor som krukemakarens äncka nu någre åhr på dhen zedell han henne gif:it 
till h. Ränttemästm fordratt pennings före, om icke han måtte fa låta dhem 
komma till Wännegarn, effter H:ss HögG. Excell. 111. Cancell. behöfwer krukor 
och dhem giärna betalar.

H. Qvaestor: för någre åhr sedan äro samma krukor tagne af krukomakaren 
för 92 i  dr koppxzrmtt, för hwilcka h. Rudb. gufwit assigna//on till mig, och i 
fiol för påsk kom änckan och begärtte samma pennings, klagandes dhem för sig 
så många åhr bortta warit, dhet och skedt af dhet tillfälle att zedlen, som h:r 
Rudb. henne gifwit, warit af honom panttsatt i kyrckan, hwaräst han skaffat 
henne någre pennings till låns, och lofwat sig betala. Omsijder när iag fick 
see zedlen, sade iag henne att han intet war så gammall, dhet iag och befan 
af zedlens dato, att han swarade emoot dhen tijd krukorna woro tagne, uthan 
lätt henne förstå att han war nyl. skrifwin, och sade att I läre wara fixeradt 
genom dhenne zedell. Dher på sade hon: effter iag seer mig wara fixerad, så 
will iag och bekänna huru med krukorna förewetter, fast iag är förbudin af h. 
Rudb. dhet att nämbna, nembl. att dhe äro kombne annorstädes, och förde till 
Wennegarn. Då swarade iag henne: om någon kruka är dijtfördh så lärer wähl 
Grefwen dhen betalt. Dher på sade iagh mig willia tala med inspect. aerarii 
DD. Benzelio och h. Bilberg, då hon samma bekännelsse och för dhem giorde, 
dhet nu warande Rector h. Bilberg bewittnade. Tilläde och h. Qvaestor att samma 
åhr äro elliest opförde krukor uthi Acad:ns räckningar, som för Acad:ns medell 
kiöpte äro till trägården.
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Rector sade att han såsom då warande inspector sagdt henne krakemakarskan 
strax, när hon dhenne berättelsen giorde, att dher krukorna incet äro kombne till 
Acad:ns nytta, så kunna dhe och icke af Academiens medell betalas.

H. Prof. Lundius frågade om Prof. Rudbeck fatt communica//on af dhen berät
telsen som krukemakarskan giordt, och tyckte dhet böra skee, dher dhet icke 
reda skedt, särdeles som detta angår hans honeur och existima/Zon, att han må 
sigh förklara. Detta bijföllo samptl. Consistoriales att så skee måtte.

XII. Rector proponerade att Nericienses begära Prof. Norrman till inspec
torem na//onis. Prof. Peringer som nu hafft Gestricios begärte, dhet wille Prof. 
Aurivill. såsom dheras landzman inspectionen för dhem emottaga, särdeles som 
han in tet förr är inspector för något landskap, och dhe honom begärt när Prof. 
Aurivill. war extraord. Sedan notificerade Rector att Medelpadii begära Prof. 
Holm. Prof. Norrman och Aurivillius påtogo sig dhenne curam effter begäran, 
och förmentes att Prof. Holm incet lärer sig häller undandraga.

XIII. Öfwerlades om dhet wålldet som skedt emellan studiosos Stakaeum 
[Stachaeum] och Priitz [Preutz] och ryttaren Erich Lindh, hwilcket nu skulle 
företagas, men dhet pröfwades nödigt att måtte partterna wijdare conferera 
medh hwar annan, förr än domb kan skee, och som nu intet ryttaren kan komma 
opp, effter han är siuk, så differeras dhet till effter hellgen.

XIV. H:ss HögG. Exxes Kl. Drottzens och Cancell. recommenda//on för 
Candidaten Johanne Lechandro uplästes, att må honom förunnas under sin pere- 
grination han ärnar anställa duplex stipendium theologica.

XV. Insinuerades h. Prof:ns Örnhielms bref af d. 16. Martii, låtandes han 
förstå dhet han förr tillskrif.it Rectori om booktryckaren Lars Wall, och då 
berättadt honom fuller wara een god och förståndig karl, men haf:r 'mtet så 
complett tryck, som här wid Acad:n desidereras. Sedan förmäler h. Prof:n dhet 
han låtit förnimma af dhen som är Prof. Ausii erfwingars fullmächtig till arf- 
wetz afwittrandhe som här i staden är till gård, åcker och ängh sampt trägårdh, 
Linni[n]gh wid nampn, att samma possession ännu intet är deelt, uthan äre erf- 
wingarna om honom owisse, effter han 1. är af Cronan tillbytt emoot landgodz, 
som ligga under fredzmijlen, hwarföre dhe befara sig mista så dhenne Upsala 
possessionen, som dhet dhe Cronan för honom wederlagdt. 2. Om än lijkwähl 
erfwingarna skulle fa dhen samma behålla, skulle Acad:n dher af intet kunna 
pra?tendera effter han icke warit Prof. Ausii, uthan swärmodrens, som mågen och 
dottren dhen allenast i lijfztijden föruntte, men sedan sielf dher öfwer hade dis
position, och åter efter hennes dödh messieurs Slorf och Nyman. 3. Skall och 
sahl. Gundmund Krook långd t innan Acad:n sin pra?tension i rådstugun intime- 
rade, fatt dher i fullt jus hypothecae, effter han sin fordran med richtig liqui- 
da//on verificeradt, dhen och Canutus Ausius effter förälldrarnas dödh förskrif- 
wit, hwar på sedan Krookens sterbhuus fatt immission och upbär nu arende skil- 
lingen. Dher emoot skulle ännu Academiens pra?tension wara illiquid, och alldrig 
verificerad i någon rätt. Item att M:r Boo woro Acad:ns man, och intet Ausius. 
Dhetta är dhet som Prof. Örnhielm kunnat om saken förnämbligast inhämpta, 
förmenandes han bästa greep wara till wijdare kundskapz inhämptande om Ausii 
erfwingar komma till egendomben här i staden eller ey, att man kunde hafwa 
någon som woro Linniwges förtrogne wän, för hwilcken Linningen dhet kunde 
uptäcka. Consistoriales förmente säkrast erfahras uthi arfcollegio, om något 
skiffte skedt och hwilcken dhenne egendomben tillfallit.
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H. Aurivillius lofwade, att effter rådmannen Strömborgh sitter uthi 
ArfzCollegio, och han ho«ow elliest ärnadt tillskrifwa, dhet wille han ge
nom honom förnimma, huru här med förewetter. Dhetta aggreerade Consi
storium.

XVI. Nathanael Rydelius supplicerar att fa stipend :m i musiquen uthi Micha
elis Zethrins ställe, effter han Zethrin icke warit här förleden termin, förmenar 
och dhet han ey häller nu hijtkomma lärer. Prof. Wollff och Micrander bety
gade Zethrin sin absence för förre terminen excuseradt. Resol. Dher icke Zetrin 
igenkommer innan dhenne terminens förlopp, eller wijsar laga förfall, succederar 
honom Rydelius, hwar om insp. stipend. draga försorgh.

XVII. Insinuerades Kongl. M:ttz remissorial till 111. Cancellio för Domino 
Laur. Schult af d. 2 Mart. och Högbite Cancell. recommendaf/on af d. 6 Febr. 
686, dhet måtte han Laur. Schult, effter han är af skickelig comportemente och 
ogemena studier, secundum merita med stipend. blifwa ihugkommen. Sedan up- 
lästes och förb:te Schiiltz supplique till Consistorium, dheräst han låter förstå, 
att ehuruwähl Illust. Cancellarii recommenda//on icke uttrycker något rum, skall 
dhen wara förståendes om dhet duplici stipend. som Prof. Svede [Schwede] 
in eloquentia haf:r, hafwandes 111. Cancell. intet welat för Swedens skuld speci
ficera dhet samma. Och inwänder han Schult emoot Candid. Laur. Molin, som 
och d. 6 Febr. fatt 111. Cancellarii recommenda//ön till dhet samma stipend. 
duplex, att dhen recommendation han fatt till 111. Cancell. ifrån facult. philo
sophica., war allenast till att erhålla bibliothecarii tiensten hoos H:ss HögG. Ex- 
cell., men Molin sedan uthi sin supplique till 111. Cancell. dhen samma faculte- 
tens recommenda//on emoot dhes mening wändt in på dhetta stipend:m, hwar på 
sedan 111. Cancell. för honom resolveradt, intet mehr seandes på mehrb:te facul
tatis recommenda//on af hwad innehåld dhen warit, medh hwad mehra i samma 
Schultz supplique förmäles, begärandes han sidst, att dher Consist:m så pröfwer, 
måtte dhe blifwa remitterade begge till H:ss HögG. Excellice igen. Discourre- 
rades om Schult att lärer han hafwa god löhn med sin discipel, men Prof. Lun- 
dius betygade att äre mycket owijst hwadh han med honom hafwer att wäntta. 
Förmenandes Prof. Lundius, att kan skee icke woro orådel. att nomine Consistirii 
afgår bref till 111. Cancell. dhet måtte man wissare förnimma, hwilcken af dhesse 
bägge böhr blifwa beneficeradt medh detta duplici stipendio. Dhetta tyckte Con- 
sist:m wäll wara och bäst.

Prof. Micrander som Decanus påmindte nödigdt wara att notificera i ödmiuk- 
heet H:ss HögG. Excellice huru som facultas philosophica hafft i förslag, dhet 
skulle åthskillige personer certera om detta duplici stipendio, hwilcka äro af ringa 
medell, men lijkwähl snälle och skickelige. Och dher man finge dhet practi- 
cera widh slijke händellser, torde månge till större flijt och alfwar sig att ever- 
tuera, inciteras.

XVIII. H. Prof. Lundius påmintte att dhen mulcta som fallit i facult. jurid. 
förleden termin pro absentia stipendiarior/m warit anslagen till sahl. borgmest. 
Kadous [Kadows] son här i Consist:o, men sedermehra är hon honom förtagen, 
att han intet dhen fick åthniuta, hwarföre förmente han, dhet böhr dhen samma 
honom af dhenne termins fallande mulcta restitueras af dhen facultet som hans 
portion sidst tagit disposition om, och gufwit uth åth andra.

Rector klagade nu här öfwer att åthskillige absentera sig undertijden uhr 
Consistio, dher lijkwähl icke är förswarl. att någon försummar när han blifwer



112 i686:3 1 man

kallad, hwarföre han och icke Tärer försumma här wid att giöra hwad constitut. 
föreskriwa.

XIX. Rector påmintte om bondebeswären att inspect. aerarii dher om draga 
försorg, att dher med kommer till slut. Item att wille dhe och tillsee och giöra 
förslag, tillijka medh inspectoribus stipendiarior##? till huru många rum numerus 
stipend. kan förökas.

XX. Magistin Petrus Halenius låter genom sin skrifwelsse V. Consist:m 
förstå, huru som hade han bordt i anseende till H:ss HögG. Excellices sahl. 
skattmästarens [Sten Bielkes] bref af d. io Julii 680. 30 Nov. såsom och 8 
Martii 681 upbära ränttan af Bielkianiske stipendiatbönderne för åhr 1680, 
men cederade för samma åhr wid sitt anträde till stipend. Bielk. 42 t:r spanne- 
mJhl till sahl. Ferners äncka h. Anna Kiämpe för dhen rest hon af bönderna 
under arrendeåhren hade att fordra, doch emoot försäkrat effter Consistorii 
resolution af samma åhr, att skulle samma 42 t:r honom i längden fullel. blifwa 
betalte, hwarföre han och begär nu, att samma spannemåhl af Consistio i an
seende till des resolution måtte refunderad blifwa. Förbeite H:ss Excell. skatt
mästarens bref oplästes, hwaruthinnan H:ss Excell:ce berättigar Mag. Halenium 
till ofwanbite åhrs räntta, dher emoot och icke dhen allegerade Consistorii reso
lution, som iämbwäll uplästes strijder, warandes han af dhet innehåld, att som 
han cederat förbite äncka dhe 42 t:r spannemdhl som hon af Bielkianiske sti
pendiatbönderne åhr 1680 uttagit, hwar emoot hon all innestående rest hoos 
bönderne bestående af 12 t:r spannemähl in på Halenium transporterad t, så will 
Consistim hoos Hiss Excell. i längden otwifwellachtel. intercedera om prolonga- 
tion af samma stipendio på så lång tijdh, att hans skada så medelst skulle blifwa 
fullel. ärsatt.

Mir Micrander sade sig fuller söckt att afstyrcka dhet skulle Halenius icke 
söka af Consistio refusion för dhenne spannemähX, effter kan skee torde finnas 
annan uthwägh. Men Halenius lijkwähl icke annars welat sig förstå, warandes 
han så mycket mehr nödgad söka refusion, som han dhenne posten åhr 680 
under sin siukdomb hade särdeles tillträngdt, då Consistim genom 3 deputatos 
lätt anhålla att han wille låta änckan dhenne posten få, och kunde han sedan 
genom prolonga//on få dhen igen. Dhesuthan gaf han och i fiohl någre och 30 
rdr för ett hemman i Bälinge samma stipendio tillhörigdt, hwilcket hemman hade 
gådt till någon tijd ifrån samma stipendio, om han det icke inlöst med förbide 
pennings. Miste och helt och hållit dhet största hemmanet uthi Östuna sochn. 
Här med tog Prof. affträde, och begärtte dhe wille och affträda, som woro i 
swågerskap medh änckan. H. Lundius sade att Consistim allenast uthi resolu- 
tionen lofwat willia intercedera för Magistin om dhe 42 tirns refusion, men sig 
icke obligerat att betala dhem, eller hålla honom skadelös.

Prof. Norrman sade sig inte/ willia hafwa votum uthi dhenne saken, effter han 
är uthi swågerskap med änckan, och gick dher medh uth. Prof. Norcop. sade 
dhet nu änckans saak in tet ageras eller under händer är, och behöfwes in tet 
att h. Norrman går uth. Prof. Aurivill. sade sig willia för all gravation wara 
exempt, så frampt här igenom något answar förorsakas. Prof. Lundius förmente 
alla cooperera böra till att i bästa måttan ställa detta till rätta. Sade och att 
ehuruwähl är fuller intet i Consistorii obligation att betala Mag. Pet. Halenio 
sin skada, lijkwähl som han i anledning af Consistorii uthfåste intercession för
tröstat sig om refusion, så wore och wähl han kunde blifwa någorlunda hulpen.
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Samptl. Consistoriales bijföllo dhet samma, och resolverade så att Mag. Pet. 
Halenio tillbiudes halfpartten som är 21 t:a af dhen summan han praetenderar, 
men icke i det anseende som skulle Consistim sig der till finna skyldig eller 
förbunden af of:anb:te resolu//on, som således i ingen måtto är att förstå eller 
uttydas kan, effter han allenast förmäler att Consistim lofwat intercedera för ho
nom, dhet och skedt så att således Consistim sin plicht effterkommit, fast dher 
på icke fölgdt dhet uthslag som man förmodat; uthan allenast att Consistim af 
frij och god willia här medh will någorlunda resarciera den skade han tagit af 
spannemäh\ens förlust, särdeles i sitt samma åhr warande siukliga tillståndh.

XXI. Uplästes Secretarii förklaring, öfwer det Prof. Schütz förr låtit komma 
ad acta om h. adsessoren Wadensteens supplique, af innehåldh, att hafwer han 
till förbite h. assessorens Wadenstens suppliques beswarande giordt hwad hans 
embete fordrat, ty 1. hafwer han, strax samma supplique här i Consistio opläst 
war, warit hoos Prof. Ol. Rudbeck att igenfordra de documenter som till för
klaringen desidererades, och der om sedan giordt rela//on i Consio som in actis 
synes. 2. hafwer han och skickatt Magnum [Branzelium] Cursorem till borg- 
mestin Lohrman medh då warande Rectoris h. Schütz wettskap effter ett extract 
af stadzprotocollet sammaledes här till hörande. Och sedan han om saken blef 
informerad projecterade han 3. swaret, som 4. strax här i Consistio uplästes och 
justerades, och 5. ännu behållit är, hwilcket han och 6. så mycket otwifwel- 
achtigare bewijser, som samma gång då dhet uplästes h. Qvaestor upslog copie- 
booken, dheräst fans förr ett bref till h. landzhöfdingen om samma ärende af- 
skickatt, hwar uthur något excerperades, som i projectet af förklaringen in
fordras, som begges innehåld betyga. Beträffande dhet att skulle han pro me
moria opfördt för Prof. Schütz hwadh warit inexpeditum, och hwad bref afgå 
skulle, effter Rector elliest dhet kunna glöimza, så förmäler han sig dhet icke 
allenast giordt under hans rectorat, uthan och dhe fölliande. Hafwer och Prof. 
Schütz hwar gång, då något Consistim hållit war ipso Rectore igenomfarit medh 
Secreteraren acta, att således honom icke kunde okunnigt wara, hwadh utträttas 
skulle, då Secreteraren honom och om dhenne saken påmint. Sedermera är och 
förbite Acad. pra?tension uthi Prof. sahl. Ausii sterbhuus opfördh inter inex
pedita till h. Prof. Wollff, som h. Schütz till rectoratet succederade, men h. 
Wollff låtit förstå sig förnummit wara betänckel. hwadh här wid stodo att giöra 
sedan h. Prof. Örnehielms skrifft inkommit om sahl. Ausii egendomb uthi Prof. 
Schütz rectorat. Hwad anbelangar att Secretin ofwanbite supplique till sig tagit, 
så borde han icke mindre dhen än andra i Consistio insinuerade documenter 
emottaga. Och såsom Secreteraren icke allenast swaret på suppiiquen förfärdigat, 
uthan och sedermehra påmint om dhes afskickande, så swarar han inte/ derföre, 
att dhet icke blifwit öfwerskickat.

XXII. Prof. Aurivillius förfrågade om icke han måtte för dhetta åhr tillträda 
humblegården som professionen tillslagen är, hwilcken nu Prof. Gartmans och 
DD. Danielis Sidenii änckor innehafwa, till så stoor portion som Consist. resolu- 
tion A:o 680 förmäler, nembl. att dher 2 änckor äro om een humblegård och 
een Professor tillkommer, att han då far hällfften moth dhem bägge.

Resol. Såsom detta är conformt med förrige resolu/zonen och praxi, så halfwe- 
rar h. Prof. Aurivillm med bägge änckorna, tillträdandes sin hallfwa andehl nu 
i åhr, effter nådåhret för Prof. Gartmans äncka expireradt.

Rector försäckrade dhet hans swärmoder [Margareta], Prof. Gartmans
8 - 7  54-93  Salla tider
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[änka], här wid ingen difficultet giör, när han effter wankheten kuparna betalar 
så många som på honom sig belöper, allenast och dhen andra afstår sin deehl.

XXIII. Rector lätt förstå sig willia notificera huru Prof. Buscagrii hustru wäg- 
rar Prof. Peringer tillträda dhen portionen af professions humblegården, som 
honom tillkommer och hon innehafwer. Prof. Lundius påmintte att hon i tijd 
bordt hafft communica//on af Prof:rs Peringers begäran, och frågade om dhet 
skedt. Rector sade dhet wara skedt, och refererade så beskaffenheeten som föl- 
lier: Jag har låtit Prof. Buscagrii hustru fatt communica//on af Consistorii resolu- 
//on, att böhr Peringer blifwa immitterad uthi een deehl af humblegården hon 
innehafwer och äncka.* Och sedan Buscagrii blef tillsagd, att skulle hon een dehl 
afstå, lätt hon slottzkarlarna dher arbeta, och ehuruwähl hon blef förbudin, con- 
tinuerade hon ändå. Omsijder skedde dher wärdering af Prof. Spole, och wärde- 
rades kuporna för 1 dr stycket som woro 255 stycken, som på Prof. Peringers 
dehl komma. Skref så Prof. Peringer för Prof. Buscagrii hustru assignation på 
255 dr för dhesse kupor, hwilcken henne erbödz genom Cursorem, men hon 
inwändt, dhet är hon förseent afsagd, och pra?tenderar elliest få 5 mk kupan. 
Här på sade Rector sig strax swaratt, att man intet kunnat afsäya henne humble
gården, förr än dhen begärte honom, som honom tillkommer. H. Qvaestor på
mintte, att då sahl. Prof. Grubb tillhandlat sig samma humblegårdh af sahl. 
Hedraei äncka, war han illa medhfarin, men Grabben honom wähl uplagat. Och 
när Prof. Buscagrii hustru af Grabbens äncka dhen inlöste, lärer hon och i an
seende till dhe andras cultur, som hon måst större anwändt effter dhet han förr 
lijtet eller ringa war brukad, gifwa mehr än elliest wankt är.

Consistorium majus d. 14 April. 686.
praesentibus Rectore h:r Bilbergh, D.D. Benzelio, h:r Aurivillio, h. Norcop., 

M. Micrandro, h. Peringero, h. Norrman, h. Qvaestore och Secret. Reftelio.
Secretarius berättade att Prof. Lundius excuserar sig för bröstsiuka och hosta. 

Prof. Schütz är siuuk. D.D. Drossander och h. Wollff hafwa tagit medicin in i 
dag. Prof. Lagerlööf är på stunden kommen ifrån Stockholm. Prof. Spole är siuk.

I. Wid förre aeternes upläsande berättade Prof. Aurivillius, att han tillskrif- 
wit rådmannen Strömborgh om Prof. Ausii egendomb, om skulle han ännu wara 
deelt, eller Ausii erfwingar komma dhen samma att arfwa, hwar på han swaratt, 
att han fuller intet sitter med uthi ArfzCollegio, och weet altså in tet om samma 
egendomb, men will lijkwähl förnimma här om, och gifwa dher af communica- 
tion.

II. D.D. Benzelius påmintte wid samma protocolls upläsande, att hwadh dhen 
resolu//on widkommer, som angår Mag. Petrum Halenium, dhet will han uthi 
samma resolution intet participera, effter han icke warit tillstädes, när han 
skedde, och icke så noga om saken underrättad är, hurulunda Consistorium welat 
sig påtaga betala dhe 21. t:r spannemäYA, om Consistrm dher till intet är skyldigh.

III. Rector berättade af tillfälle att förra aeta innehålla om Ausii saak, dhet han 
på sin swärmoders wägnar låtit på sin löhn till Ausii erfwingar, eller ehwem som 
kommer att upbära arrendet, för dhen åcker hans swärmoder Prof. Gartmans 
äncka arrenderat afföra 500 dr kopparmynt som stå uthi aerario wederbörande 
tillhanda.

* D.v.s. änkan e fte r p ro fesso r G rubb .
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IV. Rector föredrog sedan huru förewetter med executionen i Prof. Buscagrii 
humblegårdh som föllier: Effter Buscagrii hustru pretenderar mehr än 1 dr 
kupan, så har iag beskickatt henne, att Prof. Peringer will gifwa för dhen anpart 
han får så mycket som hon hafwer gifwit Prof. Grubbs äncka, och att penning:rna. 
stå tillredz i aerario. Låtit och henne tillseya, att hon 'mtet befattar sig mehr medh 
dhen delen af humblegården som Prof. Peringer effter Consistorii resolution till
kommer, lijkwähl har hon genom Prof. Ol. Rudbeckz befallning låtit slottz- 
humblegårdzkarlar arbeta upp humblegården, tredie dag påsk, oachtatt iag förr 
låtit giöra förbudh, när han dhem dher näst för hällgen lätt arbeta, hwarföre 
beder iag giärna V. Consist:m räcker mig handen i detta wärcket. Om iag effter 
Consist:rii resolu//on skall giöra någon execution, och dhet winner ey mehr 
efftertryck, så seer iag constitine dher igenom blifwa öf:rträdde, och Rector 
medh Consistorio dher igenom lijder stoor sijdwyrdnad. Beklaga dhetta hoos 
H :ss HögG. Excell. Kongl. Drottzen håller iag betänckekt, effter H:ss 
Excellxe i sitt sidsta bref låter förmärcka sig, att han mtet mehr will 
uthlåta sig i Buscagrii saak, och fördenskull om V. Consistorium tillijka 
med mig mtet will maintinera constitutiones, nödgas iag för sådanne och flere 
orsaker sielf klaga mig för May:tten.

H. Qvaestor: Som iag har sedt hela wägen een tijd borttåth, att dhet huuset 
sökt till betiena sig uthaf h. Peringer, och på ett och annat sätt wara honom 
till gravation och preiudice, och jämbwähl hoos Hans HögG. Excell. högdt 
yrekatt, att h. Buscagr. skall wara ordin, lingv. Professor i sahl. h. Ravii ställe, 
och att h. Peringer skall wara såsom hans vicarius, dhet som dhe aldrig med någon 
sanning kunna bestå, men iag lijkwist weet, att hwad förmåner och underhåld, 
som af Kongl. nåde är dhen professionen tillagder, dhe tillkomma h. Peringer 
allena och ‘mtet dhen andra. Jagh weet och att humblegården i synnerheet till
kommer effter Kongl. dona//on och dher pågifwen Kongl. förklaring h. Peringer 
och hans profession, ty kan iag in tet annat see eller förstå, än att dhen resol:n, 
som V. Consist:m har giordt för h. Peringer om humblegården, står på godt 
fundament och grundar sigh på Kongl. förordningar, att ingen böhr understå 
sig kasta dhen öfwerända eller hindra executionen; hwarföre och emädan iag för
nimmer att h. Prof. Rudbeck skall opponeradt sig samma execu//on, böhr h. 
Peringer icke deste mindre hålla sig widh dhen immission han bekommit, och 
h:r Rudbeck tillseyes att han in tet befattar sig dher medh, och att dher han på 
huusetz wägnar hafft något att inwända, hade han bordt dher medh lagl. in
komma till V. Consist:m skulle sådan åthwarning in tet giälla, seer iagh mtet an
nat än man hade fog till att sättia een fiscal på honom, och låta actionera ho- 
nom publice, effter han in tet mehra defererar Kl. förordningar och Consistorii 
sluut. Men som wij ingen fiscal hafwa, och kan skee något annat betänekande 
kunde och dher wid infalla, då man påminner sig hwadh hela tijden passeradt 
är, så seer iag mtet annat stå till giöra till maintinera både Kl. förordningar och 
Consistorii existima//on, än gå immediate till Hans Kongl. M:tt och i diupaste 
underdånigheet representera saken, hälst effter H:ss HögG. Excellxe har sig 
skrifftel. förklaratt om h. Buscagrii desideriis och ansökningar såsom skedt är, 
så att man inte/ giärna understår sig till att dher medh beswära H:ss HögGrefl. 
Excellxe.

Prof. Norrman: Till att undwijka widlyfftigheet approberar jag clausulen af h.
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Qvaestoris sentens, att uthi diupaste underdånigheet föredraga Hans Kongl. M:tt 
hela saken medh dhes omständigheeter, dher såsom berättas, att Hans HögG. 
Excell. Kl. Drottzen skrifftel. sig uthlåtit, att will han uthi Buscagrii saak icke 
wijdare af Consistorio någon rela//on eller communica//on förwentta, så frampt 
wederböranderne nembl. Buscagrii huus på Rect. Magn. alfwarlige åthwarning 
inte/ wijser någon correction.

Prof:r Micrander: Såsom H:ss HögG. Excell. Kl. Drottzen har sielf tydel. i 
sine skriffter till V. Consistorium sig uthlåtit, att h. Peringer böhr oafkorttatt 
niuta hwadh Kongl. M:tt alldranådigast tillagd t hans profession, och jämbwähl 
dher ibland humblegården är ett effter Kl. förordning och stadga, hörandes 
under ordinarii professionens hwilckor, och h. Prof. Peringer som ordinarius 
dhen professionen bekläder, hwad staten och lönen widkommer, dhet acta pub
lica nogsampt betyga; altså finner iag ingen orsaak till att träda ifrån dhen reso
lution som een gång giord är för h. Peringer angående humblegården, seer ey 
heller nödigt medh dhetta ärendet beswära H:ss HögG. Excelkce Kl. Drottzen, 
uthan tycker förswarl. wara som och nödigt till Rectoris och Consistorii heeders 
conservation att Magn. Rector fullföllier immissionen som begynt är på tienl:t 
och lagl. wijs, genom åthwarning till wederbörande, att dhe medh sine optogh 
innehålla, och i fall dhet inte/ hielper, må man i underdånigheet gå dhen wäg 
man nödgas gå, nembl. till Hans M:tt och så wähl detta, som dhet öfrige an
gående Buscagrii huus och dhes pra?tensioner Kongl. M:ttz allranådigste och rätt- 
wijsaste uthslag underkasta. Tycker elliest beklagel. att dhen condolence een och 
annan af Consist:o draga öfwer Buscagrii huus, så illa mötas. Skulle elliest Hans 
May:tt i nåder behaga förunna h. Buscagrii huus någon förmåhn här effter, woro 
dhet wähl i anseende till dhes torfftigheet, men så länge dhet ey skedt är, synes 
sällsampt, att een privat understår sig att hindra hwadh som effter Kongl. förord
ningar af magist. publico lagl. uthrettas.

Prof. Norcop.: Att h. Prof. Peringer pra?tenderar humblegårdh, dhet är uthan 
alla twifwell rätt och skiäl:t. Men som iag ännu inte/ weet om Buscagrius mehr 
än någon annan böhr dhenne gången dhen affträda, ty begärade iag dhen tijdh 
Consist:m hade dhetta under händer att h. Buscagrio måtte skee communica- 
//on af dhenne pra?tension innan Consist:m resolverade och h. Rector honom 
afsade, hwilcket såsom dhet på dhen tijden inte/ accepterades, så har iag sedan 
af dhenne processen intet kunna förnögdt mig, tyckandes alltijd billigt, att h. 
Buscagr. som offta säyes inte/ wara Profess:r, hade fatt wijsa huru han till humble
gården kommen war, och medh hwars tillståndh. Sedan och huru dhenne 
humblegårdh, som tillförende warit i mathematicorum händer nu finnes uthi een 
annan profession, och hwad mehra som han till äfwentyrs kunnat hafwa att fram
draga, jämbwähl in för dhenne sittiande rätt, innan dhet ginge till execu//on. 
Jagh befarade än så mycket mehr, som iag offta hördt honom begiära bijståndh 
uthur prococollet, men till dhen tijden ey blifwit dhet samma mächtig. Weet icke 
heller om han dher medh ännu hullpen är. För desse orsaker skull tager iag 
migh ingen dehl i dhenne opwuxne process, lijkwijst för roligheeten skuld 
önskade iag att h. Buscagrius finge ännu tillstånd in för Consist:o att förklara 
sigh, då uthan twifwell Consistorium säkrare kunde både resolvera och exequera.

Rector: Af dhet tillfälle Prof. Norcop. säyer huuset ingen communica//on fatt 
af resolutionen, så skall Nicol. Salanus weeta, som d. 19 Martii kom och begärtte



i686 :14 april 117

swar på dhen supplique Buscagrii huus inlefwereradt och angick extractet uhr 
protocollet, att iag sade \\onom, att Prof. Buscagrii hustru måtte wara förtänckt 
humblegården afstå. Skickade henne och sedermehra budh genom wachtmästin 
om samma ärende, och badh henne intet klaga sig, att dhet skedde i otijdh 
effter Consist:m ingen proposition dher om kunde giöra, innan rätta ägaren dhet 
sielf giorde. 2. Om humblegården tillförende warit mathematicorum eller andra 
Professorum är lijka mycket, allenast han nu är ling. orient. professionen till
slagen. Och är ett generalt slut giordt här i Consistorio, effter hwilcket humble- 
gårdarna äro lagde till dhe professioner, som dhe nu äro till. 3. Om Buscagrii 
folck haf:a fatt extractet eller intet, har iag ingen kundskap om, effter iag samma 
19 Martii gaf dher om till Secret:n befallning, och ingen dher öfwer hoos mig 
sedan klagatt; hwadh dhet öfrige widkommer, så hafwer Buscagrii huus inga 
skiähl wijst å sin sijda, eller een gång låtit förstå sig willia dhet giöra, uthan alt 
fortt opponerad t sig executionen.

Secretin berättade, att hwadh extractet widkommer, så hafwer dhet ingen af 
huusedt begiärdt, sedan han d. 19 Martii dher om fick befallning, skall lijkwähl 
wid påfordran wara färdigt, fast dhet är mycket widlyfftigdt och fordrat stoort 
arbete. Förmentte elliest dhet Buscagrii hustru icke till dhen ändan dhet samma 
begärt, att hon dher igenom skulle wijsa sin rätt till humblegården, effter om 
honom giordes dispute först långdt effter som extractet begiärades, uthan gifwer 
extractet annat wijdh handen, hwarföre dhet förnembligast begiäres.

Prof. Aurivill.: Såsom iag intet annars har förnummit, än att Hans HögG. 
Excell. Acad. Cancellarius har resolveradt att Prof. Peringer skulle niuta ordi
narie löhn, och sedermehra dher uppå Consistorium resolveradt om humblegår
den för honom, twifwels uthan af samma fundament, och således dhe bägge 
resolu/Zonerne stå på god grundh, så wijda iag dhet kunnat fatta, H:ss Magice 
och så uthi sin proposition nu giörs, mtet om något sådant förmält, som skulle 
man dhe förre resolu//oner nu wijdare draga in dubium eller willia kullkasta; 
altså kan iag nu in tet om sådant votera, uthan om widh sielfwa processen (an
gående een lagl.- och ordentl. communica//on medh Buscagrii huus, som giärna 
skulle welat sine skiähl lagl. föredraga, att dhe uthi Consistio kunde afhöras och 
skiärskodas) woro något försett eller uthlåtet, dhet iag icke will förmoda, så woro 
wäll och rådel. att man sådant i godh tijdh rättade; wijdare hwadh som propo- 
nerades om dhet adsistence som Consistim skulle giöra H:ss Magnifice i hans 
embete i dhenne måttan, tycker mig att Consistim in tet wijdare kan dher till 
contribuera, än stå wijdh sin wällgrundade resolu//on, och rätt förde process. 
Dher sådant icke skulle förmå hoos wederböranderne sin krafft och efftertryck, 
så kan iag intet annat see, än dhet är medh constitutine eenligit, att man söker 
ordinaria via adsistence hoos Consistirii förmän, som är Cancell. och ProCan- 
celliÄJ, emädan constitutine på flere ställen sådant klarl. uttrycka, så att man in
te/ må medh een sådan particulaire jurisdiction, och execution alt immediate be- 
swära Hans Kongl. Mitt, ty så wijda dhet angår een jurisdiction och rätt, om 
man intet skulle niuta dhet lag säyer, så måste man procedera legitima via, och 
söka landzhöfdingen.

D.D. Benzelius: I dhen controversien angående Buscagrii huus i dhetta måhl, 
har iag föga kunskap, såsom dhen för andra publique ärender skuld een rund 
tijdh warit här ifrån. Men när Rector har för sig Consist. slut, som förmenas
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wara grundat på goda skiähl och een lagl. förd process, har han macht att betiena 
sig af dhen rätt, som lag, constitut. och privil. honom tillägga. Att någon under
står sig af eenskyldt betenekande och egenwilligheet sättia sig emoot hans an- 
stälte execution i dhet som lagl. skedt är, skattar iagh ingalunda böra uthan näfst 
aflöpa; uthan dhen behörl. böhr afstraffas effter som hans brått finnas. Kan 
någons eegenwilligheet elliest intet bringes till hörsamheet, synes ey oskiäligit 
söka Hans Kongl. M:ttz nådigste assistence förr än jurisdictionen och Consistorii 
rättigheeter lijda dhen afsaknad, som sedan intet rättas kan.

Rector betackade dhem som willia räcka handen till att Consistorii resolu- 
//'oner kunna blifwa maintinerade, sade sig och willia skicka ännu budh till Prof. 
Rudbeck att han intet hindrar executionen. Prof. Micrander tyckte wara ömt[?] 
om att grijpa an Rudbeck. Rector sade dhet att karlarna som i humblegården 
arbetat, säya sig warit dher till af h. Ol. Rudbeck befalte, och derföre nödgas 
han först tala honom till.

V. Berättade Rector dhet han effter sidste Consistorii slut skickatt till D.D. 
Petr. Rudbeck och låtit förstå dhet woro oriml. befunnit, dhet han satt fram för 
sig sitt nampn i Johan Fernaei stambook, och jämbwähl låtit tillseya honom genom 
Magnum [Branzelium] Cursorem, att wille Doctoren samma bladh hans nampn 
stodh på transportera. Magnus Cursor inkallades och betygade dhet han effter 
Rectoris befallning påmint h. Doctoren, dhet wille han taga uth bladet och 
skrifwa hwar han sedan tyckte lijkt wara. Men h. Doctoren swaradt ney och 
sagdt sig dhet in tet giöra. Sedan sade Cursor sig remonstreradt effter befallning 
Consistorii missnöye här widh, så swarade han: Dhet achtar iag inte/ om een min 
collega skrifwit fram för mig. Då sade jag, sade Cursor, om E:ss Högw:tt bladet 
sielf ey uttrifwer, så lärer Rector dhet giöra, dher på swarade han, rifwer han 
uthet så skall iag finna honom fuller igen. Sedan sade Rector, att han effter Con
sistorii resolu//on, när dhetta swaret kom ifrån h. Doctoren, uttagit bladet.

VI. Candidat. Joh*». Lechandro bewilliades testimonium effter allas goda 
wittnesbördh om honom. Item Johan. Svanström effter Prof. Aurivill. conteste- 
rade om hans wählförhållande.

VII. Prof. Mag. Israel Kolmodin effterlätz dies introductionis tillkommande 
tijsdag. Doct. Benzelius påmintte att fuller Decanus bordt hafft part af Kol- 
modins confirma//on, när dhen oplästes, så att dhen sedan blifwit med faeulteten 
communiceradh.

Rector: Decanus war då intet tillstädes, men så kan Kolmodin dhen samma 
ännu communicera.

VIII. Rector berättade att landtmät:n Frigelius reda giordt godh begynnelsse 
af Acad:ns åckermättning, så att man förmodel., när alt blifwer bestält och åkren 
på charta lagd, får see hwadh hwar och een innehafir, och om åckrarna äro så 
store dhe Acad:n fått, som staden dhem opfördt. Men gaf tillkenna, att han Fri
gelius reda låtit förstå, dhet åckrarna intet äro så store, effter han intet får så 
många tunnelandh på hwar, som staden hwar och een opfördt förr. Rector för
mente dhet komma af dhen orsaken, att Frigelius effter allmänne praxin och 
Cammarens instruetion beräcknar på tunnelandet 14000 alnar, men staden alle
nast 13000 och någre hundrade.

Qvasstor sade att han hafft uthrijtning på panttåkren, men hafwer dhen samma 
uthlänt och kan intet erindra sigh till hwem. Önskade han kunde fa dhen samma 
igen, så kunde och dhen wid dhetta tillfället wara till hielp.
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D.D. Benzelius påmintte om dhen åcker honom som Acad:ns tillslagen är, 
att ehuruwähl han bland annan för Acad:ns skattas och erkiännas, så gifwer 
lijkwähl ett Kongl. bref wid handen, att han hafwer någon besittningz rätt uthi 
den samma.

Qvaestor: Fast än någon kan pra?tendera sådan besittningz rätt, så böhr lijk
wähl åckren blifwa effter Kl. resolu//on under Acad:ns disposition.

D.D. Benzelius förmente att lijkwähl när man sådan åcker släpper, böhr 
samma besittningz rätt uthlöses.

H. Qvaestor förmente att dhen åckren skulle wara drygare, som Doctoren 
innehafwer, än han hafwer honom före, men Doctoren mente så intet wara. 
Begiärtte sedan Rector att hwar och een wille låta sitt folck gå medh, att wijsa 
uth åckrarna, när Frigelius mäta skall, till hwilcken ända och twänne wacht- 
knechtar gå medh honom, som skola tillseya äganderne, när han hwars och eens 
åcker mäta will.

IX. Qvaestor proponerade att medh stipendii uthdelande här wid Acad:n är 
een difference bland stipendiaterne, så att intet alla hafwa lijka stoort quantum, 
uthan äro een dhehl som äro opförde på Communitetz staten till högre summa 
än dhe andra, frågade derföre Rector huru här medh skall blifwa? Consistorium 
fattade förslag att kunde kan skee så jämkas att alla få lijka stoort quantum. 
Men dhetta böhra inspectores stipendiariorum först lägga handen widh, och 
sedan i Cons:o föreställa sitt betänckande.

X. H. Qvaestor begärtte dhet måtte stipendiat listan giöras färdig och ho«002 
tillställas, hafwandes han allenast een fatt för midsommars terminen, och dhen 
ändå ofullkomblig.

XI. Stadz magistratens bref af d. 10 April oplästes, dher uthinnan dhe låta 
förmärcka, att dhe giärna effter magistrat** acad. till dhem öfwerskickade bref 
af d. 31 Martii cooperera dher till, att hwariehanda lättingar och löst folck, som 
icke willia taga sig tienst, uthan för lättia skull sättia sig här i staden inhyses, 
måge alldeles förbiudas blifwa i staden, effter dhe delhs medh tiggande söka 
sitt brödh, dhels och medh annars follckz tubbande, på dhet således andra icke 
må här tillåtit wara, än dhe som äro rätta allmosohion. Skulle samma förbudh 
icke hielpa, kunde man medh öfwerheetens samtycke hålla dhe bråtzlige till 
något arbete, som dhem kunde skräcka. Hwadh giärdzgårdzwachtare anbelangar 
och swijneherdar, så förmenar stadz magistraten att dhe förordningar, som medh 
bägge Societeternas godtfinnande äro giorde icke böra afläggas, uthan effter- 
lefwas, och således giärdzgårdzwachtare omöyel. böra afskaffas, uthan lijka fult, 
fast swijneherdar brukades, dhe andra öfwer giärdzgårdarna hafwa upsicht, effter 
elliest ingalunda skall stå att wäntta någon hegn eller fredh. Hwadh dhet förra 
widkommer, nembl. dhet lösa folcketz afskaffande, önskade Consistoriales ju 
förr ju heller dhet wärcket företages, hwar om mundtel. med stadz magistraten 
kan communiceras. Anbelangande giärdzgårdzwachtarne, så haf:r fuller Con- 
sist:m ändtel. icke warit i dhen tancka att skulle dhe afskaffas, uthan man bättre 
expedient kunnat finna till ohägns förekommande; men som bättre uthwäg icke 
kan gifwas, och intet någon fredh står att förmoda uthan dheras tienst och waak- 
samheet, bägge Societeterne Acad:n och staden sig och förr om dhem för- 
eenat, så brukas dhe så hädan effter som här till. Fans altså nödigdt att 2. 
Professores constitueras igen inspectores här öfwer.

Qvaestor påminte, att woro bäst, dhet icke bägge Professorernes inspection på
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giärdzgårdzwachtandet omwäxlas tillijka, uthan må dhen eene behålla samma 
curam ett åhr effter dhen andra, på dhet han kunde informera dhem som senare 
tillträder. M:r Micrander uthfåste, att dher nu constitueras een inspector, så will 
han och Prof. Spole talas wijdh, och kan skee enthera påtaga sig ännu ett åhr 
dhenne curam, fast dhe een godh tijdh dhen reda hafft. Samptl. Consistoriales 
anförslogo här till Prof. Aurivill. dhet han och sig påtogh, och behålla hädan 
effter d hesse inspectores dhetta embetet tu åhr hwar, men Prof. Spole eller Mic
rander, hwilcken thera nu tillträder, blifwer allenast dher widh ett åhr, effter 
dhe förr någre åhr hafft dhenne curam.

XII. Uplästes wällb:ne h. landzhöfdingens Thegners bref af d. 27 Mardi af 
innehåldh att hwadh ränttan widkommer, som uthgiöras bör af fordom hoff- 
rådetz sahl. Behmers erfwingars godz som Acad:n fatt immission uthi, så finnes 
fuller af Cronones jordebook som befalin Mittler hoos sig hafwer, hwadh skatte- 
bönderne böhra uttgiöra; men hwadh sätegårderne och frelssehemmanen wid- 
komma, så fins dhes räntta inte/ uthi Cronans jordbook, uthan måste besked 
dher om inhämptas af härskapetz räkningar, dhes betiente eller frällssebonden 
sielf. Rector sade dhet man jordeboken låtit begära af Behmer sielf, men man 
dhen inte/ kunnat fa, dhet samma sade och Qvaestor. Samma jordbook är mycket 
nödigh, ty elliest weet Acad:n inte/ hwadh åhrl. uthgiöres böhr.

Rector lofwade, dhet will han beställa, att han af Mittler får specifica//on på 
skatteböndernes ränttor. Giordes och förslag att skulle man anhålla hoos landz- 
höfdingen, att han tillhåller Behmer gif:a jordbook från sig på dhe öfrige hem
manen. Sedan sade h:r Qvaestor att arrendatoren på Ytterbynäs* inkommit, och 
klagat fuller något öf:r executionen, berättandes han sig accorderat medh rytt- 
mest:n Loo[d] om samma säterij, att skulle han derföre gif:a åhrl. 300 dr kop- 
p*r:mtt. Men widh executionen blef honom sädhen fråntagen, så att han inte/ 
fick dhen sielf sällia. Och säyer han, att dher Acad:n så wille handtera ho- 
nom, att han intet skulle sielf få föryttra säden, så will han intet längre blifwa 
dher wijdh, förfrågade altså Qvaestor om dhenne skall blifwa wijd säterijet och 
arrendet längre, och under hwadh conditioner. Consistim tyckte rådel. wara att 
låta dhenne arrendatoren behålla säterij t för samma summa och under samma 
conditioner som han förr contraherat med Loon om, doch bör han först wijsa opp 
copie af arrendecontractet, och försäkra Acad:n om arrendetz richtige lefwere- 
rande. Och må han intet befara dhet honom något förfångh under warande 
arrende åhr honom af Acad:n skall tillfogas, när han giör sin richtigheet.

Rector insinuerade twänne Rassboo häradztingzdommar af åhr 1646 d. 6 Maij 
och d. 14 Octobr/s angående syn då hållen emellan Tompta och Öhrby, hwilcka 
dommar dhe man hafft när sidst syn dher war, så hade man intet förloratt, 
dhet som då Acad:n förlorade. Samma dommar sade Qvaestor warit ibland 
dhem, som sahl. Verelius uttagit att registrera, men dhe blefwo först inlefwere- 
rade wijdh juhletijden till Commissionen, oachtat dhet att lijkwähl offta gånger 
warit påmint och genom bref blifwit communicer ad t, att skulle ehoo slijke docu
menta publica hafwer, dhem strax från sigh lefwerera, och hafwa dhe alt sedan 
sahl. Verelius dödh, legat hoos Prof. Ol. Rudbeck.

Samptl. Consistoriales sade sig icke willia swara före hwadh Acad:n förloratt

* Felskrivning för Ytterby.
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genom dhet dhesse dommar warit uhr händerne. Qvaestor sade till dhen förde 
processen mellan Öhrby och Tompta store omkostningar wara giorde, som sees 
af räckningarna, dhem man alt kunnat undwijka om man dhesse dommar hafft. 
Domrnarna bägge uplästes, och befans att dhen strijdige plattzen, som Acad:n 
twijstat om, och omsijder nu måst afstå, då reeda war Acad.n tilldömbd. Och 
sedan dhen förre dommen war fallen, är blefwen upsatt på samma plattz een 
gärdzgård, hwilcken som h. capiteinen Leusner låtit nederhugga, måste han der- 
före plichta 40 mk, effter dhen senare dommens lydelsse. H. Qvaestor sade sig 
fuller påmintt när synen dher sidst war, att så skulle passeradt som domrnarna 
förmäla, och att een eller annan dher om skulle weeta, men som dommarne icke 
woro wijdh handen ey heller kunde man fa sufficient wittne, så hallp intet. 
Consistoriales förmente att ehuruwähl dhenne twijsten mellan Öhrby och 
Tompta är förd till ända, dhet borde man kan skee uthi underdånigheet notifi- 
cera Hans Kongl. M:tt hwad skiähl, man sedermehra funnit, och anhålla de resti- 
tu//one in integrum. Kan skee h:r Gyllenborgh sielf torde och låta sig be- 
qwämma, dher han finge communica//on af dhesse dommar, hwarföre resolvera
des att bref här om till honom afgår.

XIII. Professorskans Margreta Kitz sahl. Doctorens Loccenii änckas skrifft till 
Consistorium uplästes, förmälandes hon huru som hon förnimmer att giöres be- 
swär uppå dhen åcker hennes sahl. man ifrån A:o 1638, och hon sedermehra 
effter hans dödh innehafft, såsom skulle dhen wara af samma beskaffenheet, 
som dhen andra som Acad.n tillslagen är, och Professorerne medh des änckor 
innehafwa. Men här emoot gifwer hon att förstå som skulle hon för ett åhr 
sedan een deduction här om giordt, och insinueradt dher till behörige documen- 
ter som woro dhenne hennes åcker af heel annan beskaffenheet, hwarföre beder 
hon samma deduction måtte nu komma i consideration, medh dhes allegatis, 
på dhet hon icke måtte klaga sig ohörd och odömd wara exequerad.

Prof. Aurivill. såsom måg i huuset togh affträde.
Dhet resenterades såsom sijdwyrdnad att doctorinnan brukar så hårde expres- 

sioner ohörd och odömbd.
H. Ränttemästaren betygade att han uthi Commissionen sedt ifrån henne een 

skrifft om samma åcker, dher hon och swåre formalier brukat. Sedan berättade 
han om dhenne åker hon innehafwer, nembl. att Kl. Commissionen som här war 
664 har fördt opp dhen samma under titul af frälsse, men när Kl. M:tt 667 
alldranådigst Acad:n dhe 200 tunneland doneradt, så är och dhenne dher ibland 
beräcknad. Och står uthi sielfwa instrumentet uttryckel. att ehoo sig förskaffat 
frällssefrijheet på någon åcker, han måste dhen mista och åkren blifwa under 
Acad:ns disposition. När nu sahl. Doct. Loccenius war dödh och bytas skulle 
effter honom, refererade sahl. Scheffers hustru, att Prof. Ol. Rudbeck sagdt 
när kom att talas om dhenne åker, att dhen intet kan komma att delas arf- 
wingarna emellan, effter han är Acad:n tillslagen; hafwer altså han icke häller 
blifwit bytt, men änckan honom behållet. Lijkwähl när åckerdehlningen bland 
Professores skedde 677 taltes om dhenne, att han är ohngefåhr 9 tunneland, 
och altså större än änckan eensam honom böhr hafwa, men blef doch henne 
förund, effter i huuset war mycket follck. Effter dhenne rela//onen tyckte Con
sistoriales dhet doctorinnan dhenne åcker som någon propre egendomb intet kan 
praetendera, men lijkwähl som hon påbe ropar sig sin deduction, så will Con-
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sistorium dhen först see och dhe skiähl dher kunna finnas, hwarföre Secretarius 
efftersöker, om hon här i Consistio är inlefwererad.

D. 20 April 686.
sedan som Mag:r Israel Kolmodin hållit sin introductoriam och först weder- 

börhl. aflagdt sin eedh, trädde fölliande Professores tillsammans i Consistim 
Rector H. Billbergh, D.D. Petr. Rudbeck, D.D. Benzelius, h. Lundius, h. Auri- 
vill., D.D. Drossander, h. Norcop., h. Spole, h. Wollff, M:r Micrander, h. 
Peringer, h. Obrecht, h. Lagerlööf, h. Norrman och Secret. J. Reftelius.

[I.] Rector proponerade huru som sahl. Prof. Johannis Columbi erfwingar nu 
omsijder effter föregångne tränne notifica/zoner kommit tillsammans här i staden 
att dehla medh änckan sahl. Profins bibliotheque effter testamentetz innehåld 
som han uprettat. Och är så wijda kommit att böckren äro werderade och erf- 
wingarnas dehl ifrån änckans afwittrad, men sedan erfwingarna sin emellan skiffta 
skola, så komma dhe till någon dispiite, och willia sombliga så förstå testamen
tet att successio böhr skee in stirpes och somblige in capita, hwaruthinnan 
dhe begära Consistorii decision. Öfwer dhenne qvaestionen begärtte Rector och 
flere Consistoriales att Domim IC:ti wille sig yttra. H. Lundius begärtte höra 
testamentet. Rector insinuerade een copia, dheruthinnan sahl. Prof:n gifwer att 
förstå att såsom effter Stadzlagen dhen effterlåtne makan böhr halfpartten af 
all egendommen medh hwadh mehr som nämbnas i dhet 9 cap. Giffteb. och i 
Erfdeb. 19 cap. effterlåtes gifwa i testamente hwar tridie penning, så gifwer han 
sin k. hustru hwadh han förwärfwat i löst och fast, undantagandes sina böcker, 
hwilcka han will att dhe skola tillhöra hans broders Thomae barn och sine 
systra[r]s barn så många som studera, således, att om be:te broders söner till 
äro och någon af dhem eller alla hålla wid studier, då tager een hans broders 
son twå deelar emoot een af systersönerna. Hwad elliest sahl. Profin effter sine 
sahl. förälldrar ärfdt, dhet ännu antingen här i staden eller i Huusby finnes be
hållit skola hans systrar eller b:te broder, eller dheras barn dher förälldrarna 
döde äro, sin emellan deehla ex aequo.

D.D. Pet Rudb. badh 'Dominos IC:tos här öfwer gifwa sitt betänckande.
H. Lundius: Dhet är wist, att när testatoris willia är klar, så har dhet sig fast 

annars med arf än testamente, så att då successio intet skeer in stirpes uthan 
in capita, som af många praejudicatis klart är. Men när testamentet är mörckt 
kan inxet annat afftagas, än att testator då williat föllia tenorem legis och 
representationerne, som och af dhetta testamente kan någorlunda synas både 
dher af, att dhen döda, mädan testator lefde, systrens barn lijkwähl till arfs 
komma, som icke kan annars än igenom successionem vicariam sker, så wäll 
som och 2. att i testamentet står att broders barn tager som broder, och systrens 
barn som syster, som icke heller kan skee uthan genom sådan repra?senta//on.
3. Intygar och dhet testamentetz art, att dhet effter lag böhr förståås, alldenstund 
sahl. Prof. wederböranderne dhes legitim»« förbehållit effter dhes tydel. ordh. 
Doch kan man här medh differera till des erfwingarna kunna wederbörl. sielfia 
inkomma för rätten hwar emoot annan.

Rector berättade sedan att som erfwingarna berätta så äro inga brodersbarn 
till. H. Lundius: dhet böhr noga observeras, om dhe äro till eller ey, ty dher
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man dher om icke är förwissad, böhr dheras deehl afsättias. Rector: Erfwingarna 
willia till så mycket större säkerheet uprätta ett instrument och sig dher uthi 
förbinda, att låta brodersbarnen få sin portion, dher dhe skulle till wara. Sedan 
taltes åther om modo adeundae haereditatis och förmeente Prof. Norcop. succes
sionem in stirpes icke kunna bestå för dhen dispensationen skuld att döttrarna 
äro excluderade och allenast sönerna komma att ärfwa. Höllt och rådel. att dhe 
puncter som i testamentet finnas, och icke synas eenlige med lagen kunde op- 
tagas och lagl. afdömmas för dhes större säkerheet skuld i längden.

Prof. Lundius sade att om erfwingarna sielfwa här uthi giöra ingen controvers, 
och dhe lijkawähl alla äro till wiss dag citerade här att comparera och framföra 
om dhe något moth testamentet haf:a, men dhe dhet intet giöra uthan acq»/esce- 
ra, då kan een dommare icke optaga dhet som incet är strijdigdt, effter dhet 
sträfwar emoot lag, och Kl. förordningar af åhr 669, så att nu intet annat synes 
wara af nöden än förklara hwadh erfwingarna desiderera, doch att dhetta in mo
dum sententiae icke skeer. Dhetta bijföll Rector och samptl. Consistoriales. 
Tyckte och bäst wara, att dher erfwingarna icke kunna föreena sig om deehl- 
ningen, att dhe wederbörl. hwar moth annan inkomma, att rätten må see hwadh 
skiähl dhe moth hwar annan inwända.

II. Mathiae Spoff Finlando wägrades testimonium, effter ingen hade ho»o/« 
sig bekantt.

III. Resolverades att inspectores typogr. draga försorg om att officina typogr. 
blifwer ledig till Keyser kommer hijt, som wäntas nu till den sidste April 
och kan nedre uthi Communitetet uthsees beqwäml. rum dher Acad:ns tryck 
och instrumenter kunna förwaras uthi.

IV. Discourrerades om wattsprutan och resolverades, att ehuruwähl man förr 
warit i dhen tanckan att giöra ett med kiörckan, och kiöpa een af större sorten, 
lijkwähl som dhet tillfälle torde hända att hon woro nödig på flere ortter tillijka, 
så kan Acad:n till sin säkerheet kiöpa een af mindre sorten för sig sielf. Pen
ningar förmentes här till kunna tagas af aerarii cassa, hwar om lijkwähl först af 
h. Qvaestore förnimmes om uthi cassan någre medell kunna wara.

V. Rector notificerade att Frigelius som afmäter Acad:ns åcker will weta om 
dijkanen skola afdragas på hwart tunneland eller om dhe skola beräcknas som 
sielfwa åckren.

H:r Profess. Lundius lätt förstå, att incet dijken kunna afdragas, uthan böra 
och dhe räcknas såsom åcker.

H. Prof. Norcop. gaf tillkenna dhet skulle Acad:n på dhen åcker hon inne- 
hafwer mista een god deehl om dijkan icke afdragas, effter twänne stora af- 
löpzdijken, som äro mycket breda, löpa mitt igenom åckren. Dhet frågades om 
icke dhe kunde igenkastas.

Prof. Lundius: Dhet är wäll Sweriges landzlag conformt att alla grannar dijken 
äge, och stora aflopzdijke 10. 12 eller flere allnar, som till allas dheras nytta 
opkastade äro, böra pro rata komma i consideration, men icke een allena lasten 
draga. Men här uthi är dhet betänkel. af wisse orsaker skull, hwar om wid annat 
tillfälle wijdare kan talas. Omsijder bepröfwades att man intet lärer undgå kunna 
dhet, att ju dijkanen skola och inräcknas, men dhen som större hafwer som af- 
löpzdijken, som för andras nytta skull hållas, kan hafwa af grannerna fyllnad igen.
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Consistorium minus d. 28 April 686
praesentibus Rectore h. Bilbergh, D.D. Benzelio, h. Lundio, M:o Micrandro, 

h. Norrman och Secret. Reftelio.
[I.] Brita Erichsdotter som tient A:o 684 hoos skinnaren på Skytthuuset 

m:r Jahan Bäck anklagade Balthasar Schmidt Gottlandum att han henne besufwit, 
då hon dher på Skytthuuset war uthi tienst samma åhr. Och kom han, sade hon, 
af dhet tillfälle dher till, att han gick dijt i huuset och besökte sine bekantte 
dher sammastädes, och skedde dhet uthi een hans landzmans nembl. mons:r 
Poitz kammar dhen tijden på åhret som kåhlen ränsades. Fss. Om någon war 
tillstädes med i kammaren? Hon nekade. Fss. Huru månge gånger han henne 
besoffit. Hon swarade: allenast twå gånger och skedde dhet å radh alt een natt.

Fss. huru hon kom opp i kammaren om natten, och hwadh ärende hon hade 
dijt? Hon swarade: Dhen andra pijgan [Annika] och jag föllgdes opp i kamma
ren, men hon gick strax uth medh Poitz som läste igen om oss, och emedler- 
tijd woro wij bägge tillsammans när dhe andre woro uthe.

Fss. Hwart Poitz sedan tog wägen, och om han dhem fann ihoop? Hon sade, 
han kom effter een stund in, och då låg wij i sängen, men bägge sammangångerna 
hade Schmitten medh mig förr än Poitz kom in.

Fss. huru länge Poitz war uthe? S:s. Han war fuller mehr än een timma 
uthe, och menar iag han stodh i förstugun till kammaren.

Fss. till hwad ända hon gick i kammaren? Sss. Jagh kunde intet slippa honom, 
effter han åthskillige gånger förr welat mig locka, förr än iag måtte komma opp 
till honom. Fss. Hwij hon icke strax honom angufwit för dhetta? Hon sade dhet 
hon någon tijdh dher effter kom uth på landet, Smidten och för annat lägers- 
måhl blifwit relegeradt, och altså kom intet till att anklaga honom. Samma 
Schmidt war och som acta betyga för annat lägersmåhl relegerad. Dhet förehöltz 
henne, att hon warit mycket lättfärdigh som gådt opp i kammaren, när han förr 
sådan otillbörligheet tillbudet och frågades om han lofwat henne ächtenskap; 
hon swarade att han henne inte/ något ächtenskap lofwat. Påstodh icke heller 
dhet nu.

Baltzar Smidt frågades om han hafwer här emoot något att excipera och swa
rade: Dhet tillståår iag fuller att iag hafft galenskap medh henne i sängen, men 
alldeles nekar dher till, att iag henne besufwit. Fss: hwad han dher medh förstår 
att han hafft galenskap medh henne. Sss: Jag förstår dhet dher medh, att iag 
har narras medh henne och rifwis uthi sängen. Frågades och om han legat i säng 
medh henne? Sss. Intet har iag legat i säng med henne, uthan att landzmän- 
nerna warit inne, och sedt dher på, då wij hafwa rifwitz lijtet i sängen. Honom 
förehöltz att han måtte sig wähl betäncka att han icke nekar dher han är skylldig.

Han exciperade elliest att han inte/ woro citerad hijt, för dhenne saken, men 
honom remonstrerades, att Consistorium skickat cita//on på honom till Stock
holm för detta, men som han dher inte/ stodh att finna, hafwer man nödgatz 
ståthållaren på Gottland notificera saken.

Fss. hwar Poitz är, eller dhe andre landzmännerne som skulle sedt dhetta 
rifwande? Han sade dhem alle wara bortta, men begärtte skinnarens hustru h. 
Märtta [Hansdotter] måtte komma opp, effter hon skall weta huru dhenne 
kohnan lupit på skomakare krogar och annestädes. Och tilläde Schmidt henne 
kohnan, att hon offta fick hugg för hon lopp opp i kamrarna till studenterne.
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Fss. O m  dhenne kohnan skulle bädda kamrarna dher? D h et sade hon sigh icke  
giordt, uthan dhen andra pijgan [Annika], hw ilcken hon allenast fölgdt. H on  
tillfrågades om  hon förr angufwit saaken hoos någon. Prof. M icrander tillstodh  
dhet hon anmält saaken hoos sig, hwar på han notificeradt dhet samma stått- 
hållaren på G ottland, hwilcken och nu d henne Sm idten hijtskyndat.

Fss. O m  barnet lefwer? H on  sade dhet lefwa, och  nu wara ett åhr förleden  
söndagz.

Schm idten frågades om  han nekar alt fort? H an nekade, m en hon tilltalte 
ho» o/» alfwarl. att hon inte/ hafwer att beställa m edh någon annan. Fss. om  
dhetta skulle skedt dhen gången som han refs m edh henne i sängen i dhe andra 
landzm ännernes närwaro? H on  sade dhet skedt dhen gången som  Poitz m ed  
dhen andre pijgan gick uth, m en elliest hade han fuller offta tillbudit sådant 
m ed henne. Fss. På hwadh rum och när han tillbudit så offta besof:a henne?  
H on  swarade: een  gång under een  högm ässa frestade han mig näst förr än han 
mig besof, och iämbwähl förr offta. Fss. huru han kom  så offta på Skytthuset?  
H on  sade att han m edh sin landzman Poitz hade dher i huuset kammar ihoop  
till sin maat, och  åthe dher tillsamman. H an tillstodh och att dhe dher hade 
kom m it ihop till sine maatsaker, och åto tillsammans.

Fss. hwaräst hon fick barnet, och hwem  då war tillstädes? Swarades: Jag fick  
dhet hem m a hoos min styffars bror, och w oro då twå granhustrur tillstädes h. 
Brita* och h. Malin [Tom asdotter] i Söderby, för hwilcka iag i min yttersta 
nödh bekiände att Sm idten m ig besufwit.

D h et representerades Schm idten hwadh suspicioner honom åthföllia, såsom
1. dhet att hans förre lefw erne intygar honom warit till lättfårdigheet icke o b e 
nägen. 2. Har han bekändt sig hafft galenskap i sängen m edh dhenne. 3. K unde  
pijgan kan skee och Poitz som  gått uth när dhe warit i kamarn något hafwa att 
wittna. 4 . Hustrurna som  warit tillstädes widh födzlen. Förehölltz altså honom, 
dhet han m ed god o  w ille bekänna, om  han är skylldig. M en han nekade sig  
wijdare hafft beställa m edh henne, än att dhe allenast rifwitz tillsammans. H on  
tillfrågades om  hon bekiändt för någon när han så offta skulle tillbudit oährlig- 
heet? H o n  swarade sig dhet bekiändt för dhen andra pijgan på Skytthuuset 
Annika, som då tiente m ed hoos skinnaren, hwilcken nu för tijden är i Stock
holm . O ch frågade iämbwähl han offta, sade hon, sedan lägersm ålet skedde, 
huru dhet stodh till m ed mig. Här em oot nekade Sm idt inständig t.

O m sijder effter som  Sm idten intet w ille  tillstå dhet han hafft lägersmåhl m edh  
dhenne Brita Erichssdotter, och nödwändigt är, att dhe w ittnen som  påberopade 
äro, måste höras, såsom särdeles Poitzen, pijgan Annika och bägge hustrurna 
wijdh födzlen närwara»de, grava/Zonerne och reda synes m oth honom swåra 
nogh, så belädes han m edh arrest, att han intet reser uhr staden, förr än saaken 
blifwer fullkom bl. examinerad och slut dher uthi giordt. Em edlertijdh skola w itt
nen som  påberopade äro m edh förste införskaffas. Sm idten sade sigh intet hafwa 
att uppehålla sigh m edh här i staden, uthan begärte få resa till Stockholm , effter  
een  fahrkost dher är inkom m en, som  han någre saker hafwer på. Bew illiades 
altså honom  fa resa till Stockholm  att skaffa sig något till underhålld, m en em ed- 
lertijd måste han skaffa säker caution.

* Kallas nedan Margareta Staffansdotter.
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Sedan berättade R ector att D .D . Pet. Rudb. låtit förstå dhet Sm idten intet 
ecclesiastice plichtatt för dhet förra lägersm åhiet, som  han relegerades före under 
h. Schütz rectorat, hwarföre tillfrågades han här om . Sm idten swarade att han 
ecclesiastice plichtat, och  sökt dher på attest åthskillige gånger hoos h. O lo f T eel-  
man, m en haf:r honom  än intet fatt, hwarföre tillsades han, att han skall samma 
attest opwijsa, om  således m ed ecckf/kr/ique straffet förew etter som  han seyer.

Per Ersson wachtdräng inkallades och tillsades han, att skulle han föllia  
Schm idten så länge han skaffar sig caution, m en dher han inte/ dhen kan fa, 
måste han blifwa in arresto.

II. R ector tog affträde och  sustinerade hans v ices ProR ector M:r Micrander 
effter kom  att discourreras om  Erich H anssons [Ångerm ans] hustrus [Maria, 
f. Folcker] saak m edh professorskan [Margareta] Gartman [f. Ångerm an], 
m edh hwilcken R ector förbunden är.

Prorector sade sig låtit bägge till i dag citera, hwar wid påm inte h. Prof. 
Lundius, att effter sidste C onsistorii resolution är förnämbligast nu till att ehr- 
fara och förnim m a 1. O m  Erich H anssons äncka w ill kom m a opp s ie lf  eller icke. 
2. O m  hon på sin sijda hafwer flere w ittnen än secreteraren förr sig påberopat, 
eller och om  professorskan skulle hafwa nagre.

Partterne inkallades nem bl. stadzsecreteraren Upm arck å sin m oders wägnar 
och N icolaus Marin på professorskans, uhrsächtandes Marin professorskan för 
dhenne gången, att hon hafwer mz någre tingsaker beställa på landet, hwarföre 
hon sie lf ey kan kom m a tillstädes. W ijdare war Marin intet fullm ächtig än till 
att excusera professorskan. Sedan förfrågade ProRector secretm  om  ofwanstå- 
ende twänne m om ent, eller om  han elliest något hafwer att påm inna förr än 
saken devolveras till Consistorium  majus. Secretm: Jag förstodh inte/ annars än 
skulle sidste gång saken wara devolveradt till Consistorium  majus, och  menar 
att intet något feehlar till saaksens uplyssning, ty dher skulle wara någon de
fectus testium , så suppleras dhen af professorskans eegen  confession . W ill och  
iag wijdare underrättelsse gifwa dher nödigt skulle requireras i Cons:o majori. 
Swarade sädan till dhen förre frågan att hans m oder inte/ will kom m a opp, och till 
dhen senare att han flere wittnen inte/ haf:r. Secreteraren begiärtte elliest dhet 
w ille Consist:m  påminna och  tillhålla professorskan att continuera sin action som  
hon uthfäst sig willia uthi stadzrätten uthföra m oth hans m oder, angående dhe  
injurier som  i Kl. H offR ätten skulle wara förlupne, effter tijdhen dragés så 
långdt uth, och hon intet giör till saken. ProR ector lofwade sig willia notificera  
professorskan dhenne hans begäran. O ch som  professorskan intet hade någon 
fullm echtig tillstädes, giordes in tet wijdare till dhenne saken.

III. Insinuerade ProRector sahl. Scheffers änckas Reginae Locceniae skrifft 
em oot sahl. Gartmans äncka, hwaruthinnan hon förmäler sig Intet w eta af dhen  
ratifica/Zon och  notifica/Zoner som  Prof. Gartmans änka i sin förre skrifft för
mäler om , angående förbodh på Flogsta uthan förmenar hon sig snarare hafft 
orsaak att förblifwa widh Flogstad tillföllie a f K ongl. M :ttz bref a f d. 9 O ctob. 
67 9  och d. 2 D ecem b . 6 8 0 , som  och Kl. D rottzens af d. 27 Junii 680 . N ekar  
elliest alldeles dher till att hon em ot förbudh inlåtit sig i bruket w ijdh Flog- 
stadh, och  iämbwähl att hon skulle fått dhet bref som  Prof. Gartmans äncka 
förmäler henne af Consist:o skulle tillskrifwit wara.
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Consistorium  majus d. 28 April

praesentibus Rectore h. Bilbergh, h. Schütz, h. Lundio, h. Aurivillio, D.D. 
Drossandro, h. Norcop., h. Spole, M:o Micrandro, h. Obrecth [j/ir], h. Lagerlööf, 
h. Norrman, h. Qvaestore, och Secretio Reftelio.

Peringer uhrsächtades för dödzfall skulldh.
I. Prof. Lundius proponerade för Israel Stickman materiam disputandi d e tes

tamentis.
II. N obilliss. D n . W ilhem  Dallbergh [Dahlberg] begiär hålla ora//on  tillkom 

m ande måndag, hwilcket bewilliades.
III. Acta uplästes. W ijdh samma tillfälle discourrerades om  jordebooken till 

B ehm ers godz på sätterijets och frälsehemmanews ränttor, och resolverades att 
man anhåller ödm iukl. hoos h. landzhöfdingen i Jönkiöpingh om  adsistence, att 
w ille han tillhålla h:r Behm er gifwa com m unica//on af dhen samma, så på dhe  
hem m anens ränttor, som  Acadm nu senare fick im m ission uthi som  dhe till- 
förende. Böhr och  h. landzhöfdm  T hegner betackas för dhen günstige tillseyelsse  
att man hoos M ittler häradzfogden skall fa jordebook på ränttan på h. B e[h]m ers 
skattehem m an.

Prof. Lundius påm intte att förr än bref afgåår till h. landzhöfdm  i Jönkiöpingh  
skall först noga förnim m as, om  man begärt af Behm er jordebook och man dhen  
intet kunnat fa, som  berättes. Item  resolverades att bref afgår till h. G üllenborg  
tilli jka m ed copier af domarna som  man igenfått angående twisten em ellan Öhrby 
och Tom pta, då honom Acadms rätt till tw isteplatzen kan föreställes i bästa måt
tan. Item  talltes om  Mag:o H alenio  dhet är han intet benögd m ed dhen post 
spannemdhl Consistorium  honom godw illigt wijs offereradt, hwarföre slötz, att 
som  Consist:m  uthan någon sin obliga//on honom offerten giordt, och han dher  
med icke är benögd, må han af w ederböranden söka sin rätt dhet bästa han gitter.

Secret[er]aren påm intte att dhen deductionen som  i förre protocollet m en- 
tioneras skulle wara giordh af sahl. Loccenii doctorinna angående dhe 9 tunne
land åcker hon hafwer, att dhen samma intet är i C onsistorium  inlefwereradt. 
Prof. Aurivill. uthlofwade dhet w ille han tillhålla doctorinnan, att hon inlefwe- 
rerar då een lijka lydande med dhen hon förm eent skulle warit i Consist:o  
inkom m en.

W ijdh samma opläsande taltes wijdare om  m edlen till wattsprutans inkiö- 
pande, och förfrågades Räntemästm om  någre m edell i aerarii cassan kunna wara 
att tillgå uthom  dhe till ordinarie aflöningar anslagne.

Qvaestor sade att dher kan skee någre m edell kunde Öfwerskiuta af dhe pen
ningar som  anslagne äro till extraordinarie expenser, så kunde dher af anwändas 
någon portion till samma wattsprutas inlösn.

IV. Inlefwererade h:r Prof. M icrander någre docum enter han hoos sig hafft 
såsom 1. een  cop ie af h:ss excell. Fabian W redes im m issions ordres till M ittler 
uthi Behm ers godz a f d. 21 O ctob . 685 2. Lars U nonii fullmacht af d. 19 Febr. 
samma åhr skrifwin af Joachim  W eiglandt [W eilandt]. 3. H äradzhöfdm s Aron  
Silvii [Sylvii] cita//on  af d. 20  Julii samma åhr, att Acadm  skulle swara D ing- 
tuna försam bling för dhet åboerne på Acadm s hem m an i Oppgåla intagit een  
skog D ingtuna prästebord tillhörigt. D h et första lades ad acta rectorat»j M ic- 
randri, m en dhe senare till h. Bilbergz.
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V. Occasione actorum saepius memoratorum, hwaräst formales om åckermät- 
ningen som nu Frigelius förrättar, förfrågade Prof. Lundius, om med stadzmagi- 
straten är communica/zon skedt förr än hon företogz, som han förr påmintt, 
ty 1. dher mätningen skall hafwa någon effect, så skall hon intet skee eensijdigt 
wijs. 2. Torde och någott wara som man borde först informera sig om, på dhet 
att icke man måtte stöta sig emoot någre Kongl. förordningar eller andre slijka 
publique instrumenter, hwar effter åckren uthmätes böhr.

Rector sade att han tillsagdt stadz magistraten att wille dhe så kunna dhe hafwa 
någon tillstädes medh.

H. Lundius: Dhet är intet nog dhet, att dhe äro om mättningen tillsagde, 
uthan borde man begärt om dhe hafwa någre documenter, dhe wille dher af 
gifwa part och communica//on. Rector förmente, att sedan man fått all åckren 
på carthan lagd så får man sedan giöra calcula/zon både effter Kl. Cammarens 
instruction att 14.000 al:r räcknas för tunnelandet, som och effter dhen som sta
den seyes föllia, nembl. att allenast trettan tusend och några hundrade al:r på 
tunnelandet beräcknas.

Prof. Lagerlööf frågade, om mättningen är derföre anstälter att på dhet som 
fattas för Acad:n skall sökas fyllnad af staden, eller om allenast partitionen skall 
skee effter dhenne mättningen emellan Professorerne och dhes änckor? Prof. 
Micrander mente för bägge desse, tilläde och tridie skiälet, hwarföre mättningen 
woro anstält nembl. att man befarade dhet alla intet willia uthsäya huru mycket 
dhe reda haf:a, hwarföre skulle man här igenom dhet nu ärfara kunna, hwilcken 
hafwer mehr eller mindre.

Rector: Mättningen är först derföre skedd, att Acad:n skulle komma till att 
få fyllnad af staden uthi det som kunde manqvera, sedan 2. att man må weta 
hwadh hwar innehaf:r, hwar effter 3. sedan dehlning och iämkning kan skee, 
men till att wijdare inhämpta effter hwilcket thera maneret man uthräckningen 
skall anställa, anten effter dhen förre eller senare calcula/zonen, så kan ännu 
communiceras skrifftel. medh staden, att dhe låta weta hwad förordningar dhe 
här om hafwa. Dhetta bepröfwades nödigt, hwarföre och Rector lofwade sig bref 
här om till staden opsättia willia.

VI. Hunc paragraphum consignavit Prof. Norrman.
Rector: Såsom iag mig beswärade i sidste Consist:o att Prof. Ol. Rudbeck 

tillij ka med P. Buscagrii hustro sättia sig emoot then execution iag effter Con
sistorii sluut h. Peringers humblegårdh angående, skulle giöra, hwilcket h. Rud
beck och h. Buscagrii hustrus förehafwande V. Consist:m mycket misshagade, 
då och slötz, att Prof. Ol. Rudbeck ännu måtte åthwarnas med sådant att afstå, 
innan man beswärade sig på högre ort, så lätt iag Secreteraren gå till h. Ol. 
Rudbeck, som nu kan referera hwadh swar honom gifwit är.

Secret.: Jag war effter H:s Magnif:cens befallning, hoos Pr. Ol. Rudb. och till
sade honom, thet wille han in tet hindra samma executions wärck, på dhet Prof. 
Peringer icke måtte hindras att niuta Consistorii resolu/zon till godo; ther wij
dare hinder skedde, förorsakades Consistorium sådant Hans Kongl. M:tt i under- 
dånigheet att notificera. Hwar till Prof. Ol. Rudbeck swarade, att han hwarcken 
hindradt, eller hindrar samme executions wärck, uthan allenast hade han låtidt 
uppå Pr. Buscagrii hustrus begäran, henne få någre arbetskarlar att arbeta i 
humblegården. Skulle Consistorium willia hoos H:ss Kongl. M:tt sig öfwer
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honom  beswära, sade han sigh hafwa samma wäg, m en håller sig först lijkwist 
in till H :ss E xce llxe  Kongl. D rottzen  och Acad:ae Cancellarium, tillbödh sig  
elliest att giöra skrifftel. om  dhenne hum blegårdz beskaffenheet uthförligh de- 
duction, ther Consistorio så behagar, effter han samma beskaffenheet sig wäJil 
hade bekandt.

Rector: T ill att wijsa huru lijtet Prof. Rudbeck och Buscagrii huus wörda C on- 
sist:rii beskickande, haar Prof. R udbeck till att förekom m a Prof. Peringers 
arbete, låtit stänga hum blegården. O ch till att wijsa hum blegårdz karlerna intet 
gådt effter h. Buscagrii hustros uthan hans befallning, lärer dheras egen  berät- 
telsse dhet betyga, som  dhe thet och alle m ed een  m un bekiänna. A ltså begiärer 
iag in tet giöra någon execution  på Consist:rii wägnar wijdare, om  ingen lagh eller  
constitutioner m era giäller. Uthan lärer beswära m ig i underdånigheet in för  
H ans Kongl. M:tt. T h et är och  orim m eligit, att the låta förliuda sig  hafwa skiähl, 
att behålla hum blegården, doch dhem  inte/ effter begäran opw ijst, uthan Rectori 
och  C onsist:o till sijdwyrdnat inständigt opponera sig exsecutionen .

Prof. Schütz: ther saken så förew etter, såsom  h:r R ector berättad t, så tycker  
mig att anten böhr constitueras een  fiscal öfw er then som  sig således C onsistorii 
execution em ootsätter, eller och  att man directe böhr gåå till H ans Kongl. 
M:tt.

R ector sade dhet han då w ill m ed första effter som  Consistorium  sig förre 
gången yttratt, H ans K ongl. M :tt uthi underdånigheet dhesse inconveniencer  
föredraga, m en lijkwähl will han först conferera m ed R everendiss. Domino Pro- 
Cancellario.

V II. På Matthiae Spoofz wägnar, som  uthi förra C onsist:o b le f wägradt testi
m onium  effter ingen af Professorerne hade sig honom bekantt, upwijste nu  
Rector ett attestatum skrifwit a f Johanne Sondelio , Johanne W arzelio och H in- 
rico H aufm an, betygandes dhe dhet han sig här reedel. och  wähl förhållit. 
Frågades när han blifwit deponerad? Rector: H an är deponerad i Å bo, m en b le f  
här ohngefåhr för ett åhr sedan in num erum  civium  Acad. receptus, m en hafwer 
in tet hållit sig till något landskap, uthan föregifw er sig allenast hijtrest på ett 
åhr, att han skulle besöka sine slächtingar i A fwesta, och  dheriem pte lära sig 
swenska. R esol. Effter som  dhenne Matthias Spof hafft testim onium  ifrån uni
versitetet i Å bo, så att han således dher igen icke kan blifwa uthan testim onio  
här ifrån antagen, och  man dhesuthan intet w eet dhet han någon faut begått; 
ehuruwähl ingen af Professorerne hafwer hans person sig bekantt, så kan honom 
testim onium  lijkwähl så wijda com m uniceras, att man intet något otillbörl. m ed  
honom  w eet, m en uthan att m entionera något om  hans profectu studiorum.

H . Schütz gick uth, och kom  igen och  sade dhet någre studenter stå uthan 
för dören, som  töra höra hwad som  discourreras. Jahan [H edberg] Cursor in
kallades och tillsades wähl achta att ingen lyssnar wid dörerna.

VIII. Acta angående Stakaei [Stachaei] och Prytzens [Preutz] action m ed ryt
taren Erich Lindh uplästes, hwar wid R ector påm inte att dhe förlijkt ryttaren 
och hustrun [Karin Larsdotter] som  m ålsägande äro. M en som  igenom  sådan 
privat förlijkning i dhenne saak intet kan eller böhr praejudiceras Cronans och  
publici rätt, så befan Consistorium  att dhenne saak icke dhes m indre judicia
liter böhr afdömmas.

Insinuerades så bardberarens T recous attest, om  såret som  ryttarens hustru
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tillfogat är, af innehåld att är dhet på högra armen bak handledhen, och stoort 
som  een halföre. D her på inkallades partterne då Stakaeus tillfrågades om  förb:te 
såremåhl, och kunde då mtet neka, att han iu dhet giordt, hwarföre han och  sade 
sig hustrun förlijkt. Sedan såsom ingen af partterne något hade att påminna 
mehr, sedan någon discours om  dhenne saak war hållen, voterades som  föllier.

Prof. Norrm an: Effter dhe skiähl och lagl. bewittnade relationer som  in actis 
finnes, kan iag inte/ liberera studenterne dher ifrån att dhe icke m edh wredz 
m odh söckt hem  uthi ryttarens gårdh, m en såsom  the circumstantier ther till
kom m a, att the skolat åtherhämpta een  sin kappa som  af ryttarens hustrun i 
gården inburen war, iämbwähl och att dhe sederm ehra m ed ryttaren sig om  
dhetta måhl förlijkt, seer iag gärna att sentencen  så m ycket billigt skee kan miti- 
geras.

H . Lagerlööf: Jag håller studenternes giärning för m ycket obetäncksam  och  
groof, m en kan icke finna, att hon kan kallas hem gång 1. derföre att iag mtet 
annat kan see , än hwad som  förelupit m ellan ryttaren och studenterne på gatan, 
och dhet som  förelupit m ellan bem :te partter i ryttarens huus, är een  continuel 
och sammanhängande action, och så wijda som  sielfwa begynnelsen på actionen, 
som  skedde på gatan, int?/ kan räcknas för annat än bråskillnad, så kan och icke 
heller dhes effterfölgd och sviter kom m a under annat nampn, effter inte/ beråd 
eller consultandi tem pus finnes af actis wara dher em ellan kom m it. 2. H ar rytta
ren och  ryttarens hustru föranlåtit studenterne att föllia sig effter in i gården, 
dhen een e  dher igenom , att dhe tagit hans kappa och burit in, och dhen andra 
dher igenom , att hans cammerat dhen förr ingången war, b le f m edh hugg och  
slag öfwerfallin. 3. Böhr åthskillias hwad som  skedt af studenten Preiitz och hans 
camerad Stakaewj. A f actis finner iag inte/ att genom  Preiitzens inlöpande i 
gården, då han w ille taga sin kappa igen , någon skada är timad, uthan han sie lf  
blifwit skadder, m en Stakaeus hafwer, då han sedan w elat bryta sigh in att hielpa  
sin camrad, giordt wåldsam heet på portten, och  således kom m it till att skada 
ryttarens hustru, dhet doch  honom  mxet är bew ijst wara skedt m ed beråd och  
willia. 4 . Finnes af actis effter m itt om döm m e int?/ annorlunda, än att ryttaren 
i begynnelsen har warit aggressor, hw ilcket och  lindrar saken. 5. Har ryttaren 
låtit förlijka sig, och dhet m ed så ringa, att nogsam pt kan afsees, dhet han i sitt 
sinne warit öfwertygad att han s ie lf  in tet warit uthan skulldh, och att han 'mtet 
kunde drifwa saken in för dom m aren, att han skulle straffas som  hemgång; 
är altså min oförgripeliga m ening, att så frampt förlijkningen mtet kan lända stu
denterne till faveur, så kan häller saaken 'mxet effter lag annorlunda considereras 
än som  een  brådskillnad.

H . Obrecht: U th af thet som  iag har kunnat fatta a f actis, så är dhet min 
m ening att studenterna, effter som  dhe angripit ryttaren i hans huus m ed w rett 
m odh, och  sammastädes någon skada skedd är kan dhe intet alldeles befrijas 
m edh m indre dhe hafwa giordt hem gång, m en lijkwähl förlijkningen m ed rytta
ren och  jämbwähl dhe circum stantier, som  studenterne dher till föranledt hafwa, 
kunna dheras straff något lindra.

M:r Micrander: I anseende till någre om stendigheeter såsom  särdeles dhet, 
att sedan studenterne ifrån ryttaren w oro skillde på gatan dhe een  godh stund 
dher effter hafwa försöckt, först att fa honom uth m ed sig att förlijka ho wo/» 
m ed wällplägande, och  när dhet gick  ey  an, 2. gått i hans huus m ed dragen wärja,
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och obligerat ryttaren att wäria wåld m edh wåld. 3. N är dhen een e  wärjan war 
uhr händerne tagen på Prytz, han då grijper tili een  annan wäria, dher m edh  
att drabba tillsammans m edh ryttaren, ehuruwähl m ed sin skada; altså kan iag 
int?/ finna dhe skiähl som  frija honom  ifrån hem gång. H wadh Stakaeus w edkom - 
mer, effter han bracht wärjan dhen andra till handz, och giordt skada m edh  
henne i portten, dhet han ey heller kunnat nekt, lärer han näppl. kunna frijas 
från edzöre, hälst effter lagen ingen skillnad giör em ellan dhem  som  uthan före
gången action löpa i ens annars huus, och dhe som  effter föregången action dhet 
giöra. M en skulle elliest i anseende till ryttarens otijd igheet som  och  till dhen  
förlijkning som mällan kom m en är, någon lindring studenterna kunna w eder- 
faras uthan förklening af rätt och disciplin är iag intet dher em oot.

H . Spole consentit cum M ag:o Micrandro. Item  h. N orcop . och D .D . Drossan- 
der.

H . Aurivillius: Jag kan intet tycka m ig kunna gå ifrån Prof. Micrandri voto , 
m en såsom m ånge om ständigheeter synas gravera ryttaren, så synes och wara 
m ycket wäll, om  dhe kunna så wijda kom m a i considera//on att studenternas 
straff så wijda dhet egentel. kom m er till relega//on  kunde i någon måtta m itige- 
ras.

Prof. Lundius sade, att effter han hördt talas om förlijkningen, så önsker han 
först höra hwad par tt er na seya om dhen samma, på dhet han må weta huru dher 
med förewetter.

Stakaeus, Prytz och ryttaren inkallades, och  tillfrågade Rector dhem , om  dhe  
icke äro förlijkte och på hwadh sätt dhet är skedt. D h e  tillstodo förlijkningen  
alla, och sade Stakaeus dhet dhe dhen ingått till dhen ända att saken skulle blifwa 
nedtystatt. Frågades om  ryttaren intet m ehr klagar eller hans hustru, och hwadh 
dhe fatt till förlijkning. H an swarade för sig  och hustrun, att dhe in tet klaga 
mehr, uthan äro dhe alldeles tillfredz stälte och hafwa fatt 5 dr kopp*r:mtt 
af hwar thera. Item  hafwer Stakaeus betalt bardberarelönen för hustruns såhr, 
och hwadh w idkom m er bardberarelönen för dhe såhr studenterne fatt, så bestå  
dhe dhem  sielfwa. D hetta  agnoscerade och  Stakaeus och Prytzen bägge.

H . Lundius: Såsom  h. Professoris Micrandri m ening synes Sw eriges lag och  
actis helt lijkform ig, hwar uthur klarl. finnes att Stakaeus, då han tillijka m edh  
Prytz warit i slagzmåhl ihop m edh ryttaren, fatt skada, och sedan ryttaren undan- 
flytt, luppit m edh Prytz i gården, och sedan tillbakars effter wäria, hwilcken när 
han fatt, han kom m it igen för portten, och  sårat hustrun, som  innom  stodh, 
föruthan att dhe och  tagit saaken, såsom man seyer, å bak, och ryttaren dhen att 
nedtysta, förlijkat, dher till m ed och Prytz dhen stora skada han i samma hem - 
sökn undfått godw illel. wederkiändtz, och dher m edh tillfredz warit, m en dher 
em oot för dhet blodw ijte, som  in i gården ryttarens hustru gifw it ward t, Sta- 
katus bå[r]dskäraren betalt, så att således icke uthi dom m arens macht står uthi 
sådan klar handgrijpelig och  wederkänd saak K onungens rätt att efftergifwa, 
dy kan man ey heller dher ifrån skrijda, uthan i anseende till straffet wällb:te 
h. Micrandri m ening bijfalla. A llenast hwadh m itiga/zonen dher förmäldt wijd- 
kom m er, kan iag intet finna m ig uthi huru wijda dhen skee kan, och om  dhet 
i så beskaffat saak är Consist. integrum , derföre och  giärna än wijdare höra 
skulle hwadh dher uthi w oro  att giöra, hwar effter dom m en sedan och kunde 
ställas.
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H . Schütz: m ed h. Prof. Lundio g iör iag alldeles ett, och  tycker att wij intet 
nu understå oss m edh något m itigera[n]de hindra K onungens rätt, afskiära lagen 
och constitutionerne sin cursum, uthan fast m ehra skiärpa w ijd sådant tillfälle, 
dher åthm instone een  a f dhesse, om  icke bägge warit noterad förr för oroligt 
och bullersam pt w äsende. Skulle något synas kunna m itigeras, så tycker m ig 
dhet kunde på sådant sätt skee att e en  tacita relega//o  skeer.

Rector: Jag föllier dhe mästa vota.
M agnus [Branzelius] Cursor kom  och begiärtte på Stakaei wägnar dhet w ill 

han kom m a in. D h et skedde så, och  sade han: H w adh förlijkningen w ijdkom m er, 
så w oro wij af någon inrådde dhen att ingå i dhen m ening att saken skulle blifwa 
nedtystad, att wij således intet m ehr dher m edh skulle beswära R ectorem . 2. För
frågade han om  Prof. Schütz må sittia i dhenne saken, effter han tillförende  
uthi een  sak warit hans wederpart, förm enandes han wara m edh processen con- 
fonwt, att w ijd sådan beskaffenheet han borde sig undandraga.

H . Schütz: D h et I Stakaeus tillijka m ed dhe andre g o d e  herrarna icke longe  
sedan m edh skiutande turberade både publicum  tranquillitatem och  inquiete- 
rade m itt huus em oot constitutionum  innehåldh war sådant, som  iag som  Eder 
förman, och effter K onungen insatt till att hålla, så m ycket m ig anstår, K onung
ens förordningar widh macht, intet anstodh att nederlägga, m en m ed hwadh fog  
iag dhet här uthi C onsist:o föredrog, dhet wij sa aeterna. O ch såsom  m ig uthan 
skiähl nu tillägges att iag skulle wara Eder wederpart, sedan I rätt nu blifwit 
af hela rätten tillspordh, om  hade I något att förebringa förr än dom b fålles, 
och  iag redan på min eed h  och sam wet m itt votum  här uthi då fåldt, så beder 
iag Rect:m  och  C onsistorium  att dhe låta m ig fa min tillbörlige satisfaetion af 
Stakaeo så för dhetta, som  han m edh dhe flere m ig så högdt för någon tijdh 
sedan inquieterade m edh skiutande. T öhr och  kan sk ee något m ehr kom m a fram 
för Eder Stakaeus sade h. Schütz, dhet i giordt, och  man förr icke wetatt.

H . Schütz gick här m edh uth, m en kom  igen , och begärtte att Stakaeus måtte 
arresteras, till des han honom  swarat. D her m edh tog  h. Schütz affträde.

Stakaeus belädes strax m edh arrest. Sedan påm intte Stakaeus att skulle hwarc- 
ken han ey häller Prytzen wetatt när dhe ryttaren i gården angrepo, att ryttaren 
då war uthi sin gårdh.

Prof. L agerlööf frågade hw em  Stakaeus m enar som  skulle inrådt dhem  till för
lijkningen. Stakaeus swarade dhet Prytz så refereradt för honom, att någon af 
Profess, dhet skulle giordt.

Prytz inkallades och  frågades hw em  skulle honom styrekt till förlijkning? H an  
swarade att Prof:r Lagerlööf dhet giordt. Lagerlööf begärte han m åtte seya uthi 
hwadh term er han d het giordt.

Prytz: T ill dhen ända att saken skulle tystas och C onsistorium  icke wijdare 
beswäras. H . Lagerlööf nekade att han brukadt sådanne term er uthan allenast 
dhesse: att saken kunde, kan ske lindras något här igenom . Stakaeus och  Prytz 
togo här m edh affträde.

Sedan hwad W illhem b W richt anbelangar, som  kastatt wärjan uth till Stakaeum, 
hwar m ed Stakaeus sårem åhlet giordt på ryttarens hustru, så tyckte Consistoriales 
skiäligt wara att han plichtar för samma giärning m edh 3 dygns fångelsse. M en  
Johan Petre effter han till dhetta w åldet icke något coopereradt uthan afrådt
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Wricht att kasta uth wärjan, och allenast gådt uth och sedt här på, förskones 
med straff, doch skall han alfwarl. åthwarnas, att han wijd slijke händelser håller 
sig inne.

Resolutio: Consistorium hafwer alla acta låtit sig föreläsa, angående dhet wåld, 
som emellan ryttaren Erich Lind och dhes hustru Karin Larssdotter kiärande och 
Laurentium Stakaeum sampt Magnum Prytz swarande förelupit d. 26 Janu. sidst- 
leden, alt noga skiärskodat och ransakat, och omsijder befunnit att Laurentius 
Stakaeus intet kan befrijas att hafwa begått edzörit, hwarföre plichtar han effter 
dhet 26. cap. Edzörb. Stl. Och såsom han icke neka kan, dhet han samma gång 
tillfogat ryttarens Erich Lindz hustru såremåhl, som han och sig ther till för
bundit, genom dhet att han för samma såhr bardberarelönen betalt, så plichtar 
han derföre med 12 mk s:mtt och relegeras för dhet öfrige effter constitutio- 
nerne på ett åhrs tijdh, särdeles som han förr medelst een och annan excess 
inquieteradt tranquillitatem publicum och derföre blifwit straffad d. 2 Decemb. 
685, men ingen correction wijst. Med målsägande rätten af böterne förblifwer 
effter lag. Magnus Prytz som befinnes samma gång hemgång begått plichtar med 
40 mk s:mtt. Medh målsägande rätten jämbwähl af dhesse böter förblifrr som 
förbemit är. Hwadh Wilhem Wricht anbelangar, som kastat uth wärjan, 
hwar med Stakaeus såramåhlet har giordt, skall straffas med 3 dygns fängelsse. 
Partterne inkallades och förkunnades domen. Stakaeus och Prytz tillsades skaffa 
sig caution för böterne, så frarnpt dhe willia undslippa incarceration. Sedan be- 
williades Stakaeo att des relega//on in t# publice anslås.

IX. Sedan gaf Rector tillkenna huru som dhe studiosi som i distingen ageradt 
comoedier, begära nu igen tillstånd till dhet samma; dher hoos sade han och sig 
dhem all förhoppning här om afslagit, effter såssom dhen Högsahl. Herren H:ss 
HögG. Excell. Kl. Drottzen och Acad:ae Cancellarius Magnus Gabriel Delagardie 
genom dhen timmeliga döden nu nyl. afledit. Contesterade hac occasione icke 
allenast Rector uthan samptl. Consistoriales med största wyrdnad dhen con- 
dolence, som dhe draga öfwer dhen HögSahl. Herrens dhenne Acad:ns fordomb 
höga patrons och förmans frånfållo. Och som bådhe docentes som och discen
tes icke annars kunna eller böhra än af dhenne beklagel. händelsen commove
ras, så skole och slijke acter för dhenne tijden alldeles innehållas.

Deputerades sedan D.D. Benzelius och Prof. Lagerlööf att förresa uth till 
dhen HögSahl. Herrens gemåhl Hennes Furstl. Durchleuchtigheet [lucka för 
namnet: Maria Eufrosyne] att condolera dhenne beklagel. händellsen.

X. Rector proponerade att Laurentius Braun begiärer testimonium, förestäl
landes dher jämpte, att kan skee någon considera//on torde dher af infalla, att 
han uthi Lyrells saak med Kerstin Klang syntz giordt twänne rela//oner sin emäl- 
lan contrarie. 2. Har och Lyrell begiärdt cita//on på honom för hans wittnesmåhl 
i samma sak. Hwad dhet förra widkommer, så berättades att Braunen sig för
klarat, att som Lyrell een och annan hotat och undsagdt, så fruchtade han något 
hans saak angående att uptäckia, tyckte sig och icke dher till så alldeles wara 
förbunden, effter honom icke förste gången blef eed pålagdt. Men senare gången 
när eeden honom pålades, kunde eller wille han icke till dhet han wiste neka. 
Föruthan och dhet att Braunen låtit förstå, dhet han annat mehr hafwer, hwar 
med han sig kan förklara. Och beträffande dhet andra, tycktes Lyrell intet fog
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hafwa honom  att citera för dhet han em oot honom  wittnadt. Bew illiades altså 
honom testim onium , effter han allom för sine studier och  skickelige förde lef- 
w erne till dhet bästa är bekantt.

X I. N ob ilissim o Domino Gabrieli G yllengrijp bew illiades uppå R ectoris be- 
giäran och testim onium , effter samptl. Professorerne eenhällel. beröm de hans in
tegritatem vitae, m ores et studiorum  profectus.

X II. Föredrog Rector Mag. R ubenii och Serenii saak, m en som  actor Rube- 
nius intet war tillstädes, ey häller hade någon fullm ächtig för sig, kunde hon nu 
icke afhielpas.

X III. R ector frågade hwad man nu skall täncka om  K eyser, dher han inte/ 
kom m er med sitt tryck hijt till ändan af dhenne m ånaden, hwilcken tijdh ho- 
nom förr förelagd är. R esol. D h et fördröyes ännu een  wijka eller twå så länge 
man far see  om  han in tet kom m er.

Sedan discourrerades om  sahl. Prof. Colum bi erfwingar, dhet kom m a dhe  
om  testam entet inte/ ö fw ereens, effter större deh len  willia succedera in stirpes 
andra igen in capita effter Sweriges lag; hwarföre resolverades att dhe på sätt 
som  w ederböhr sig infinna, så wihl Consistim  dher uthi judicialiter giöra slut.

X IV . Stakaeus [Stachaeus] inkom  och offererade Gabriel Grau sin landzman 
till cautionist för böterne. H an accepterades, allenast att han gifw er skrifftel. 
caution, hwar om  han wijdare kan tala med R ectore hemma. O ch giorde Sta
kaeus på samma böter intet åtahl, uthan war benögd, m en begiärtte m itigation  
på relega/zonen, hwilcket dher dhet icke skeer, så lätt han förmärcka sig willia 
appellera till Kongl. H offRätten; dhet rem onstrerades howow, att hwad appella- 
tionen w ijdkom m er, så kan dhen effter processen honom  intet tillåtas. M en an
gående relegationen att dhen skall efftergifwas sträfiar dhet em oot constitu- 
tionerne.

X V . Insinuerades Qvaestoris m em orial af d. 27. Apr. hwar uppå resolverades 
som  föllier:

M em orial.
1. Effter såsom befalin W inter är på resan blifwen så siuk, att han måst 

föras hem  och  ligga till sängz, så behagar V. C:o förordna hwem  som  skall 
föllia befalm R om m el till Sahlberget och taga execution på Johan Bäck [B ec- 
k(er)], som  ännu intet betalt sin skuld till Acad:n, hälst efftersom  m ed samma 
execution  lärer blifwa någon swårheet. R esol. Befäl:n Ringius förordnas här till.

2. Frågas hwadh V. Consistim  w ill bestå landz secretin i W esterås, som  uth- 
fårdat wällbm e h. landzhöfdingens executorialer på be:te Bäck, som  och på någre 
H ans Förstlige D urchleuctigheets bönder i H arebo, och auditeuren Skruuf för 
cronotijenden. R esol. H on om  gifw es för sitt om ak 4. ducater.

3. A lldenstund emällan H orsbäck och Acadrae hem m anet Stickeboda i H w it- 
tinge s:n, emällan hwilcka socknar skillnaden fram löper, äre effter fogdens ran- 
sakning och berättelsse någre stenar nyl. opsatte, som  gå ifrån bem ite sochne  
skillnad in på Stickeboda sijda; ty frågas huru man skall tee sig dher m edh, 
antingen man skall nu wid tinget allenast begiära, dhet samma stenar olagl. 
upsatte, m åtte kullkastas igen; eller om  man något widare skall söka, nem bl. 
att fa igen dhen som  stenar upsatt och  söka plicht på honom , och  äntel. begiära 
syn på rågången och ägoskillnaden? Platzens beskaffenheet är aftagen på bij-
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lagde charta. R esol. D h et begiäres a f rätten att dhes stenar blifwa strax kull
kastade, och kan Acad:ns fullm echtig som  dhetta giör, reservera Acad:n sin rätt 
em oot dhen som  stenarna oprest.

4. Emädan exercitiebönderne uthi W illberga s:n, som  äre skatte, icke betalt 
sin afrad förre åhret, ey heller alt nu i wintter, uthan på dhem  m åste giöras 
execution; ty frågas huru högdt bem :te afradh skall dhem  beräcknas i penningir 
hwart åhr för sig. R esol. Afraden beräknas effter hwart åhrs marckgång i näste 
kiöpstadh.

5. Ibland be:te exercitie- och skattebönder är Erich Erichson i E[d]staby uth- 
fattig, att hoos honom  finnes platt intet till betala m edh. Frågas derföre om  man 
nu wid tinget, som  skeer d. 10 Maii, skall upbiuda hans hemman? R esol. 
D hetta  skeer.

6. D h en  spannem åhl, som  exequerades hoos Jahan H inderson i Å hl, har ännu 
icke kunnat föryttras, och frågas ty hwar man skall giöra af dhen samma? R esol. 
D h en n e spannemåhl föres till dhen näste kiöpstadh som  han mäst giäller.

7. Frågas om  dhenne Jahan H inderson skall effterlåtas så m ycket han löner  
een gåsse och een  pijga m edh som  dhet åhret tiente honom  som  executionen  
skedde, och seya sigh wara obetalte? R esol. Effter dhesse tienstehion drifwit 
bondens arbete, m en dheras löhn, af dhet tillfälle blifwit dhem  förhållen, att 
bonden intet hade till att betala m edh sedan executionen  på honom  skedt, så 
böhr dhen dhem  bestås, särdeles som  tienstehion wid slijke tillfälle före andra 
creditorer hafwa pra?ferencen.

8. Effter som  iag förordnat att wara m ed nu på stäm ningen öfw er alle Acad:ns 
godz, både i W ässmanland och U pland, och  sluta m ed bönderne så wähl för  
685 åhrs uthlagor som  dheras rest för dhe förre åhren, stem ningzterm inerne  
och förlängst uthlyst, och befallat att bönderne skole giöra sin flijt att nu betala, 
altså behagade V . Cons:o determ inera, huru högdt tunnan af spannem åhlsresten  
skall dhem  beräknas och betalas, så i W ässmanland, som  Upland? H w ar effter  
iag må kunna m ig rätta. R esol. Tunnan af spannemJhlsresten i W essm anland  
aestimeres för 10 dr koppar:m tt både korn och  rågh och för 8. i U pland, effter  
spannem åhlen här m indre geller.

9. Såsom een  och  annan gång är resolveradt, att dh e bönder, som  hafwa 
större rest på sig, än dhe någonsin kunna betala, skall em oot hwar tunna dhe  
betala på sam m e rest, een  tunna afskrifwas uthan betallning. A ltså frågas huru 
w ijda dhetta far extenderas, antingen till dhem  allena, som  i resolu/Zonerne 
specificeras, eller och  jämbwähl till andre flere, m ed hwilckas rest och tillstånd 
är lijka beskaffat, som  m ed dessas? R esol. D h er som  är samma rafio så är samma 
jus, hwarföre wederfars dhem  alla lijka, så att uppå dhen spannem åhlsresten, 
som  dhe till datum till Acad:n skylldige äro fa alla sålunda tillgifft, aldenstund  
dhe honom om ögel, kunna eller förmå all betala, så att när d h e  uthgiöra een  
tunna afskrifwes twå, när twå uthgiöres, afskrifwes fyra, och så alt fram gent tills 
alt blifwer betalt. D och  skall först hwart och  ett åhrs åhrliga räntta uthbetalas, 
och  sedan hwadh dhe m ehr hinna kunna, beräknas dhem  på resten.

10. Inlägges Långhundratz tingz reso lu //on , som  m ig i dag lefw ererades, för 
M . Per Åhm an, att fa m ättning på sin 3 öres land jord i Lilla Å by uthi Närtuna  
s:n. O ch som  iag förmärckt af honom  sielf, att han will och  hafwa een  dehl 
af husen, som  gården tillhöra, ty hans jord är allenast en utjord. och långe
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w orden brukad under Academiae hem m anet, så är nödigt att skrifwa h. G yllen- 
Creütz till, att ingen m ätning tillåtas på be:te huus; man kunde och  begiära 
dilation till hösten , sädan iag lychtat stämningarna, och finge låta ransaka i Cam- 
mar Archivo om  jordenes beskaffenheet och öres tahl. D h etta  senare approbera- 
des.

11. O ch som  stäm ningz term inerne äre så satte, att iag straxt på pinges- 
dagerne, w ihl G udh, m åste resa till W essm anland, och  icke lärer kom m a igen  
dher ifrån förr än in em oot dhen tijden stipendia skole uthdelas; så behagade 
V. C:o och  särdeles dhe g od e herrar inspectorib/zr serarii låta sig em edlertijdh  
wara recom m enderat, om  något widare skulle här i Upland infalla, serarium an
gående. Jag skall och beordra U plandz fogderne att i m edier ti jdh wara wijd  
handen och  tijdigt com m unicera om  något infaller. R esolutio.* Inspectores serarii 
draga försorg här om , m en för än h. Qvsestor afreser, m åste bondebesw ären  
som  inkom m it afhielpas.

Upsala d. 27 April. 686 . E:s M ag:ces och  V. Cons:rii
tienstskyldige  
J. Arrhenius.

X V I. D ecanus Prof. Micrand. notificerade att Jonas Levin [Livin] O -G othus  
will disputera de Livia Colum ba Sylvestri. Jo lvin. R euterhusius d e superstitione. 
Jo han. Bellm an de prim o genitura Hebraeorum.

X V II. Prof. Micrand er refererade, att D .D . Pet. R udbeck hoos honom  anhål
lit dhet må han få dhen reso lu //on  uth m ed allas nampn underskrifwen som  om  
honom fålltes, att skulle dhet bladet uhr ]ohan. Fernaei stam bok uthrifwas, dhet 
han sitt nampn påskrifwit. T illäde och  Prof. M icrander dhet h. D octoren  ex-  
cuserar sig, att han intet sedt hwaräst R ector skrifwit sitt nampn uthan allenast 
D .D . B enzelii. Item  nekar han och dher till, att skulle han sagdt em oot dhet 
Rector uttagit bladet, att han skulle finna honom igen. Har och låtit förstå, 
att dher dhenne passage uthur actis b lefw o uthsluten, så begiär han ingen resolu- 
tion uth, uthan är dher m edh tillfredz. R ector sade sig icke allenast dhet underl. 
förfalla, att icke D oct. Rudbeck skulle sedt hans nampn, uthan och dhet att 
D oct. Rudb. skrifwit sitt nampn 15 bladh fram före D .D . B enzelii. H . Lundius 
förm entte resolutionen så wara att dhet lem nades först h. D octoren  att rätta 
inskrifningen i stam booken, som  bäst han kunnat, hwar och  icke han d h et welat 
sielf, kunde då Rector dhet giöra. H . Aurivill.: H . Ränttem ästm  och  samptl. 
Consistoriales sade så wara resolveradt, att w ille D octoren  dhet icke s ie lf  rätta, 
skulle R ector bladet uttaga eller transportera. Beträffande extradition a f resolu
tionen, så slötz att Secretarius effter w anligheeten sitt nampn undersätter, om  
D octoren  samma resolution wijdare begiärer.

[Den 3 maj.]
Sedan nobiliss. Dominus W ilhem  D ahlberg proclamerad sin oration d e e lo 

quentia, trädde Rector h. Bilberg tillsamwans i Consist:m  tillijka m edh h. Auri
vill., D .D . Drosandro, h. N orcop ., h. Spole, h. W ollff, h. Peringero, h. 
O brec[h]t, h. Lagerlööf, h. Norrm an och Secret.

* Resolutionen borde naturligtvis ha inskrivits efter Arrhenius’ memorial.
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D å proponerade Rector, att han låtit notificera h. D .D . B en zelio , dhet w ille  
han effter Consistorii slut tillijka med Prof. Lagerlööf öfwerresa till H en n es  
Furstlige D urchleuchtigheet dhen H ögSahl. H errens H :ss H ögG ref. Excell. 
Kongl. D rottzens och Cancellarii gem åhl, att betyga dhen ro»dolence, som  C on
sistorio åligger att contestera em oot dhet höga huset, öfwer dhen H ögSahl. 
H errens frånfällo, m en h. D octoren  undandragit sig, och sagdt sig dher till hafwa 
sine skiähl. Sederm ehra hafwer lijkwähl Prof. Lagerlööf sie lf warit hoos D o c
toren, och honom  om  dhetta anhållit, m en han låtit förstå dhet sig  wara oanstän
digt, och heel ogiörligit, dhet och h. Lagerlööf nu s ie lff betygade, som  elliest  
hållit sig redebogen och Färdig C onsistorii reso lu //on  i alla m åtto att effterlefwa; 
hwarföre han och will wara exculperad, dher något om döm m e om  dhetta uthe- 
blifwandet och drögzm åhlet skulle falla i längden. Är altså nu här af kom m it 
sade R ector, att andra förekom m it dhenne contesta//on  som  på Consistorii wäg- 
nar borde skee, i dhet D .D . Petrus Rudbeck och h. O l. Rudbeck reda till H en 
nes Furstl. Durchl. förrest. Swarar altså iag icke före, sade Rector, att dhetta är 
försummat, undrar och hwij icke D oct. B enzelius nu upkom m it och  sagdt sine 
skiähl.

Samptl. Consistoriales uptogo dhetta icke uthan m ed m issnöye, att Consistorii 
resolution icke är effterkom m en, hafwandes dhe så wähl för facultatis theologiae 
honneur skuld defererar dhenne visiten till D .D . B enzelium , som  och effter  
anständigast w oro een  prästman dijt m ed förreste som  wijd dhetta tillfälle bäst 
consolera kunde, dhes uthan och h. D octoren  uthaf dhet höga huset icke ringa 
dependeradt. M en som  h. D octoren  inge orsaker specificeradt, för hwilcka han 
sig undandrager, så pröfwades nödigt, att förnim m a hwilcka och  hurudane dhe  
äro. Skickades altså effter h. D octoren , m en Cursor kom  igen och berättade, 
att han war uthgången på rådstugun, som  doctorinnan sagdt. M en som  han intet 
stod att finna, så skickades effter Prof. H olm , att w ille han sig dhetta ärendetz 
förrättande påtaga.

Prof. H olm  upkom , och anhöllt R ector hoos honom, dhet w ille  han nu widh  
dhenne händelsen, att D .D . Petrus R udbeck nom ine privato är reda dijtrest, 
och  D .D . B enzelius sig undandrager, och  altså man ingen annan af dhen facul- 
teten  hafwer, som  man dhetta kunde anförtroo sig dhetta påtaga. H . Prof. H o l
m en excuserade sig i förstone för sin swaga hellsa skuld, m en om sijder påtogh  
han sig detta, och lofwade dhet han i m orgon m ed Profire Lagerlööf till H ennes  
Furstl. D urchleu[c]htigheet förresa will effter C onsistorii begiäran.

Consistorium  m inus d .  5 Maii
praesentibus R ectore h. B ilberg, D .D . B enzelio , h. Lundio, M :o M icrandro, 

h. Norrm an, och Secret. R eftelio .
I. R ector proponerade huru som  h:ss högw:tt sahl. D octor Skunks äncka låtit 

angifwa sin dräng att hafwa begått tijdelag för någre dagar sedan, hwarföre han 
warit fängzslatt, m en nu ärnar honom  exam inera låta.

Johannes N ord in  doctrinnans barns praeceptor inkom  tillij ka m ed drängen 
Jahan N illsson , warandes praeceptoren om budin af doctorinnan dhenne w eder- 
styggelige giärningen, som  drängen för händer hafft, föreställa. Först tillspordes 
han huru gammal han war, och hwar han warit i tiänst? H an sade sig wara född 
i W äddöö sochn och N or[r]sund, men w iste in tet huru gammal han är. H afwer
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lijkwähl warit till Gudz bordh 4 gånger och war 8 åhr, när han kom från för- 
älldrarna.

F:ss Hwar och huru länge han sedan tient. Han swarade: Jag war hoos Lars 
M attsson i N u tti och  Börstell s:n 6  åhr. D h er ifrån kom  iag till min halfbroor 
O lo f  N illsson  i W ädö s:n och war dher ett åhr. Sedan war iag ett åhr hoos 
kiörkieherden i H ökhufw ud. Å ther kom  iag till min halfbroder igen  ett åhr. 
D h er ifrån kom  iag till M:r Pehr Åm an, dher iag war e tt åhr, och  sedan kom  
iag till D octoren s Skunks. Sedan begynte N ord in  att referera som  föllier. D . 27  
April så har w ällborne h. Å ke Sparres dräng O lo f  [F inwedsson] gådt uthi stallet 
uthi doctorinnans gård, hwarest fähuset m ed stallet är så tillsammanbygd t, att 
förr än man kom m er i stallet, skall man gå förbij fähuset. N är han gick dher 
förbij, såg han att Jahan stodh uthi fult arbete och  bråtade att willia hafwa sin 
willia fortt m ed een  koo . M en när Sparrens dräng dhetta såg, dristade han sig 
intet att stanna att see  stadigt dher på, uthan gick i stallet att laga om  sin häst. 
Går så sedan een gång eller annan af och an i stallet uth för gollfw et, att be- 
täncka sig hwadh han skulle taga sig före. Ä ndtel. fattade han dhe tanckarna att 
skulle han gå till, och  see  hwadh Jahan skulle giöra, och när han kom  i stalls- 
dören så kom  Jahan uhr fähuset och lyfftade een  såå för sig. O ch berättar Spar
rens dräng, att dhen stunden han war i stallet kunde belöpa sigh till een  otton- 
dedehls timma. N är han nu fick see  dhenne Johan, talte han honom  intet till 
effter han kom m it ifrån sitt onda förehafiande, m en Jahan sade, som  då kom  uhr 
fähuset, och lagdt sitt hår bak om  öronen, att han w ille hafwa watn att twätta 
sig m ed, hwarföre han och frågade dher effter. D hetta  altsammans sade N ordin  
wara passeradt emällan 5 och 6 om  m orgonen, m en Sparrens dräng dhet bekiändt 
för sig kl. 10. samma dag, effter han här öfw er gick  m ycket ängzlig.

Men sedan uphördes med att angifwa saaken till torsdagen näst dher på föl- 
liande, effter man tänckte att kan ske emedlertijdh kunde förnimmas om han 
flere gånger sådan odygd bedrifwa torde och således starkare skiähl moot honom 
ärnås.

F:ss om Nordin communicerade dhetta med sin matmoder strax, dhet be
jakade han skedt.

Johan Nillson exciperade: Mitt ärende war uthi fähuset, att iag dijt skulle gå 
effter een såå att sörpa uthi åth hästarna, som dher stodh och till hästarna förr 
war brukad, men war dijtburen af pijgorna mädan doctorinnan och iag woro 
bortta åth Danmarckz s:n. Strax iag lätt up dören, så låpp dher een swart tingest, 
som iag 'mtet annars kunde see för mitt ansichte än dhet skulle wara een swart 
katta. Strax fick iag behag till creaturet, och sedan iag dhet behaget fick, tog 
iag på medh dhet, och hölt på länge. Och emädan iag hölt på slogz dhet een 
stopp i bröstet på mig, så att iag så när intet fatt andas. Och när iag kiände 
iag fick dhenne stoppen i mitt bröst, tänckte iag: Herre Gudh och dhen helge 
ande han beware mig här ifrån. Och när iag dhesse tanckorna fick, gick iag 
dher ifrån strax, och sedan tog iag sån och gick i stallet med, som mitt ärende 
war. Men dhet war mig omöyel. iag kunde komma till wäga medh dhen swåra 
wägen iag war betänckt på.

F:ss hwadh hindrade då. S:s. Rätt som iag kom i fähuset och skulle taga sån, 
så föll dhet fuller i mitt sinne att iag skulle taga på medh creaturet, men iag 
kom intet till. F:ss. Fullbordade du din willia? Ney dhet giorde iag intet.
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F:ss hwadh kallar du fullborda? D b et m enar iag att när man giör som  man 
plägar, när man råder qwinfolck m ed barn. Frågades om  han in tet såg Sparrens 
dräng? H an swarade, iag såg honom  intet förr än iag m ötte honom  i stallsdören, 
och då hade iag sån i fambnen.

F:ss ännu hwadh som  hindrade honom, om  rum m et dhet giordt? H an sade 
dhet leda creaturet giordt dhet, som  såg uth som  een  katta. F:ss. O m  han icke 
fullkom bl. hafft beblandelsse, effter han förr berättat att han länge hölt på m ed  
creaturet. S:ss. Jag m ente fuller iagh skulle fatt in m ine saker, som  iag tänckt, 
m en wällsignat wari G udh, iag kom  inte/ dher till. Sedan förhöltz honom  huru 
han är twätalig i dhet han seyer att dhen swarta tingsten skulle hindrat honom, 
dher han förr sagdt att sedan han dhen såg, fick han behag till koon. Han swa
rade: Först när iag begyntte på, så fick iag fuller behag af dhen swarta tingsten, 
m en sedan b lef iag rädd, sedan iag fick stoppen i bröstet. F:ss. H wadh han för- 
stodh med dhet begyntte på? S:des. Jag begynte på sielfw a giärningen, m en fick  
in tet fyllest giöra henne.

N ord in  frågades om  ellies hans lefw ernes förhållande? H an sade honom in
te-/ hafwa godt beröm  om  sig, uthan är han gudlös. H afw er och  een  gång sagdt 
när iag skulle giöra böön om  een  affton, och pijgorna budit honom kom m a in 
medh: Jag orkar in tet gå och  höra på dhen satan. G af och tillkiänna, att ehuru- 
wähl han sådan giärning giordt d. 27 April som  war om  tijssdagen, gick han till 
H:ss nattward näste fredagen effter som  war store bönedagen. N ord in  giorde  
sedan berättelsse om  sån, att han hade intet för nöden att gå i fähuset effter  
sån till att sörpa uthi för hästarna, effter han plägar hafwa een  annan dher till 
uthi stallet. Sade och att dhenne m orgonen hade dhenne Jahan stått bittijdare 
opp än han förr warit wahn, ty eiliest plägar doctorinnans folck  större dhelen  
wäcka honom om  mårnarna. Hafwer och förr om  mårnarna warit länge i stallet, 
och längre än han behöfft till att laga om  hästarna, och  när man dher honom 
sed t ibland, så har han suttit och rökat tobak.

W ällborne h. Å ke Sparres dräng O lo f Finw edsson inkallades att wittna som  
dhenne Johan sedt i fähuset. Jahan på tillfrågan tillstodh dhet han intet hafwer 
m oth dhenne O lo ff  att inwända hwarken för owänskap eller någon annan orsak  
skuld. Han aflade eed h , sedan dhes w icht b le f  honom grundel, förhållin och  re
fererade så. Jag steg op  om  m orgonen kl. 4. ohngefåhr i går 8 dagar sedan och  
bestälte först hoos min herre uppe i cammaren effter w anligheeten, hwadh iagh 
dher beställa skulle, och  sedan gick iagh neder i stallet att gifw a hästen höö. 
N är iag kom  åth trägården (hwaräst förw etter så, att dhen dören dher koon  
innestår m åste man först gå förbij förr än man kom m er till stalldören) befan  
iag dörren war öppen. Steg så in till att see  om  pijgorna eller någon annan 
skulle wara inne, och fick så see  att Jahan hölt på m ed een  k oo  och  dhen gaf 
sig på öm se sijdor undan för honom , hwar af iag b le f så förskrächt att iag intet 
w ijste hwad iag skulle täncka. G ick så in i stallet, och  war dher så länge, att 
iag steg  på krubban och  tog neder h öö  och  g a f hästen, och  tog op  undan honom , 
hwad han om  natten spillt, och sopte undan för honom , gick så sedan ett slag 
a f och an i stallet, och betänckte m ig, om  iag skulle uppenbara m ig för honom , 
eller huru iag skulle giöra. G ick så sedan i stalsdörren, och ärnade wijdare gå  
see  effter drängen, m en i dhet samma kom  han uhr fähuset, och  lyffte een  såå 
för sig uth, som  war något gammal. Jahan f:ss om  han m ärckte O lo f  när han
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förste gangen gick förbij? D h et sade han sig  intet giordt. O lo f  f:ss om  Jahan 
stodh p i  något? H an sade sig d het ineet kunnat märcka. F:ss om  creaturet stodh  
i sitt rum? O lo f  sw:de: Ja. F:ss om  han märckt honom förr i fähuset? O lo f  nekade. 
F:ss huru länge dhet kunde wara em ellan dhet att O lo f gick  förste gången förbij 
och  han sedan gick tillbakars? O lof: Jag kan intet w ist seya tijden, m en så länge 
war dhet som  iag förr sagdt att iagh sk iötte och  lagade om  hästen effter wahnen. 
F:ss. O m  O lo f  intet kunde märcka att Jahans hyy war förbytt när han kom  ifrån 
creaturet. O lo f  swarade: Jag såg dhet, att han war heel hem sk när han fick see  
m ig. N ord in  sade honom  warit så hem sk på paar dagar effter, att han lijtet 
eller in tet ätit. O lo f f:ss om  han in tet talte m edh Johan när han fick see  honom ?  
O lo f nekade, uthan sade honom stått och  koxat i wattunnan, och när han såg dher 
inte/ war watn, sade han att han skulle kiöra effter watn, dhet han och  giorde. 
O lo f  f:ss om  han icke såg Johan hade någon fullkom blig beblandelsse m ed crea
turet? S:ss. D h et kan iag intet w ist seya, ty creaturet ga f sig undan på öm se  
sijdor, m en fuller hade han sine saker uthe. F:ss om  han hade något att stå på 
eller om  koon är stoor eller lijten? O lof: K oon är så lagum stoor, m en iag såg 
honom inte/ hafwa att stå på. E lliest sade O lo f  sig m ehr intet hafwa att wittna  
tog alltså affträde.

Sigrid B iörnsdotter doctorinnans fägårdzpijga inkallades att wittna om  Johan  
skulle bruka dhen sån som  i fähuset stodh till att sörpa uthi för hästarna, eller  
om  han hade någon a part för sig  dher till. H o n  aflade eedh  sedan Jahan m oth  
henne inte/ exeiperadt, och betygade som  föllier: D h en  samma sån som  stodh i 
fähuset plägar fuller förr wara i stallet att sörpa uthi åth hästarna, m en när wij 
war bortta i Danmarch s:n, så har een  hustru burit honom  i fähuset, m en om  
han tog dhen sån uth eller dhen gam ble som  förr war i fähuset, w ee t iag intet. 
F:ss hwileken sån dhetta war anten dhen nyare eller gam ble. D h et sade hon sig 
inxet weta. F:ss huru bittigt drängen dhen m orgonen war oppe? S:ss han war oppe  
något för 5 slog. F:ss om  han förr plägar wara så bittigt oppe? H o n  swarade 
dhet han ibland är oppe så bittigt, och  ibland senare. F:ss om  drängen plägar 
länge wara i stallet om  rnornarna? S:ss. Stundom  plägar han wara längre och  
stundom  korttare tijdh. M era sade hon sig incet weeta.

Partterna affträdde, och funno Consistoriales rådel. inkalla honom drängen 
igen, och fråga huru han kunde komma åth och hinna till, eller om han hade 
något att stå på?

Drängen inkom , och förestältes honom  frågan. H an swarade: A lldrig war iagh 
betänekt att gå  på dhenne w ägen, eller giöra dhenne giärningen för än iag kom  i 
fähusdören, då tog  iag på arbeta på dhenne giärningen, m en hade ingen grann 
att stå på, uthan på bara fähusgolfwet. H onom  förhölltz dhet han sade sig arbe
tat på giärningen, och  frågades huru w ijda han dhet förstår. H an swarade sig hafft 
sine saker uthe och hade dhem  m edh koon. H an frågades om  han icke hade 
sine saaker i koon? D h et nekade han, och  allenast sade sig  hafft dhem  uthe med  
koon, m en intet fått in dhem . Frågades om  han fatt in dhem  huru han kunnat 
hint? Jag hintte fuller så wijda åth, att iag kunde nåå, m en iag b le f  så ängzlig 
så att iag kom  inte/ till, sedan dhet slogz stoppen i bröstet.

F:ss om han tryckte neder creaturet? Dhet nekade han.
F:ss om han lade sig på ryggen? Han nekade.
F:ss. När han wände igen med creaturet? S:ss, dhet giorde iag når iag fick 

dhenne ängslan i bröstet.
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F:ss. Om han förr hafft någon sådan giärning med dhetta creaturet eller annor
städes? Han nekade dher till.

Wijdare ransakades intet nu, uthan wachten tillsades haf:a honom wähl i för- 
waring.

Prof. Micrander notificerade att D.D. Skunks äncka begiär weeta huru hon 
skall bära sig åth medh creaturet, om hon dhet far förstöra? Consistoriales be- 
pröfwade rättwijst, dhet hon intet må låta giöra af medh dhet samma, förr än 
man wijdare far ransaka, och saaksens rätta beskaffenheet inhämpta.

Consistorium majus d. 5. Maij 686.
praesentibus Rectore h. Bilberg, h. Schutz, h. Lundio, D.D. Drossandro, h. 

Norcop, h. Spole, h. Wollff, M. Micrandro, h. Obrec[h]t, h. Norrman och 
Secret. Reftelio.

Prof. Holm och Lagerlööf excuserades af Rectore, effter dhe på Consistorii 
wägnar woro uth till Hennes Furstl. Durchleutigheet på Wennegarn förreste. 
Prof. Peringer ursächtades propter luctum domesticum. Occasione priorum ac
torum, qut recitabantur berättade Rector att man reda fått jordebooken på 
Behmers godz, så att intet behöfwes att skrifwas till landzhöfdin i Jönkiöping 
som resolverat är förr.

I. Berättade Rector sig warit hoos Rever. ProCancellarium och refereradt 
huru som dhen execution han giordt angående Buscagrii humblegård som Prof. 
Peringer böhr participera uthi, är af Buscagrii hustru eller Rudbeckiis till intet 
giordh och förhindrad. Hwar uppå Rev. ProCancell. lätt förstå dhet han Con
sisto giärna alltijd ad siste rar, will och icke häller uthi dhetta sig undandraga. 
Men begiärtte att Secretarius måtte komma till sig så wille han låta genom honom 
giöras wederbörlig påminnelsse om detta hoos Buscagrii hustru. Secretarius sade 
sig och warit effter Rectoris befallning hoos Hans Högwitt Rev. D. ProCancella
rium då H:ss Högw:tt begiärtte, att wille han på hans wägnar tillhålla Prof. 
Buscagrii hustru, dhet hon icke mottwiligt wijs opponerar sig dhenne execution, 
och således pra?judicerar icke allenast executoren, uthan och samptl. Consistio, 
uthan dher hon hade någre skiähl kunde hon med dhem wederbörl. inkomma, på 
dhet man måtte undfly på annan ort sig att beswära. Dhetta sade Secretarius 
sig Prof. Buscagrii hustru föredragit, hwar på hon swarade, dhet hon dher med 
är wäll tillfredz att dhet kommer dher till hon far sine skähl producera.

Rector sade sedan dhet Hans Högwitt ProCancellarius icke egenti, appre
henderat hans petitum, hwilcket war dhetta, att skulle förnimmas hwij Buscagrii 
hustru opponeradt sig executionen och uthaf hwad skiähl, och att wille han för 
dhet öfrige maintinera Consistim wid dhen rätt som constitutionerne i slijka fall 
gifwa wid handen. Här om sade och Rector sig willia wijdare med Hiss Högwitt 
communicera.

II. Magno Hyltingh Sudermanno, som will resa uth, och reda af Prof. Schütz 
in theologia är examinerad, bewilliades testimonium, effter ingen något hinderl. 
wiste. Item Gustavo Baaz [Baas] och Svenoni Salin W.Gothis bewilliades dhet 
samma effter Rectoris goda wittnesbördh om dhem.

III. Uplästes Mir Jonae Holstenii och Jacobi Gezelii skrifft af d. 28 April, 
hwar uthinnan dhe pra?tendera successionem in capita af sahl. h. Prof. Johan. 
Columbi bibliothek som han dhem och des medarfwingar testementeradt, att 
skulle wara testatoris willia dhet successio måtte skie in capita, införa dhe dher
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af, att han uthi testamentet går sine närmaste erfwingar förbij, och säger att 
böckerne skola höra hans broders och systersöner till så många som studera.
2. Att een af hans broderson som studerade skulle taga tuu dehlar emoot een 
systerson. 3. Sedan han således om sitt aflinge disponeradt, tillkiänner han sine 
systrar, dheras barn eller dhem som dhe repra?sentera dhet arff han effter sine 
sahl. förälldrar fatt, dhet ex aequo att dela. Sedan insinuerades M:r Jonae Colum- 
bagrii skrifft, urgerandes han dhet successio in capita icke skie måtte, uthan in 
stirpes, särdeles som dhet testamenterade bibliothequet skulle swara emoot dhen 
deehl som och dhe andre erfwingarna af sahl. Prof. egendom borde hafwa, hwar- 
före han förmenar samma portion lagl. och effter kullarna böra delas. 2. Insere- 
rade han dhet samma dher af, att sahl. Professoren sin effterlemnade k. maka 
[Margareta, f. Schefferus] dhen tredie penningen har lemnat, och uthi testa
mentet gifwit förstå, dhet han intet annat intenderade än deehlningen lag lijk- 
mätigt skulle skie och för sig gå. Sedan insinuerades h. rådmannens bref från 
Hedmora Johan Justrichz, hwilcken sahl. Prof. syster till ächta hafwer, låtandes 
han förstå att sahl. Prof. bibliotheque medh det af hans ärfde och ännu i behåll 
warande skall skattas wara fierdedehlen af boot, och han testementeradt sin k. 
hustru jämpte hennes gifftorätt till alles halfz, äfwen tertiam partem, som elliest 
erfwingarna effter lag hade hafft rätt att påtaga. Och emädan testator medh 
dhenne förordning gått så när, som någonsin skie kunnat, uthöfwer hwilcket och 
lagen uthi dhen fierde lottens jämkande arfftagare emellan ingen wijdare disposi
tion tillåter, medh mindre testator någons lott af dhen tredie penningen förbättra 
will. Så förmodar han i considera//on tages att alle syskonen eller syskonens 
barn sine förälldrar representerade niuta effter lag lijka rätt så syster som brohr.

Effter detta inkom M:r Jacob Troillius medh skrifftel. fullmacht af hans 
ehrew:tt kiörkeherden i Linde Daniel Lindbergius som och sahl. Prof. syster till 
ächta hafwer, och tillfrågades huru han pre tenderar divisionen skola skie in stir
pes eller in capita? Hwar på han swarade, att han såsom mandatorius i föllie af 
fullmachten dhen nu uplästes, och förmäler att divisionen böhr skee lagl.n, 
giör ett med Columbagrius, och påstår att skifftet må skee effter lag in stirpes.

Discourerades om detta och fans nödigt att förr än något wijdare giörs till 
dhenne saken angående dellningen erfwingarna emellan effter sahl. Prof. Jolw». 
Columbi testamente, hwilcka större dehlen urgera effter lag, successionem in 
stirpes, een dehl in capita, att dhe först inlefwerera richtigt instrument på sahl. 
h. Prof. arflott som han effter sine sahl. förälldrar fått, hwilcken han uthi testa
mentet systrorna och brödren såsom deras legitimam förbehållit sin emellan att 
dehla, på dhet Consistrm må dher af see, om samma arfslott och portion swarar 
effter lag emoot dhet, som sahl. Prof:n testamenteradt. Nu kom Prof. Schutz.

IV. Högwällborne h. Georg Giildenstiernas bref af d. 10. Apr. insinuerades, 
låtandes H:ss Excelkce förstå, huru såssom han, hwilcken Skyttianiske profes
sionens patrocinium tillkommer, anslagit till dhet till samma professionen done
rade huusetz reparation här i Upsala åhrens 679, 680 och 681 af bönderne 
falldne ränttor; begiär altså H:ss Excelkce att som Prof. Obrec[h]t nu ärnar 
huuset sielf bebo, dhet Consist:m wille reparationen öf:rsee, och räkningarne 
dher uppå, huru wijda dhe med sielfwa byggnaden öfwereens komma, som och 
materialierne här till anwände effter marckgången, examinera, item dher till 
hörige verifica/zoner och arbetzfollketz quittencer infordra, och för dhet öfrige
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Prof:n huusec till inventera. D hesuthan begiär och  H :ss Exe-.ce att måtte hum ble- 
gården, som  samma profession tillkom m er, m en af någon annan är occuperad  
redresseras igen till professionen  m ed fructibus perceptis.

H um blegården sades Prof. G oedingh innehafwer.
O fw anstående reparation förm entes h. slottzbefalningzm annen skola swara 

före, effter han här om  hafft försorg, till att ö fw ersee dhen  samma, m ed hwadh 
m ehr H :ss Excell. begiärer. Hwar till deputerades Prof. Aurivillius, Drossander 
och Prof. Spole och  kunna dhe adjungera sigh bookhållaren, som  verifica//o- 
nerne kan examinera. M en förr än dhetta förtages, skickas een  copia till h. slottz- 
befallningzm annen Samuel Stehn a f H :ss E xcelkces bref, att han i tijdh må sig 
betäncka om  tijdh och dag till detta.

V . D ecanus Prof. M icrander förfrågade om  icke weckan näst för pingst kan 
förbehållas dhem , som  disputera willia, effter så åthskillige disputa/zoner ligga 
på händerne som  reda tryckte äro. D h etta  bewilliades.

VI. Påminte R ector, att är m ycket nödigt, dhet någon öf:rreser till Stockholm  
att poussera dhe ärender till sluut, som  i Stockholm  äro att förrätta, såsom  sär
deles 1. dhet om  D octor  Carls Lithmans åker. 2. om  Saloniorum . 3. huru wijda  
med Bringii saak i H ögl. K ongl. H offrätten kom m it är m ed flere slijka. R esol.: 
D h et förfares hoos fiscalen Schäffer, om  han hafwer tijdh desse saker sig att 
företaga, will och  icke han, kan man anhålla hoos någon annan. M en hwilcken  
som  dhetta antager, ansökes dhet han stadigt w ille låta bruka sig till Acadins 
förrättningar, effter nödigt är man een  w iss hade, som  man alltijdh kunde ålijta, 
hwarföre och Consistrm honom w ederbörl. kan ihugkom m a.

VII. Inlefwererade R ector een  skrifft ifrån Svenone Serenio, som  skrifwit 
pasquill på h. Magist:r M atthias Rubenius. H ac occasione kom Consistorium  att 
discourrera, att icke w oro onödigt, dhet Acad:n hade een  fiscal, som  slijke saker 
som  dhenne är kunde drijfwa, och  elliest publici bästa alltijd i acht taga.

Prof. Spole tog  affträde effter han m ed Mag. R ubenio är uthi swågerskap. 
Förb:te Svenonis Serenii skrifft uplästes, då Serenius inkallades, och fullmäch- 
tigen å Rubenii wägnar Jaban. Lindelius, tillståendes Serenius att han dhet pas- 
quillet skrifwit, som  em oot Mag. Rubenium  war upslagit natten effter sidst- 
leden prom otion. Lätt och förstå, att dhetta hans stora brått och obetäncksam - 
heet honom  högel, ångrade och  till sinnes gick , m en begiärer på dhet ödm iukaste  
m itiga//on  på straffet. G af och elliest tillkiänna, dhet han interim swijs lem nat 
een  skrifft till Jo lvtn. Lindelium , uthi hw ilcken han och agnoscerat dhetta sitt 
factum, m en samma skrifft skulle Lindelius hoos sig till M ichelsm ässo inne
hålla, på dhet han dhesinnan m åtte sig betäncka om  han w ille stå wid dhen  
samma. O ch skulle samma skrifft sedan R ubenio tillställas, och han dher på inter- 
cedera för Serenio hoos C onsistorium , dher Serenius w ille stå wid henne. M en  
som  han seer dhen samma sig nu wara swårare än någon dom b, och Lindelius 
em oot försäkran henne, till Rubenius extraderat, så beder han dhet Lindelii 
list och argheet i dhetta måhl måtte straffas och skrifften alldeles dödas och  
åtherkallas. Lindelius swarade: Intet lofw ade iag m ig annorledes att innehålla  
skrifften, än att andra dhen icke skulle fa see , m en till att förhålla henne för 
Rubenius dhet hafwer iag intet uthfåst. Serenius påstodh dhet Lindelius edel, 
stadfäst att skrifften skulle ligga i hans kista till M ichelsm ässe. Lindelius begiärtte 
fa berätta uthförl. sammanhanget om  dhenne skrifften således om  föllier: N är
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Rubenius skulle resa bortt, så föllgde iag honom till Flötsund, då talade han om 
att således wöro emellan honom och Serenius contraheradt, att skulle han cedera 
sin målsägande rätt, så wijda han wille underskrifwa een sådan skrifft som Rube
nius sielf wille concipera. Och tyckte Serenius när Rubenius afreste, att skrifften 
war alt för swår som Rubenius projecterat, och wille dhen derföre intet under
skrifwa, men Rubenius sade då till mig på wägen åth Flötsundh, att förlijkningen 
skulle intet stå, så frampt han icke wille skrifwa under dhen skrifften. Och när 
iag kom tillbakars från Flöttsund om afftonen, kom Serenius in till mig och frå
gade på hwad sätt han bäst skulle bära sig åth och om han skulle skrifwa under 
skrifften, då iag lembnade honom till morgonen tillstånd att betäncka sig. Om- 
sijder gick Serenius hem, och när han om morgonen kom igen, sade han sig 
willia skrifften underskrifwa, hwarföre han och då henne afskreef reent verbotim 
och satte sitt nampn under. Serenius: dhet giorde iagh i dhen intention, att skulle 
hon ligga till Michelsmässa, dhet I och swor att skee skulle.

Lindelius: Jag swor dher på att ingen annan skulle emedlertijd fa see henne 
än Rubenius, men som han fordrade henne, så kunde iag henne intet förhålla 
honom. Serenius påstodh dhet Lindelius förplichtat sig, att ingen skulle fa henne 
innan Michelsmässo. Lindelius sade att han exciperadt dhenne casum, dher 
Rubenius skrifften skulle fordra. Dhet frågades om wittne woro tillstädes, när 
dhe genom dhenne skrifften transigerade.

Serenius sade ingen då warit tillstädes. Dhet förhölltz Serenio huru swåre ord 
dhe äro att Lindelius skulle med argheet och listigheet umbgått med honom, 
och skrifften emoot sin eed uthlefwereradt, hwar uthinnan han tillägger Lindelio 
ett grofft stycke. Sedan förhöllts och Serenio, dhet intet Rubenio kunde för- 
wägras att see skrifften, efter honom tillkom dhen att läsa, på dhet han måtte 
dher igenom ärfara, om han woro med dhen nögd, och i betrachtande af dhen 
wille condonera sin rätt. Lindelius skickades effter transactions skrifften att 
Consistorium dhen måtte see, särdeles som Serenius inwände emoot dhen, att 
dhen är så praejudicerlig, att han i framtijden skulle lända honom till så stoor 
prae judice, att han genom dhen skulle till sin timmeliga wällfärdh blifwa ruine
rad. Skrifften inlefwererade Lindelius, och sade originalet wara öfwerskickat 
till Mag. Rubenium, och war detta allenast een copia dher af, hwilcken och 
oplästes, och befans wara alt för hård och pra?iudicerligh. Lindelius sade att i 
föllie af dhenne skrifften, så wille Rubenius cedera målsägande rätten uthi 
dhenne saaken.

Sedan tillfrågades Lindelius om han urgerar dhet Serenius honom attaqueradt, 
som skulle han Serenium på argt och listigt wijs handteradt? I förstone urgerade 
Lindelius detta, men omsijder gaf han honom till och wille dher på intet mehr 
tala, särdeles som Serenius hoos honom giorde deprecation.

Partterne affträdde, och discourrerades emedlertijd om Serenii brott emoot 
Magistern Rubenium, och jämbwähl dhen skrifften som Serenius begär dödas 
måtte och åtherkallas, hwilcken Lindelius till Magist:n Rubenium öf:rskickat. 
Och tyckte rätten, att effter hon är så alldeles praejudicerlig och hård, dhet 
böhr Magist:n dhen samma restituera, och i des ställe kan han fa ett attestatum 
igen secundum fidem acto rum att Serenius sitt delictum icke allenast agnosce- 
radt och högel, ångrat, uthan och skrifftel. depreceradt dhet han och ännu mund- 
tel. uthi fullmechtigens presence wijdare giorde. Och syntes detta wara så myc-
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ket skiäligare att skrifften restitueras som  siällfwa bråttet nu judicialiter måste 
afdöm m as och affstraffas, hwar igenom  Serenius w ederbörl. kom m er att plichta, 
hwarföre och R ector tog copien till sigh.

Partterne inkallades och förkunnades dhem  dhetta hwar uppå Serenius strax 
än wijdare, föruthan hwadh han förr skrifftel. giordt seriam  poenitentiam , con- 
testerade öfw er sitt brott em oot Mag. R ubenius och dhet deprecerade jämbwähl 
gråtandes. D h er wid acquiescerade och Lindelius, så att i föllie dher af dhen  
offtab:te skriften han M agistren com m uniceradt skulle igen restitueras, och så 
alldeles att ingen cop ie dher af skulle tagas.

Sedan angående sielfwa bråttet resolverades således:
Såssom  studiosus Sveno Serenius om sijder, ehuruwähl han i förstone neekat, 

sielfkrafd wederkiändtz, dhet han dhet pasquillet conciperadt och  skrifwit som  
em oot h. M agistm M atth. Rubenium  på Professors taflan befunnit wardt natten  
effter sidstledne prom otions act in D ecem bri A:o 6 8 5 , altså plichtar han för  
samma sitt brått i förm ågo af constitutionerne secundum  cap. 23 §. 28. m ed  
relegation.

VIII. U plästes envoyens wällb:ne h. Lillierothz bref a f innehåld, att han söckt 
förskaffa Acad:n een  dantzmästare från Paris, och hafwer fuller åthskillige hans 
giorde offerter wellat acceptera, m en som  alla dher å ortten äro a f dhen påfwiske 
troon, och  dhe befara sig här icke fa sin gudztienstz öfn ing frij, så understå  
dhe sig intet här till. G ifw er elliest förslag på een  sw ensk [Sigfrid W olkert], 
som i Paris samma konst lärer, dhen och  gärna skulle till Upsala willia kom m a, 
man kan ey ännu på e tt åhr blifwa färdigh.

R esol. D her man intet kan få någon annan, än d henne sw enske, som  h. en- 
voyen  förmäler om , så fördröyes till hans åtherkom st. Consistorium  kom  hac 
occasione att discurrera om  successionen  efter fächtmästrn Grubb, och  berättade 
D .D . Drossander sig w etta een  sw ensk [H erm an Iller] uthi Stockholm , som  
dhenne konsten wähl w eet, och  kan skie torde sigh här till willia förstå. O ch  
uthlofwade jämbwähl h. D oct:n  dhet w ille  han corresponderam edh dhen samma, 
och des betänckande inhämta.

IX . H unc paragraphum notabat Norrmannar. U plästes Prof. Schütz inlagde 
skrifft em oot Secret. R eftelius, angående K ongl. H offR ättens bref obeswarat i 
Ausii saak etc. tillijka m edh een  catalogo rerum inexpeditarum  till fölliande 
R ectorem  h. W ollff.

Prof. W ollff sade sigh willia näste C onsistorii dag swara till hwadh sig kan angå.
Secret. R eftelius swarade sigh skola m ed första gifwa fullkom bligit beskedh  

här uppå.
H är wijdh upwijste Prof. Schütz någre Secretm s små schedulas skrifne till sig 

uthan full titel och  dato, särdeles skulle han uthi een  af Prof. Schütz begiärt 
han något w ille i protocollet efftersee. Secretm  ursächtade sigh thet alldeles 
uthan någon praejudicerlig intention giordt, och wijd sådant tillfälle när proto- 
colla academica tå warit hoos då warande R ectorem  h. Schütz.

Consistorium  slöt att hwadh Prof. Spole angår far han com m unication af, så 
wäll som  Secretm  och  jäm föres så alt m edh actis.

X . Insinuerades h. häradzhöfdingens Sam. Fuhrbom s [Furubohm s] notifica- 
tion  a f d. 21 April, dhet hafwer han uthsedt nästkom m ande d. 14 Junii att hålla 
allm enningzsynen em ellan O landz, Raasboo, och N orunda härader, och jämb-
10-754293  Salla tider
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wäll Kulla [Söderkulla], hwar om han och förmäler sig låtit afgå cita/zoner till 
alla wederböranderne till samma syns bijwistande, anförordnades å Acad:ns sijda 
h. Prof. Aurivillius och Spole.

XI. Proponerades att h. Prof. Örnhielm låtit förstå dhet Henrich Keyser intet 
will komma hijt förr än han först warit åth Holland effter nya stijlar.

Samptl. Consistoriales tyckte mycket illa wara dhet han så åthskillige för
säkringar giordt, om officinens inrättande, och således Consistorium uppehållit, 
men nu omsijder alldeles utheblifwen; hwarföre resolverades att uthi diupaste 
underdånigheet anhålles hoos Hans Kongl. May:tt att måtte samma privilegier 
som för Keyser uthwärkade äro, få transporteras på någon annan godh och tien- 
lig man.

XII. Prof. Schütz proponerade att hafwer han nu pennings i förrådh att up- 
låta hwar faculteet 100 dr kopptfnmtt till att kiöpa böcker före nu i wåhr till 
Bibliothequet, förmodar och att till hösten skall hwar facultet fa så mycket till 
bookkiöp. Han begiärte derföre att wille Decani i tijdh upsättia hwadh böcker 
som måst desidereras. 2. Begiärte h. Prof. Schütz att wille dhe gode herrar 
som hafwa böcker af Bibliothequet inlefwerera dhem nu wijd terminens förlopp.
3. Förfrågade h. Schütz om kunde dhe böcker, af hwilcka äre dupletter på Biblio
thequet föryttras och wändas i pennings och således andra kiöpas i stället igen. 
Gaf och tillkiänna, att förr är discourrerat om dupletterne, att skulle kan ske af 
dhesse uprättas een Bibliotheca studiosorum, och kan skee derföre torde wara 
betänckel. att föryttra eller förbyta dhem. Resol. Dhetta hwijlar till dhes någon 
Cancellarius blifwer constituerad, med hwilcket här om rådgiörs.

XIII. Inlefwererades h. Secret. Johan. Hadorphi attest af d. 14 Decembm 
685 att Henrick Curio anten åhr 663 eller 664 inlefwereradt någre exemplar 
af een hoop disputa/zoner, programmatibus, bröllopz och begrafningz skriffter, 
men af böcker allena Pourels granvwatica, hwilcke exemplar lades på Consistorii 
skåp ihopbundne. Item hade Curio och lofwat andre exemplar af tryckte böcker 
att inlefwerera, men om dhe inkommit sedan åhr 666. då h. Secret. ibland 
begynte wara wijd hofwet, weet han intet. Hac occasione gaf Prof. Micrander 
att förstå, dhet han offta gånger påmint h. Sam. Stehn om dhe exemplaren Curio 
effter Kongl. HoffRättens domb inlefwerera skulle, att måtte dhet skee. Och 
uthlofwade h. Prof. Ol. Rudbeck när assignationerne hoos h. Sam. Stehn emotta- 
ges att wille han upsättia een consignation på alle dhe exemplaren, som af Curio 
här wid Acadrn tryckte äro.

Resol. Prof. Ol. Rudbeck ombedes att giöra dhenne consignationen färdig 
som han lofwat, hwar effter executoren sedan exemplaren af Curio uthfordrar.

XIV. Påminte Prof. Schütz om icke skulle wara nyttigdt och nödigt att låta 
klistra fast på Bibliothequets böcker een zedell med någre ordh, att dhen och 
dhenne booken hörer till Bibliothequet. Dhet pröfwades hällsosamware, att 
man låter giöra een stämpel och medh dhen signerar förb:te böcker.

XV. Kom att discourreras om Academiens tryckz omgiutande och berättade 
M:r Micrander, att är resolveradt att skulle Acad:ns booktryckare, så snart han 
hijtkommo, aestimera hwadh omgiutningen skulle komma att kåsta. Item skulle 
och dhen examinera dhet trycket, som Curio Acad:n lemnat, om på dhet är 
någon defect.

Resol. Dhetta wärckställes så snart Acad:n någon tryckare kan få.
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XVI. Påmintes om Acad:ns original domb på Curio, att böhr dhen igentagas 
af h. slottzbefallningzmin Samuel Steen, och skall han wara benögd medh copie 
dher af.

XVII. H. Decanus M:r Micrander angaf att Johannes* Sohlberg will disputera 
de dominio eminenti.

XVIII. Secretarius berättade att när Regii stipendiarii sidst tillförordnades 
blefwo någre förde på dhe rum som förr occuperade woro, hwarföre måste somb- 
lige alldeles gå uth igen, och ärhöllo så intet wijdh stipendii uthdelande, men 
somblige blefwo till andre rum transporterade såsom Zellinger [Selling] kom i 
Kyronii ställe, men Kyronii rum war förre terminen reda besatt af Olao Utter, 
och blef derföre sedan i anseende till Kongl. bref satt på halfwa rum med form- 
snijdaren som samma gång insattes i Clevbergz ställe. Anckerbom [Ankarbom] 
och Nodinger** anförordnades i Prinzii och Sondelii ställen och fingo på Prof. 
Holms recomme»da//on strax uth halfparten för dhen terminen, men Prinzii 
ställe war förre terminen reda besatt af And. Sparman och Sondelii ställe af 
Johanne Meyer, hwarföre dhe och både uthgingo, men blefwe sedan af Räntte- 
mäst:n förde för halfft rum hwar, uthi sahl. Nicolai Wibonii ställe, hwilcken förre 
terminen nöth rättel. stipendium, men blef på dhet registret af h. Spole då 
warande inspectore uthlåten. Forsman insattes i Leemans [Lehmans] ställe men 
samma rum war äfwen förre terminen besatt genom Laurentium Pijhlträd, och 
som Forsman på intet sätt kunde hielpas, så gick han aldeles uth.

Andreas Piscator kom i helt rum i Carlsenii*** ställe.

Consistorium minus d. 12 Maij
praesentibus Rectore h. Bilberg, D.D. Benzelio, M:o Micrandro, h. Norrman. 

Biörckegreen Amanuensis Cons:ii acta notabat.
H. Lundius pra?siderade och h. Secret:n opponerade.
I. Wällb:ne h. Carl Mannerfeldt inkom moot Swen skomakares son Sveno- 

nem Wickman och berättade som föllier. När iag kom från h. Åke Sparre sidst- 
leden söndagzaffton så mötte mig Wikman moth Stigzelii gårdh, och ropar iag 
skulle töfwa, dhet iag giorde. Och förr än iag wiste ord af, slog han mig een öre- 
fijhl på gatan och sade ingen ting. Sedan gick iag in i Buraei gårdh, och slöt 
stengelen för portten till och tänckte iag skulle fa blifwa i frijdh, men han klef 
up på plancket och hade händerna fulla med steenar, och kastade effter mig, då 
iag gick bak om een knuut, att han mig intet skulle råka. När iag dher een 
stund stått hade, gick iag uhr gården, då kom han ihoop med migh igen och 
hade een nyckell som han slog mig medh. Sedan iagh då blef slagen, gick iag 
in i förb.de Bursi gårdh igen, hwaräst och andre sågo huru illa iag war slagen. 
Een stund dher effter gick iag dher ifrån till hans moder och klagade på honom, 
och sedan hem i mitt qwarteer i Grubbens huus så blodiger iag war. Wickman 
tillstodh sig hafwa mött h. Mannerfeldt på gatan, och gått först honom förbij, 
men sedan wendt sig om och gått till honom och frågat hwarföre han ho»ow 
förr een gång slagit, och slogh så till h. Mannerfeldt i dhet samma, och kastade 
effter honom någre stenar, sedan Mannerfeldt in i gården kommen war. Men

* Felskrivning för Martinus.
*# Felskrivning för Nord ing.
*## Felskrivning för Ka/senii.
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dher em oot sade W ickman att och  M annerfeldt slagit honom  sedan han kom  uhr 
gården m ed een  kiäpp på arm en, då åther igen W ickm an stötte M annerfeldt 
m oth portten att b loden  gick uth.

Consistorium  tillhölt W ikm an att bekänna hwadh han hade i handen när han 
M annerfeldt slog  att b loden  skulle så strax gå uth. W ikm an bekiände sig hafwa 
hafft een  nyckell.

W ikman uppå tillfrågan sade orsaken till dhetta slagzm åhlet wara att M anner
feldt hade slagit honom  een  gång uppe på depositions sadlen, och  jämbwähl 
kallat honom  skom akaresudder, skurcker och bälghunder. Sedan tilläde och  
Wikman: Söndagen näst för påskehällgen, när iag skulle gå i högm essen , då stodh  
h. M annerfelt uppå bondekyrckebacken, och  när iag ho»ow  fick see , w eek  iag 
fuller undan och  w ille  in tet gå dher som  han stodh, m en han kom  effter m ig  
gångandes och kallade m ig sw ijnehunder och  slog  m ig m ed sin wäria som  lijk- 
wähl balian satt på 2 a 3 slänger på armen. D å  to g  iagh M annerfeldt i håret, 
m en Adam Leyell [Leijel] tog  uth sin wäria och  w ille sticka åth m ig och  sade: 
W ill du intet släppa, serstu dhen här. Strax släpte iag h. M annerfelt och  Adam  
Leyel stack in sin wärja.

M annerfelt exciperade: då iag kom  på depositions sadlen, och  hade h. baron 
W rede och  h. Å ke Sparre m ed m ig, satt W ikm an på brädet för m ig dher som  
baronerne plägade sitta, badh iag honom  gå undan. H an swar.de: iag är så god  
att sittia här som  du. Några dagar dher effter råckte iag honom  på kiörckebac- 
ken. O ch då iag fick see  honom  gick iag m oth honom  och  frågade hwarföre 
han icke gick neder på depositions sadlen och stötte iag så till honom . M en  
dhet nekade h. M annerfeldt till att dhet skedt om  någon söndag. W ikm an på- 
stodh att dhet warit om  söndagen, påberopa[n]des sig  wachtdrängen Per Erson. 
W achtdrängen inkallades och bewittnade, att han såg dhem  på backen tillsam- 
wans om  söndagen under högm essan, m en intet såg han om  eller när dhe hade 
slagitz. Partterne togo affträde och slötz att Adam  Leyel skall citeras som  warit 
tillstädes under slagzmåhlet.

II. Baltzar Smidt med sine w ittnen war fuller tillstädes, m en kånan [Britta 
Eriksdotter] war uthe på landet, derföre kunde intet dhen saken afhandlas.

Consistorium  majus d. 12 Maii
praesentibus ProR ectore M :o M icrandro, D .D . B en zelio , h. A urivillio, D .D . 

Drossandro, h. N orcop en se, h. Spole, h. W ollff, h. O brec[h]t, h. Lagerlööf, 
h. Norrm an och Secret.

R ector absenterade sigh dhenne gången, effter han m edh partterne är för
bunden, som  nu för rätten kom m o.

I. A eterne angående Flogsta hem m anet och  des åckerbruuk em ellan sahl. 
Profins Scheffers äneka Regina Loccenia och  sahl. Prof. Gartmans Margareta 
Erichzdotter [Ångerm an] uplästes, och bepröfwade C onsistorium  hällsosam- 
wast, dhet dhem  bägge tillbiudes att förlijkas. O ch påtogo sig h. ProRector M ic- 
rander, och  h. Lagerlööf dhenne förlijkningen att tentera, hwileka förm entes 
bäst sk ee i så m åtto att förnim m es om  icke professorskan Gartman will låta 
sahl. Scheffers äneka fa uthsädet igen effter bondens Erich A nderssons bewitt- 
nande 6. t:r och  gifwa för dhet öfrige för bruket 60 dr och för halm en 9 dr.

II. U plästes dhe wäxlade skriffter och jämbwähl aeta em ellan sahl. Erich
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Hanssons [Angermans] äncka [Maria] kärande och Prof:ns Gartmans [Marga
reta] swarande. Nu kom h. Auriv. och h. Wollff.

Sedan aeterne woro opläsne fans nödigt att inkalla rådmanskans fullmächtig 
och förnimma af honom 1. om han hafwer bewijs på, att professorskan skulle 
kallat rådmanskan någre skiälsordh inne uthi kyrekan, 2. huru han dhet will 
bewijsa, att skulle professorskan stött henne. Stadzsecreteraren Upmarck full
mächtig på sin moders wägnar, inkallades, som och Marin å professorskans sijda, 
och tillfrågades stadzsecret:n om ofwanstående twänne frågor? Han swarade: 
hwadh skiälsorden i kyrekan anbelangar, så bewijses dhe dher af att profes
sorskan hafft sådan betrachtelsse i kyrekan, att hon min moder skulle öfwerfalla, 
och jämbwähl 2. har ett wittne betygat eedel. dhet dhe tal[t]s wijdh bägge uthi 
kyrekan. 3. Stötandet är af dhet wist som för dhetta är betygat, som och pro
fessorskan tillstått, dhet hon häfwit sig på min moder.

F:ss om Nicolaus Marin hafwer fullmacht att afhöra domwen? Han swarade 
sig ingen fullmacht hafwa. Stadzsecret:n påminte att han hade något att fråga 
som Marin intet kunde swara honom uthi; såssom dhet huru dhet skall wara 
att förstå, att i een skrifft säyer professorskan dhet skulle dheras träta förelupit 
om fierdedagen, men i een annan om juhledagen. 2. Frågade stadzsecret:n om 
skulle professorskan willia påstå, att tillägga rådmanskan, att skulle rådmanskan 
henne stött; och hwar medh profess. dhet wille bewijsa, hwaruthinnan och han 
förmente Marin intet kunna giöra något beskedh, desidererade altså dhet måtte 
professorskan sielf komma opp. Marin kunde och icke häller dhesse frågor 
uthreda.

D.D. Benzelius tog affträde och strax dher på Prof. Norcop. cum venia tamen 
ProRectoris.

Partterne togo affträde, och kunde rätten för dhenne gången intet skrijda till 
dombs, effter professorskan å sin sijda ingen laga fullmächtig hade, dhesuthan 
och effter seereteraren än något hafwer, som han desidererar swar på, som Marin 
intet kan, uthan professorskan sielf måste förklara. Taltes och något dher om, 
att stadzsecreteraren contra fidem actorum seyer, dhet skulle professorskan till
stått att hon häfwit sig på sin moder, dher lijkwähl han allenast sagdt sigh stijgit 
effter henne. Sedan partterne woro inkombne, och dhem förkunnades, att slut 
nu in tet kunde skee, effter professorskan icke war sielf tillstädes, eller hade 
någon fullmächtig, så begiärte stadzsecret:n dhet måtte professorskan dag före- 
lägges in om hwileken hon sin action uthförer, som hon hans moder intenterat 
för någre injurier som dhem emellan i Högl. Kongl. Hoffrätten skulle wara 
förelupne. Han insinuerade och ett extraet af stadz protocollet, dher uthaf han 
bewijste, att professorskan med förb:te iniuriae action begiärdt dilation till eeden 
woro presterad af samptl. wederböranderne. Rätten öfwerlade dhetta och tyckte 
seereteraren icke hafwa något fogh att begära, dhet skulle professorskan någon 
dag af Consist:o praecise determineras till ofwanb:te actions persequerawde, sär
deles som kan skee professorskan torde hafwa skiähl till dhen dilation hon be- 
giärer, lijkwähl will rätten låta påminna professorskan här om, kunnandes hon in 
för stadzmagistraten, dher professorskan actionen icke persequerade, procedera 
med henne som lag seyer. Tillsades så omsijder Marin, att han förehåller pro
fessorskan, dhet stadzsecret:n yrekat.

III. Decanus Prof. Micrander notificerade att Chrysostomus Limnelius wille
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disputera d e subjectione civili, A nd. Jacobi Hambraeus d e  theologia, gentili poli
tica. Johrf». Sondelius de censore romano.

Consistorium  m inus d. 19 M aii 6 8 6

praesentibus R ectore h. Bilberg, D .D . B en zelio , h. Lundio, M :o M icrandro, 
h. Norrm an och  Secret. R eftelio .

1. Baltzar Schm idt och  kohnan Brita Erichsdotter inkom m o, begiärandes hon  
dhet m åtte dhe hustrurna, som  warit wid barnefödzlen tillstädes fa kom m a in 
och wittna. D her på inkallades h. M alin T om asdotter i Söderby och Åkerby  
sochn, och tillfrågades hw em  hon Brita Erichsdotter bekiändt uthi sin födssle- 
nödh henne hafwa besufw it och  wara barnefadren. H . M alin swarade: I förstonne  
w ille hon intet bekiänna, m en sedan iag förhölt henne att hon mtet slippa lärer, 
förr än hon bekiänner, då sade hon att een  student dhet skulle giordt wijd 
nampn Smid t. Barnet föddes uthi M orbärga h oos kohnans styffaders bror, och  
begynte hon wåndas om  fredagen, m en slapp intet förr än om  söndagen, då hon  
em edlertijdh ingen annan näm bde än Schm idten. H . M alin affträdde här m edh. 
H . Margretha* Staffansdotter i Söderby Jacob A ndersons hustru betygade dhet 
samma som  h. Malin. K ohnan affträdde, och jämbwähl h. Margretha, och  sedan  
repraesenterades Schm idten gravationerne alfwarl. m en han nekade ändå. Elliest 
tillfrågades han, om  han skaffat sig attest, att han fatt kyrckoplicht för dhet 
förre lägersmåhlet. H an påstodh att han åthskillige gånger söckt h. O lo f  T eelm an  
att få samma attest, och  han lofwat, m en hafwer än dhen intet kunnat om  händer 
fått. Skickades så effter h. O lo f  att förnim m as här om . R ector förhölt Schm idten  
im edlertijdh, dhet han som  caverat för honom , w ill wijdare intet stå wid sin  
caution, uthan nu revocerar dhen samma, effter förnim m es att Schm idten lofwar 
så dissolut och giör intet annat än dricker här i staden, som  särdeles hoos Hart
lingens.

H . O lo f  inkom  uthi Schm idtens presence, och  förhölltz honom  hwadh 
Schm idten förr refereradt, då h. O lo f  betygade, att Schm itten för förre lägers
måhlet ecclesiastice plichtat.

H . D oct. B enzelius begiärte veniam  abeundi, effter han nödigt fordrades till 
consistorium  ecclesiasticum , hwilcket och honom  föruntes.

Sm itten påberopade sig borgarens Johan Bäckz hustru [Märta] till w ittnes å 
sin sijda, hwarföre skickades wachtmästaren till borgm est:n att begiära hans 
adsistence dhet måtte hon kom m a opp, effter hon låtit tillförende förstå, att 
intet will kom m a opp.

Wachtmäst:n kom  igen och  berättade borgm est:n wara på rådstugun, fick altså 
intet tala m edh honom . H an skickades åther effter henne.

Een studente kokerska i sahl. Prof. Grubbz gårdh Johanna Jönsdotter påbero- 
pades och  till w ittne af Sm itten att hon skulle weta att betyga något om  konans 
lefw erne. H on  inkom  som  och kohnan refererade så, att skulle kohnan Brita 
Erichzdotter sagdt för sigh, att een  student burit henne om  natt ifrån dom trap
pan och öfw er dom broon opp på Nygatan, m en intet sade hon honom  elliest 
något m edh sig hafft att beställa. Brita tillstodh att een  student warit effter henne  
uthi Skytthuset, då hon tog sin undanflycht uth på kyrckegården, då han henne

Kallas ovan Britta.



i686:19 maj 151

tog och bar uth för domtrappan och bortt på Nygatan till een grå gård, dher 
een hans landzman giäste, men i dhet han slog på luckorna och portten, och wille 
inn sade hon sig sprungit ifrån honom. Men nekade alldeles sig hafwa medh 
dhem något oährl. att beställa. Dhenne kokerskan giorde ingen eed, effter 
Brita sielf hennes berättelsse wederkändes. Brita f:ss om han togh henne på 
ryggen eller huru han bar henne? S:ss. Han hölt mig under armarna, så iag 
lijkwähl gick jämte honom. F:ss hwadh han heter? Hon nekade sig dhet weta, 
men sade honom wara Fernelii landzman.

F:ss. När dhetta skedde? Hon swarade att dhet war lå[n]gt förr än Smitten 
henne besoff. Johanna Jönssdotter f:ss huru Brita kom att nämbna om dhetta. 
Hon swarade: Hon hölt på tala om Smitten, och beskylte honom för lägers- 
måhlet, och af dhet tillfälle kom hon att tala om dhen andra som henne burit. 
Och som Johanna intet elliest hade något att wittna gick hon här medh uth.

Borgarens Johan Bäckz hustru h. Märtta Hanssdotter inkom, och tillfrågades 
om hon någon weetskap hafwer om Schmittens lägersmåhl medh Brita, eller och 
elliest om hennes förhållande. Hon tillstodh sig något weta, hwarföre hon och 
aflade eedh, sedan ingenthera moot henne exciperadt. Sedan refererade hon: 
Een gång kom iag opp i Ludwigz Staraes* cammar kl. 10 om dagen, dhen tijd 
på åhret som man satte kåhl, och fann dher Brita, sedan iag henne åthskillige 
städes efftersöckt. Och war dörren igen, när iag oppkom, lijkwähl satt nyckelen 
uthi; slog så iag på dören, men omsijder lätt henne sielf opp. När iag då kom 
in, satt pijgan på bäncken, men studenten Smitt hölt på att kläda byxorna på 
sigh, och dref iag kåhnan neder, slog henne och omsijder, när hon kom neder; 
men förr än hon kom neder, så tilltalte iag henne hårdt huru otienl. dhet är att 
een pijga skall sittia och see uppå att een mans person kläder på sig sine byxor. 
Sedan berättade och h. Märtta, att när Cursor kom till henne medh citationen 
som till Smitten afgå skulle, kom Brita dagen effter, då h. Märtta skulle frågadt 
henne om Smitten war barnefadren, jämwähl och åthwarnadt henne intet skylla 
någon orätt, och således icke låta citationen gå på dhen som oskyldig är. Men 
Brita bekiändt att Smitten är barnefadren och ingen annan, men lijkwähl sade 
Brita samma gång: Gudh gifwe dhe alldrig Finge igen honom. Jag frågade sade 
h. Märtta, om han lofwat henne ächtenskap, dhet nekade hon till.

Jag tillhölt henne och hwij hon önskade att han ey skulle komma igen, och 
tyckte så, att effter han giordt henne så mycket ondt, måtte hon ju willia hafwa 
honow igen, men hon swarade: Jag har intet ondt till honom, min willie war så 
godh som hans. Brita f:ss hwij hon icke wille hafwa honom hijt. S:ss. Jag tänckte 
så, att dher allenast iag kunde komma i kyrckan, på passer iagh intet på, att 
han skulle komma igen. Elliest tillstodh och Brita, att dhetta alt war sant som 
borgare hustrun refereradt. Sedan tilläde borgarehustrun, att Brita bekiändt dhet 
hon samma natt, som hon skulle gå uth och wattna kåhlen, har låtit [honom] 
ligga hoos sig. Sade elliest att hon fördt ett lättfårdigt lefwerne, särdeles skulle 
hon een gång gå bortt om een söndag effter koon, och kom intet igen förr än 
om tijsdagen, då hon warit bortta och dantzat på skomakare krogen. Här medh 
tog borgarehustrun affträde.

Ähn ytterligare f:ss Brita hwij hon sagdt dhe orden, att hon intet wille Smitten

# Felskrivning för Starcks.
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skulle kom m a hijt, och tillspordes jämbwähl om  icke hon kan skie hade någon 
annan beställa m edh? H o n  sade sig  ingen annan hafwa, m en swarade intet till 
dhen förre frågan, ehuru hon alfwarl. dher om  tillhölltz åthskillige gånger. Part- 
terna tillsades att wara tillstädes effter m iddagen uthi C onsistio m ajori dijt saken  
nu devolverades.

Prof. M icrander frågade R ector om  skulle han effter m iddagen få föredraga 
C onsistio saaken em ellan Prof. Gartmans och  rådmans Erich H ansons [Å nger
mans] äncka, att dher uthinnan m åtte blifwa sluut besynnerl. som  föruthan part- 
terne dhet påstå, och kyrkioheerden dher om  påm intt för dhen förargellse skull, 
som  aff dhen saaken flutit. M en R ector gaf att förstå, dhet så åthskillige andre 
A cadem iens ärende äro, som  då skola afgiöras, att dher till ingen tijdh lärer 
blifwa. Slötz altså att dher m edh till effter hellgen anstår, särdeles och  som  
Consistoriales äro nu för instundande helg  större dhelen  skingrade såsom  D .D . 
D rossander, Prof. W ollff och  Peringer. T h eologi äro och  mäst alla till sina för- 
samblingar förreste.

II. R ector berättade att een  studiosus actioneradt borgaren Johan Bäck uthi 
Ciämners Cammaren för några skiählsordh och hårdrag, hwarföre borgaren och  
plichtat; m en nu söker han reconvention på studenten, som  och  dhen fallna dom 
m en uthi Ciämners Cammaren honom  dhet samma förunnar, ärnandes altså R ec
tor dhen saken nu C onsistio föreställa. Borgaren Johan Bäck inkom  m oot studio
sum And. D ubb, och bekiände han borgaren dhet han uthi dryckzmåhl någre 
öhrefijhlar gufw it dhenne D ubb, och  jämbwähl någre skiählsord på honom  
uthgutit, hwar till D ubben  honom  skulle rett gen om  otijdigt förhållande nem bl. 
att han een  gång hootat och  skiäm t sig, framdragit och  exem pel nbl. N oack  
[D andnell] och Lars Erichson, huru som  dhe af studenterne skulle warit hand- 
terade. N är dhenne D ubb dhet giorde, förtröt dhet m ig, sade borgaren, och  brast 
så iag uthi dhesse orden: D hen  skall wara een  hundzphott som  m ig skall rädda. 
D å swarade Dubb: H unssphott sielf. För dhetta ordet begiärtte nu borgaren re
convention på studenten. Sade elliest att studenten inge andre skiählsord sig 
skulle kallat, eller någon annan oförrätt tillfogatt.

And. D ubb nekade fuller till siälsordet, m en borgaren opw ijste een  attest 
skrifwin af Johan Ern[e]st, hwaruthinnan betygas att D ubben  kallat honom  
hundsphott. Samma attest tillstodh D ubben  wara besw uren på Cammaren. Part- 
terne affträdde. U thi samme attest w oro någre m ycket anstötelige invectiver som  
dhenne borgaren förmärcka låtit, så wähl m oth Professorerne som  dhe sidste 
prom overade, hwilcket R ector sade sigh willia fördraga i C onsistio  majori.

Borgaren inkallades igen och tillfrågades om  han hafwer något bewijs till dhet 
att skulle dhenne D ubben  framdragit något exem pel om  N oach  [D andnell] 
och Lars Erichsson. D her till swarade han att dhen Johan Ernst, som  gufwit 
dhenne attesten, har och  eed el. betygat in för rätten dhet samma. Tillsades altså 
borgaren, dhet han skaffar hela ransakningen uth, em edlertijd anstår dom/wen 
uthi dhenne saken. O ch förm ente Consistoriales att torde man af samma ran- 
sakning wijdare kunna inhämpta beskaffenheeten af dhen yppigheet som  borga
ren m oot Professorerne och prom otos förstått sig till.
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Consistorium majus post meridiem
praesentibus Rectore h. Bilberg, M. Holm, h. Lundio, h. Aurivillio, h. Norcop., 

h. Spole, M. Micrandro, h. Peringero, h. Obrec[h]t, h. Lagerlööf, h. Norrman, 
h. Qvaestore och Secret. Reftelio.

I. Occasione priorum actorum som nu uplästes sade Secretm sig warit hoos 
Prof. Ol. Rudbeck och effterfrågat om han effter lofwen förfärdigat consigna- 
tioner på dhet Curio tryckt, hwarpå han swande dhen reda wara executoren 
tillstäld. Berättade och Secretm sig och talt med executoren, och han då sagdt 
sig fått een hoop exemplar af Curio. Här wid påminte Prof. Micrander att böhr 
ännu förnimmas, om han bekommit någre från Stockholm, hwarest een dehl är 
af dhet Curio tryckt, eller kan skee woro dhe samme, som han förr för deputatis 
låtit förstå sigh bekommit. Rector excuserade Prof. Drossander, som är förrest 
till Stockholm för någre sine particulaire ährender. Item är Prof. Wollff förrest 
till sin fahr [Peder Wolff], som är mycket siuk.

II. Kungiorde Rector att Columbi erfwingar hafwa föreent sig om arftag- 
ningen effter sahl. Profms Columbi testamente. Item har och Keyser låtit öfwer- 
skicka reeda något af sitt tryckerij, hwarföre innehöltz dhet bref som till Hans 
Kongl. M:tt i underdånigheet war resolveradt afgå skulle uthi dhenne saken.

III. Föredrog Rector, att nu skulle dhen saken företagas, som sahl. D.D. 
Skunks äncka angufwit sin dräng Jahan Nillson före. Och notificerade Rector, 
dhet hafwa twänne af ministris ecckmw/icis h. Olof Teelman och h. Johan Brådd 
examineradt samma dräng, men intet kunnat bracht honom till wijdare bekän- 
nelsse, än han i Cons:o minori giordt. Sedan inkallades drängen, och åthwarna- 
des alfwarl. dhet wille han nu bekiänna fullkombl. alt hwad han med koon hafft 
beställa, särdeles som han nu stodo in för Gudz ansichte, som sanningen intet 
kan döllies före. Johan: Om iag bekiänner dhet iag fullkombligen hafft beställa 
med creaturet så liuger iag på migh. Men hwadh iag giordt, dhet har iag reeda 
bekiändt. Honom förställtes dhet wittnesmåhl som i dhenne saken skedt och 
hans egne bekiännelser, att dhe honom så högdt gravera, så att han ey synes 
kunna wara frij, och tillfrågades jämbwähl, om icke dhet är sant som berättes, 
att han hölt i swantzen på koon när han dhetta hade för händer. Jahan: dhet är 
sant att iag hölt i swantzen medh högra handen, men om iag seyer iag kunde 
komma till rätta medh dhetta, så liuger iag. Dhet reponerades att han förr be
kiändt, dhet han kunnat hint åth och altså kommit till rätta med, och frågades 
derföre huru han nu kan säya dhet han ey kom till rätta. Jahan: Creaturet slanck 
hijt och dijt, och derföre kom iag inxet till. Nu remonstrerades honom åthskil- 
lige hans twätaligheeter så som 1. huru han förr sagdt dhet hindrat honom, att 
han fick stoppen i bröstet, 2. dhen swarta kattan, dher han doch 3. sagdt dhen 
reetat ho»CM» här till, med hwad mehr som af actis colligerades, men nu säyer 
han 4. att koons undanwijkande hindrat honom. Jahan: Om iag bekiänner att 
iag hade mine saker i creaturet, så giör iag mig sielf orätt. Honom fördes till 
sinnes Gudz hämbdh och onåde, dher han nu döllier sanningen, och åther hans 
mildheet och nåde dher emoot så frampt han tillstår dhet han giordt och beder 
Gudh om förlåtelsse. Och frågades huru wijda han kom? Han nekade alldeles 
dhet han hafft sine saker uthi koon. Han tillfrågades om han förr sådan odygd 
begått? Han nekade.

Nu kom Qvaestor.
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F:ss. Om han förr gådt wall med boskap? S:ss. Dhet giorde iagh intet sedan 
iag war lijten gosse.

F:ss huru han kan w eeta, som  han förr bekiändt, huru fullkom blig dhen acten 
är, när qwinfolck rådes m ed barn, om  han dhet icke förfarit eller slijkt? H an  
nekade sig  dhetta förfarit, m en sade sig e lliest något kunna förstå. D h et fråga
des om  han warit hoop m ed qw infolck förr? S:ss. N är iag war yngre, så hafwer 
iag lijtet narras m edh dhem . F:ss, har du besufw it någon? D h et nekade han. 
F:ss om  han icke war sammanbunden m edh creaturet, när han arbetade m ed dhet 
samma, m en allenast dhen yttersta wärkan hindrades, sådan som  är när qwin
folck  rådes m ed barn? Jahan, alldrig fick iag m ina saker in, och fick altså intet 
min willia fram. O ch ehuruwähl rätten på alt giörl. wijs sökte att kunna inhämpta 
och ärfara om  han fullkom blig act skulle hafft m ed koon, så nekade han alt 
stadigt och  framhärdigt. T og  altså Jahan affträde, och  resolverades, att såsom  han 
intet kan bringas till annan bekiännelsse, än han allenast hafft intention till 
dhenne w ederstyggelige gärningen, och dhen fuller söckt att fullkom na, m en  
lijkwähl intet kom m it så wijda, och uppå sådan händelsse intet finnes någon be- 
skrefwen lag, altderföre remitteras dhetta i förm ågo af rättegångz ord inan tzen  
uthi ödm iukheet till H ögl. K ongl. H offR ätten.

IV. U plästes acta angående lägersmåhls saken em ellan Baltzar Schm idt G ott- 
landum och  kohnan Brita Erssdotter, hwar uppå resolverades att i förm ågo a f  
dhe skiähl in actis finnas så skall han befrija sig m ed 12 m anna eed h , hafwan- 
des han dag om  eedzgiärdzm än sigh att om huxa till d. 9 . Julii nästkom m ande. 
Em edlerdjdh blifwer han in arresto.

V. U plästes häradzhöfdingens h. Samuel Furubom s cita //on  a f d. 7 Maii 686, 
hwaruthinnan Acadrn citeras till d. 14 Junii att swara baronen och  generalleute- 
nam pten högwällb:ne h. N ills  B ielk es och arrendatorens H ök en s fullm ächtig  
uthi dhet som  dhe kunna hafwa Acad:n att tilltala angående twisteplatzen em el
lan Acad:ns hem m an Kulla [Söderkulla] och  Salesta [Salsta]. Consistoriales 
beklagade att Acad:n så offta råker uthi rättegångz processer, hwilcka under- 
tijden äro m ycket betänkelige, önskade derföre Prof. Lundius att uthi dhenne  
saken skulle finnas uthwgg till am icable com position , dher dhen icke w oro  
praejudicerlig. D hetta  förslaget aggreerade samptl. C onsistoriales. M en som  sy
nen m åste lijkwähl för sig gå tycktes rådel. wara, att begiäres wällborne h. 
landzhöfdrns adsistence, dhet w ille  han någon å C ronones wägnar förordna, som  
w ijdh synen är tillstädes och  publici interesse i acht tager. T orde och icke wara 
orådel., att uthi underdånigheet anhålla hoos H ans Kongl. May:tt att w ille  Hans 
M :tt gifw a befallning till landzhöfdingen att wijd slijke tillfälle constituera: 
någon å C ronones sijda, som  tillijka m ed Acad:ns fullm ächtige publici bästa 
kunna i acht taga, doch  inhäm ptes först Cancellarii betänckande här öfw er. Prof. 
Spole som  tillförende war deputerad m edh Prof. A urivillio dhenne synen att 
bijwista, uhrsächtade sig för sin opassligheet, hwarföre substituerades i Prof. 
Spoles ställe Secreteraren R eftelius.

Taltes om  nämbdh, hw ilcken man å Acadrns wägnar kan bruka, och giordes 
förslag, att Acadrn betienar sigh af T ijerpz halfwa nämbdh; m en em oot W ändels 
nämbdh exciperes, effter hon låtit förmärcka sig Acad. wijdrig förr. Elliest tyckte  
Consistoriales, dhet må wederparterne bruka hwadh nämbdh dhe willia som  ut- 
häradz är, hwar om  com m uniceres m edh häradzhöfdrn Furubom gen om  bref. 
Landtmätrn Carlsteen brukes och å Acadrns sijda, hwar om  bref till honom  afgår.
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VI. Uplästes wällbine h. häradzhöfdingens Carl GuldenCreütz cita//on af d. 
10 Maii, dhet wille Acad:n tili d. 7 Junii genom sin fullmächtige comparera uthi 
Gottröra sochnestugu, och dher swara häradzskrifwaren wällitt Erich Bergbohm, 
som genom deelning ärnar vindicera sig een åckerwreet ifrån Acad:ns hemman i 
Fiskeså, som förr skulle legat under hans hemman i samma by. H. Räntemäst:n 
förmente tillförende hafwa syn gått öfwer dhenne wreten, som och een domb 
dher på strax nu uplettes, och i Consistio uplästes, hwilcken extraderades till 
fogden Klintten, som sig infinner till förbite dag, och i krafft af samma domb 
Acadms rätt söker att maintinera.

VII. Upwijstes een charta på all Acadms åker, som effter Consistirii slut nu 
af Samuele Frigelio är giordh och upsatt. Dhen samma innehåller så wähl all 
dhen åcker som Acadin reda har i possession, som dhen som af staden Acadin 
tillslagen är, och man än intet fatt som är sahl. Stigzelii, Lithmans, Stalenii och 
Loccenii.

Sedan berättade Rectori För än dhetta wärcket begyntes, skickades Magnus 
[Branzelius] Cursor till borgmästin Lohrman, att notificera dhet Acadin i sinnet 
hade, mätningh anställa låta, på dhet stadz magistraten kunde hafwa tillstånd att 
communicera dhet dhe något hade här wijdh att påminna, och jämbwähl hafwa 
någon å sin sijda tillstädes dher så behagade, hwar med då borgmästin war för- 
nögd. Men sedan som förnams att något grunckades af magistraten om dhenne 
mättningen, så afgick bref till dhem, om dhen samma, hwar på dhe nu swarat. 
Samma swar war uthan dato, men af innehåld, att borgmästin Lohrman nekar 
dhet han genom Cursorem skulle om dhenne mätningen wara beskickad, för
menandes stadz magistraten dhet woro Acadin intet befogad till att anställa sådan 
mätning wijdare än för sin eegen plaisir, besynnerl. dher dherigenom skulle 
någon ändring skee emoot dhet åckerrefningz instrumentet, som dhe Kongl. 
herrar commissarierne Aio 684 och 685 öfwer all wijdh dhenne staden belägen 
åker uprättatt. Allenast tillstår stadz magistraten dhet, att dhe medh Consistio 
warit eense, att låta afftaga dhet stycke som öfwerskiuter af sahl. Prof. Bringii 
åcker, som någre inkrächtat och samma Bringii åcker tillagdt.

Rector berättade sedan att Magnus [Branzelius] Cursor skall med sin eedh 
kunna hålla om behöfwes, att han notificeradt borgmästin om dhenne mätningen 
förr än han begyntes, fast Lohrman nu nekar. 2. Finnes uthi Consistorii actis 
Aio 679 d. 14 April, att stadz magistraten begiärat mätning skulle skee öfwer 
all Cronones pantteåker, som Acadin tillslagen är, hwilcket dhe nu restringera 
allenast till Bringii åcker. 3. Kommer och här till att dhenne mätningen som nu 
skedt, alldeles corresponderar medh dhet tunntalet som af staden Acadin är på- 
fördt, så att således staden kan intet wara pra? judicer ad, icke häller något för när 
skedt dhen jordrefning som dhe förmäla af Kl. commissarierne uprättat wara. 
Slötz altså att beswares stadz magistraten wederbörl.

H. Qvaestor notiftcerade och att emoot dhet, att Lohrman sidst då han medh 
Prof. Wollff war på rådstugun uthlätt sig att skulle löterne här wid staden wara 
staden påförde till betienternes aflönande, och således af Acad. betienterne som 
dher hafwa commünt muhlbete staden böra hafwa boskapzpenningar, så hafwer 
han kommit uthi dhen wisse ärfahrenheet att samma löter staden intet tillkomma 
eller således opförde äro, uthan ligga dhe till Gambia Upsala större dehlen. 
Magnus [Branzelius] Cursor effterfrågades att giöra rela//on om dhet, att han 
warit hoos h. Lohrman, men war intet tillstädes.
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Effter dhetta förstälte Rector, att sedan man kan inbekomma dhen åcker som 
ännu desidereras, hwar om med flijt skall pousseras, så kan ske een aequation 
emellan alla wederböranderne, men emedlertijd anstår pardtionen.

Discourrerades om Samuele Frigelio, hwadh han skall hafwa för sitt omaak. 
Prof. Spole observerade, att dhen åcker han innehafwer, hafwer han förr sielf 
afmätt, men får intet så många tunnor på honom som Frigelius fatt, gaf och till- 
kiänna, att Frigelius brukat lijten scal. Rector sade dhet wille han een gång när 
han hafwer tijdh tillijka medh Prof. Spole examinera chartan som Frigelius 
giordt.

Omsijder bewilliades Samueli Frigelio för sitt omaak 50. dr söllf:tt hwilcka be- 
tales af dhem som participera uthi åckren eller ännu komma att participera. 
Emedlertijdh tages af publico dhenne summan. Wachtdrängen som föllgdt Fri
gelius under mätningen bewilliades 10 dr koppar:mtt.

VIII. Insinuerades landzhöfd:ns wällb:ne Pehr Örneklos bref af d. 6 Maij 686 
med dher uthi innelycht caution af pastore i Dahla, Christophero Dahl och Jost 
Hiungh [Ljung] pastore i Liungholm* underskrifwin, dhet skall Candidaten 
Swen Lyrell emoot Kerstin Klang här in foro comparera nästkommande 9 Junii.

IX. H. Qvaestoris memorial uplästes, hwar på resolverades som föllier: Aca- 
demiens möllnare Olof Anderson i Ulfwa, som nu een tijdh söckt att få under
stenen, som uthur Upsala qwarn är uthlagdt på stenkaret och merendels för
nött, klagar att hans steen är nu alldeles förlorad, så att dher han icke blifwer 
hulpen, kommer han der igenom till att lijda. Och ehuruwähl iag icke welat 
här till samtyckia, så kan iag lijkwijst nu intet wijdare neka honom för min 
person, effter han är så illa uthsatt, och bem:te steen icke är af något synnerligit 
wärde. Hemställer altså Eder Magnifrce och V. Consistro om icke han må fa 
dhen samma. Resol. Ofwanskrefne Olof Anderson bewilliades dhenne begiärtte 
qwarnesteen, särdeles som förnimmes att han här wijd Acad:ns qwarn föga kan 
brukas. 2. Emädan qwarntullen ligger ännu på landet osåld, efter han är för högdt 
taxerad, och man annorstädes kiöper för 9 dr tunnan råg, så måste sättias annat 
prijs dher på, som iag tycker 10 dr rågen och 8 dr blandsäden, om man äntå 
far så mycket, det som är owist. Resol. Tunnan försällias som ofwanförmält är, 
men skulle man och icke få så mycket, så sällies tunnan af hwar sorten en dr 
ringare. 3. Malt will ingen nu gifwa mehra före än 9 dr tunnan här i qwarnen, 
om dhet skall sällias dherföre, måste der om slutas, ellies ligger dhet osålt. 
Resol. Tunnan sällias för 9 dr.

X. H. Qvaestor berättade om Knut Mattsson i Wallskog att Acad:n alltijd 
hafft stort beswär af honom, särdeles har han Rectore h. Wollff warit inne emoot 
sin solidat, då han för sin otijdigheet blef insatt i proban, och jämbwähl ifrån 
hemmanet afsagd. Äther war han Rectore Prof. Micrandro inkallad och tilltald 
om sitt otijdige lefwerne, hwilcket dher han icke corrigera wille, skulle han ifrån 
hemmanet. Men sedermehra har han genom otijdigt huggande ruineradt een 
hage samme hemman tillhörigh, dher förr war skiön skogh. Omsijder sedan nu 
han således warit tillsagd att skulle han från hemmanet, hafwer fogden Ringius 
dhet begärdt på sin löhn, hwilcket när iag honom efterlätt, så hafwer och Ring
ius honom i rättan tijdh afsagdt, men bonden hafwer uthspridt att han lijkwähl

• Felskrivning för Ljunghem.
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skall blifwa wid hem m anet, och will e lliest beswära sig för H ans Kongl. M:tt, 
m en hafwer lijkwähl ingen besittningz rätt eller någon annan rättigheet till 
samma hem m an. H afw er så fogden  Ringius låtit träda dher, i wåhr, m en bonden  
skiöter allz in tet om , uthan stijger till och träder m ed, hwarföre begiär nu 
Ringius Consistorii adsistence att blifwa wijd sitt bruuk m ainteneradh. Föruthan 
dhenne bondens otijd igheet, hafwer man intet kunnat kom m a honom  till att 
stänga op p  wretställe åth solldaten, hwarföre blefw o dhe andre bönderne till
sagde att skulle dhe dhet giöra. Samma dag som  dhe dhet skulle förrätta, kom  
han och  kiörde många lass giärdzel uhr ofwanb:te haga, m en intet stängde han 
m edh, eller kiörde något dijt. Sedan hafwer han warit på m öte som  capit. R osen- 
feldt hållit, dher han sig så förhållit, att h. capit, måst låta häfwa uth honom . 
D h er på hafwer h. capiteinen com m unicerat m edh m ig, att skulle een  dag för
ordnas då så wähl bonden som  solldaten kunde exam ineras. Förlädes så sidst- 
leden  lögerdag här till, och när solldaten för m iddagen com parerade, så kom  
bonden intet tillstädes, uthan om sijder effter m iddagen så kom  han, och  när han 
då anbefalltes att söka igen solldaten, så kom  han m ehr intet igen. I gåår har 
och fogden  hält stem ning, m en dher hafwer han sig absenteradt. Befallningzrn 
Ringius tillijka m edh rättaren N ills  [O lsson] i U gglesta  och bonden Cnuth  
M attson inkallades och  frågades Knuth M attson hwij han icke i går warit på 
stäm ning och  hwij han i lögerdagz ey  häller war tillstädes i rättan tijdh. Rätta
ren sade att Cnuth sagdt sig i lögerdagz fatt lo f  att gå hem . Cnuth nekade sig  
dhet sagdt. H an beklagade högel, rättaren, dhet han om öyel. kan sitt em bete  
förrätta, så frampt dhenne längre blifwer wid hem m anet, ty när han hoos honom  
något skall förrätta, w eet han sig intet annat än lijflös. D h et samma betygade  
Ringius. O m  hem m anet g iorde sedan Ringius dhen underrättelsse, att Knuth  
intet bygdt på hem m anet sedan han dijt kom . 2. H afw er han fuller sagdt dhet 
han i föråhret dijkat någre hundrade fambnar, m en effter syn är befunnit allenast 
wara 9 fambnar. 3. Har han alldeles uthuggit och förstört een  haga, som  förr 
war wacker skog uthi. O ch anwänder han doch icke giärdzlen till gårdzens nytta, 
uthan förer bortt och  sällier. 4 . K om m er han och  alldrig till rätta m edh soll
daten, uthan förorsakas h. capit. R osenfeldt alltijdh beswära sig öfw er honom  för  
solldatens skuldh. 5. B etygade han sant wara, dhet han intet kunnat förmått 
honom till stänga w reten åth solldaten. 6 . H ar han för sådan sin m othsträfwig- 
heet blifw it från hem m anet afsagd och dhet uthi rättan tijdh nem bl. wijdh T ho- 
massmässan. H w ilcket 7. b le f Ringius uppå sin löhn förunt, m en han lijkwähl 
8. när Ringius begynt dher träda trätt m edh. Begiärte så sedan Ringius fa niuta 
sitt träde till god o , och att Knuth hem m anet afstår, m en Cnuth begiärte igen fa 
niuta samma träde, och således blifwa wijdh hem m anet e tt åhr till, tills han sitt 
träde fatt sått, och  sedan dher på skurit.

Resolutio. Alldenstundh Cnuth Mattson dhet hemmanet i Wallskog och 
Bälinge soch:n, som han nu någon tijdh bebott, icke allenast förnimmes wårdz- 
löst handteratt till häfd och bruk, särdeles dhet genom onyttigdt skoghuggande 
skadat, uthan och städsse wijsar sig stutzig, mootsträfwig och trätesam, så att 
han icke effterkommer på godwilligtwijs hwadh honom af befallningzmrn och 
rättaren på Acad:ns wägnar anbefalles, men fast mehra sig opponerar och ingen 
correction wijsar. Han och reda för slijk sin trätosamheet af Rectore h. Prof. 
Wollff från hemmanet är afsagd och jämbwähl sedermehra af befallningzmin
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Ringius, och dhet förledit åhr uthi rättan tijdh wijd Thomasmässo, hwarpå sedan 
befalin Ringius dhet samma begiärdt och fått lof på. Altså skall Cnut Mattson 
wijdare sig med samma^emman icke dhet ringeste beskaffa, uthan tillträder 
befallningzmm Jacob Ringius dhet samma, kunnandes Cnuth Mattson dherföre 
ey med fogh pra?tendera hemmanet längre att behålla, att han dher i wåhr tradt, 
alldenstund han samma träde giordt sedan han lagl. war afsagd. Dochlijkwähl 
niuter Knuth Mattson sin för dhetta uthsådde sädh och åhrswäxt till godo obe- 
hindrad. Men angående dhet att han hemmanet som wederbör intet omlagat och 
handteratt, uthan fast mehr skadat, så skall befallning[z]m:n dher öfwer låta 
syna.

XI. Nobil. Dn. David Silvius [Sylvius] begär prodamera ora//onem öfwer 
printzerne lögerdagen näst effter pingzdagen. Dhetta bewilliades.

XII. Johanni Gezelio Wesmanno, och Petro Melandro Uplando bewilliades 
testimonia.

XIII. Rector notificerade huru som borgaren m:r Johan Bäck i dag uthi 
Consistio minori copialiter insinueradt ett attestatum, genom hwilcket han een 
annan studiosum [o: Andreas Dubb] öfwertyga will någon insolence moth sigh 
brukatt. Men dher jämpte förmäler och samma attestatum någre swåre anstöte- 
ligheeter, som han skinnaren moth sidste promotionen och Professorerne låtit 
förmärka. Uplästes altså förb:te attestatum. Sedan sade Rector dhet uthi Con
sistio minori förr i dag är borgaren imponeradt att uttaga ransakningen uhr 
stadzprotocollet om studentens och sin action, hwilcken sedan man bekommit, 
torde man än wijdare flere inconveniencer förnimma, som dhenne skinnaren 
emoot Acadin och dhe dher under sorterande låtit förmärcka. Consistoriales 
samptl. tyckte wara e re, dhet skinnaren för slijke sine olijdeligheeter lagsökes, 
men först tages wijdare informa//on uhr ransakningen som förwänttes.

XIV. Hans högehrewitt D.D. Pet. Rudbeckius har begiärt att wille dhe gode 
herrarna Consistoriales contribuera något till dhe karlarna som ringdt för dhen 
Högsahl. Herren fordom Hans HögGrefl. Excellice Kongl. Drottzen och Aca
demiae Cancellario. Dhem bewilliades 42 dr kopp^rimtt.

XV. Hans högehrewittz D.D. Petri Rudbeckii skrifft af d. 20 April uplästes, 
begiärandes han 1. weeta om bardberaregesällen [Ellerdt Hohorst] som lägrat 
bookbindarens Sifwerdtz pijga [Karin Eriksdotter] intet kan bringas igen, att 
han må ecclesiastice plichta. Resol. Alla möyelige wägar äro ansökte att få honom 
igen, men står omöyel. att finna. 2. Om Matthias Gyrenius Calm. icke kan hijt- 
förskaffas så till att ecclesiastice plichta som att förlijka kåhnan [Annika Johans- 
dotter]. Resol. Här om afgår bref till underståthållaren Clou, effter han förmenes 
underhålla sig i Stockholm. 3. Begär D.D. Rudbeck cita//on på Lyrell, när han 
hijtkommer, för dhet Lyrell kallat hans nomine consistorii ecclesiastici uthgifne 
cita/f'on tortur, och dhesuthan någon annan inconvenience wijst. Resol. Han för- 
wäntes hijt tili d. 9 Junii då h. Doctoren kan få citation på honom. 4. An- 
mähler h. Doctore» dhet een studiosus wid nampn Sveno Theufferus besufwit 
een kohna benembd Emerentia Nillssdotter, befarandes dhet dhe lära afresa. 
Resol. Begge desse äro redan afreste, hwarföre skall bref öfwerskickas till under- 
ståthållaren Jacob Clou, effter dhe förmenes wara i Stockholm. 5. När någre 
lägersmåhls saker afdömmas här i Consistio begiär D.D. att dommen strax måtte 
till honom extraderas. Resol. Skall skie. 6. Påstår Doctoren, att han medelst
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Consistorii handräckning och assistence må blifwa mächtig cronotijonden af sahl. 
Prof. Ausii åker, som för åthskillige åhr tillbakars icke är lefwererad, särdeles 
som inge frijheetz bref till samme cronotijondens innehållande kunna opwijsas, 
hans antecessor och tillförende i sin tijdh dhen ärhållit, påberopa[n]des h. Doc- 
toren sig sonens Ausii uthsagu att skola penningir för dhen samma innestå hoos 
sahl. Prof. Gartman och Räntmästaren Arrhenium. Qvaestor nekade att någre 
penningar innestå hoos honom. Prof. Micrander sade sig cronotijonden betalt 
för dhetta åhret af dhen portion han af åkren hafwer. Dhet sade och Prof. Auri- 
vill. sig giordt. Elliest pröfwades billigt, att dhe som förb:te åker innehafft eller 
än innehafwer, och cronotijonden icke wederbörl. från sig lefwereradt att böra 
dhe dhen uthgiöra, så frampt dhe icke hafwa speciei frijheetz bref för sigh.
7 . Förfrågar h. Doctoren om icke straff på lägersmåhl borde förhöyas, effter så 
offta dhen synden icke allenast itereras af dhe under staden sorterande, uthan 
och Acad:n. Resol. Consist:o anstår intet att giöra någon lag, uthan kommer dhet 
Kongl. Mayrtt allena till. 8. Dher någon sig förbrutit af dhe under Acad:n sorte
rande emoot sidste böndagz placatet, påminner han att måtte böterne effter 
bem:te placat uthskaffas. Resol. Dher någon i dhetta måhl blifwer beträdd, skall 
execu/zonen ske lijkmätigt Kongl. May:ttz placat.

XVI. Påmintte Rector, dhet man effter constit. Acad. nu borde eligera novum 
Rectorem in futurum semestre. Och som ordningen föll på Prof. Peringer, så 
anförordnades han och här till unanimi consensu, och tillönskades honom lycka. 
Prof. Peringer betackade samptl. Consistorialibus, och uthlofwade effter yt
tersta förmågo dhetta embetet söka att förträda.

XVII. Prof. Lagerlööf berättade huru som han tillijka med Prof. Holm con- 
testeradt på Consistorii wägnar hoos Hans [o: Hennes] Furstl. Durchleuchtig- 
heet på Wennegarn Consistorii condolence öfwer den HögSahl. Herrens Hans 
HögGrefl. Excellxes fordom Kongl. Drottzens och Acad:« Cancellarii dödh, 
då och Hennes Furstl. Durchl. begiärt att wille någre af Consistorii membris 
infinna sig dhen dag på Wennegarn som Hennes Furstl. Durchl. ärnar låta föra 
Hans Högsahl. Excellxes lijk till Kägellholm, och det samma afföllia ifrån gården 
neder till siön. Resol. När man förnimmer dhetta skall skee, skola någre här 
till deputeras.

XVIII. Decanus Prof. Micrander förkunnade att Nicolaus Petraeus will dis
putera de ma/er/a societatis primae simplici. Bergerus Flosundius Suderm. de 
liberalitate, Elias Wixner Hels. de amicitia academica. Äfwen proponerade han 
och att een studiosus Wermel. wid nampn Warmarck* will proclamera een ora- 
ttonem ligatam på swenska, förfrågandes om Consistrm dhet samma will admitte- 
ra. Resol. Såsom dhetta är alldeles owanl. och sådant som lättel. kunde förorsaka 
hoos någre sinistre judicier, dhesuthan och andra af dhetta exempel sig hädan 
effter torde willia betiena, så kan dhetta hans petitum honom icke tillåtes, uthan 
will han, effter han hafft arbete medh dhes sammanarbetande, så kunde kan 
skee inspector na//onis Wermel. låta honom dhen proclamera uthi landskapet 
wid tillfälle, hwar till och Prof. Lagerlööf gaf förslagh.

XIX. Prof. Lagerlööf påminte att han befunnit uthi gratula/zoner till disputa- 
//oner åthskillige gånger någre carmina wara tryckte, som äro mycket negligent

Felskrivning för Warnmark.
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och  owänligt skrefne, förfrågade derföre hwad exped ient man här em oot kunde 
finna? R esol. Hwar och  een  som  presiderar för någon kan allfwarl. tillhålla 
auctore disputa/Zonis, d het han inge andra gratula/Zoner som  ligat skrifne äre 
trycka låter, än som  äro censerade.

X X . H . Qvaestor refererade om  execution  på Bäcken [B eck] i Sahlbärget, 
att dher inge pennings äro att tillgå, uthan hafwer han tree gårdar m ed des 
egendom m ar, hwilcka Acad:ns fullm ächtige K lintten och  A nders Rom«?el till 
Acadins betalning inprotocollera låtit. H afw er och  stadz magistraten dher sam
mastädes lofwat, d h et skall Acadin framför någon annan dher af blifwa betalt. 
Samma gång påm inte och  h. Qvaestor, dhet w oro  nödigt att man söker execu 
tion på borgarens Johan H anssons Knäppz äncka här i staden, effter hon intet 
afbetalar dhen  skuld hon Acad:n skylldig är.

C onsistorium  m inus d. 2 Junii

presentibus R ectore h. B ilberg, D .D . B en zelio , h. Lundio, h. N orrm an, och  
Secret. J. R eftelio .

I. Borgaren m:r Jahan Bäck inkom  em oot studiosum  A nd. D ubb sin w eder- 
dehlem an, och tillfrågades borgaren om  han fått ransakningen och  docum enterne  
uth, som  sidst uthi Consist:o b le f resolveradt, angående hans action m z D ubben. 
Borgaren uhrsächtade sig att han dhem  än in tei fatt, effter Ö rner som  dhem  om  
händer har, intet är hem m a uthan uthe på landet. Tillsades altså han, d h et han 
till i dag 8 dagar till dhem  uthsöker.

II. Acta angående slagzm åhlet em ellan h. Carl M annerfeldt och  Sven W ik- 
man uplästes, hwar wijdh berättade R ector, d het Adam  Leyel [Leijel] blifwit 
effter C onsistorii resolution citerad, m en hans m oder [Judit, f. R okes] inkom m it 
m ed excuse, att han intet här nu kan comparera. 1. Effter fadren [H enrik] 
nyl. är dödh, och sorgen altså nu hindrar. 2. Skulle och  han något giordt, så 
är han ännu under praeceptoris hand och lijten , så att hon förm enar dhet han af 
preceptoren  må castigeras.

H . Carl M annerfeldt tillijka m edh sin praeceptore D n . M agno M egalino in- 
kom m o em oot W ikm an, och tillfrågades W ickm an om  han hade något m ehr att 
påminna, än hwadh förre gången skedt i C onsistio. W ickman: allenast har iag fått 
weta att M annerfeldt hade wärjan uthe när wij w oro tillsammans på kiörckio- 
backen om  söndagen för påskehälgen under högmässan.

M annerfeldt frågades, om  han icke war ihoop  m edh W ickm an om  söndagen  
på kiörkiobacken? H an swarade, dhet han fuller på bondekyrckebacken war 
ihoop m edh W ickman, m en är dher om  m ed W ikman förlijkt. N ek a d e  elliest, 
att dhetta skedt om  een  söndagh, som  och  att han skull hafft wärjan uthe.

F:ss om  dhe förr warit tillsammans på samma backa, effter dhen een e  säyer 
dhetta skedt, om  een  söndag, dhen andre om  een  onssdag. Bägge nekade dhet 
dhe warit dher tillsammans m ehr än dhen een e  gången. F:ss M annerfeldt om  
han kallat W ickman dhe skällsordh, som  i förre C onsistorii actis förm äles? Man
nerfeldt nekade, hade och icke häller W ickman wittne till att öfw ertyga honom  
dhet samma. Sedan frågades W ickm an om  han icke tillstår dhet han senare 
gången, när dhe effter påskehellgen warit tillsammans, först på gatan gufwit h. 
M annerfeldt een  örefijhl, och då h. M annerfeldt luppit in i B u rei gårdh, kastat 
stenar. Item  sedan när han kom uhr gården, slagit honom  på gatan m ed nycke-
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len. Wikman kunde fuller intet neka här till, och tillstodh sig slagit h. Manner- 
feldt tu kiötsår i hufwudet med nyckelen, men sade sig af dhen orsaken slagit 
Mannerfeldt, när han kom uth på gatan uhr gården, effter Mannerfeldt kom 
emoot sig medh een kiäpp, och slog sigh medh dhen så näsan blödde.

Mannerfeldt: Dhenne Wikman kom åth mig, när iagh kom uhr gården och 
skulle gå hem, och då stötte iag howow fuller, och kan skee han blödde dher 
af, dher till kan iag intet neka.

F:ss Mannerfeldt om han blödde, när Wikman war ihoop medh honom förr 
än han gick in uthi gården? Han sade dhet han honom då så slog, att han spot
tade blodh. F:ss när dhetta skedde? Bägge tillstodo att dhetta skedt om söndagen 
emellan 5 och 6 om afftonen. Men förre gången dhe warit tillsamman påstodh 
Mannerfeldt att dhet warit om een onsdag, men Wikman om een söndagh, 
hwar om dhe bägge tillstodo sig wara förlijkte, särdeles som då ingenthera dhen 
andra skadat.

Partterne affträdde, och discurrerades om dhetta, bepröfwandes Consistoriales 
nödigt att inkalla pra?ceptoren Megalinum, och af honom förnimma huru gam
mal Mannerfeldt är. Megalinus inkom och berättade att Mannerfeldt fylte sine 
14 åhr uthi Februarii månad, och är född A:o 671. Consistoriales effterräck- 
nade hans ålder, och befunno, att han fylldt reda sine 15 åhr och är på dhet 
i6:de. Megalinus frågades huru han kan wist weta Mannerfeldtz åhrtahl? Han 
swarade, dhet hans moderfader [Per Jönsson] således refererade. Mannerfeldt 
inkallades och frågades huru gammal han är? Han swarade dhet han seedt hoos 
sin moderfader i Norkiöping sin sahl. fars book att han är född d. 8 Febr. 671.

W ikman inkallades och frågades huru gammal han är. Han swarade sig wara 
på sitt siuttonde åhr. Partterne affträdde. R esol. A lldenstund studiosus Sveno  
W ikman wederkiändtz dhet han slagit studiosum  wällb:ne h:r Carl M annerfeldt 
een kinpust, 2. han och kastat stenar effter honom  uthi sahl. Buraei gård, m en  
honom  lijkwähl intet träffat, 3. tillfogadt honom  twänne kiöttsår i hufw udet på 
gatan, altså plichtar han för kinpusten 6 m k söllf:tt, för steenkastandet 12 mk  
och för dhe twänne kiötsåren 12 mk söllf. hwartdhera. För dhet öfrige betalar 
han och bardberarelönen.

H . Carl M annerfeldt igen, som  och slagit Sveno W ikman blodig, plichtar för 
dhet samma 12 mk söllf:mtt. Hwad w ijdkom m er dhet, att skulle dhe tillförende  
warit tillsammans een  gång, och W ikman påstår dhet skedt een  söndag under 
högmässan, M annerfeldt åther om  een  onssdag, och intet wittne ey häller är att 
tå någon skada skedt, så corrigeras dhenne dheras petulance att dhe gådt uhr 
kyrckan allfwarl. af dheras praeceptoribus, böhrandes dhe och så m ycket m ehr 
hädaneffter aldeles afhålla sigh ifrån slijk otijd igheeter och  inconvenience, hwar 
om  dhe och allfwarl. åthwarnas.

Consistorium  majus d. 2 Junii 
praesentibus R ectore h. B ilberg, D .D . B en zelio , h. H olm , h. Schütz, h. Lun- 

dio, h. Aurivill., D .D . D rossandro, h. N orcop ., h. Spole, h. O brec[h]t, h. N orr
man, och Secret. R eftelio.

I. Acta oplästes, och wid dhet samma påm inte Prof. Lundius att han tillijka 
m ed Prof. Micrand. tählt m edh h. Sam. Stehn dhet w ille han låta Acad:n execu-
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tion åthniuta på Knäppens änka här i staden, då han och lofwat Acad:n tillbörl. 
handrächning wijd wijdare påfordran.

II. Rector intimerade dhet geneross. Dn. Claudius Bonde wille orera tillkom
mande tijsdag de ratione, ärnandes han sedan valedicera Acad:n. Dhetta bewil- 
liades.

III. Rector påmintte att wille hwar facultet öfwerlägga om dhem, som nu 
komma till att fa stipendia. Item wille och inspectores stipendiario rum träda till
sammans medh inspectoribus aerarii, som förr resolveradt är, och giöra förslag 
till huru månge personer som numerus stipendiariorum kan förökas.

IV. Jahan. Muhlenbruch [Mtillenbrok] Calmar., Henricus Gangius Dalec., 
Isaak Mackei Gestricius, Mart. Seth V.Goth//j, Johan. Fegraeus V.Goth^j, Mau
ritius Biörner V.Gotlm, Petrus War[n]marck Wermel. och Michael Sollenius 
Angermannus begiära testimonia. Alla dhesse bewilliades dheras begäran, men så 
påminttes af Prof. Holm, att dhe som willia peregrinera, böhra secundum con- 
stit. först låta examinera sig i sine christendoms stycken.

Prof. Schütz begärtte dhet wille Rector tillhålla dhe som valedicera Acad:n 
och taga testimonia, att dhe effter dhen HögSahl. Herrens Illust. Cancellarii 
förslag lemna något till Bibliothequet anten böcker eller pennings. Rector sade 
sig reda giordt påminnelsse här om, will och ännu giöra, men een dehl willia 
inte/ förstå sig här till. Äro och af dhesse som nu begiära testimonia ingen 
mehr här i staden, än allenast War[n]marck, är altså swårt att få något af dhem 
här inte/ äro, uthlofwade lijkwähl dhet wille han här om hoos dhem påminna, 
som absentium testimonia uttaga.

H. Schutz förfrågade om hwar och een som Acad.n quitterar må wara obli- 
gerad effter ofwanb:te förslag något förähra till Bibliothequet? Consistoriales be- 
pröfwade dhetta mehr beroo på hwar och eens goda willia, än att wara någon 
obliga//on, särdeles som Kongl. constitutme något sådant icke befalla. Hans 
HögG. Excell. sahl. Kongl. Drotzen och Cancell. icke heller synes willia dhet 
hans förslag skall räknas för någon befallning. Lijkwähl kunna Rectores påminna 
valedicentes här om, särdeles hoos dhem som förmögnare äro.

V. Prof. Schütz begärtte Consistorii betänckande om een punct af Kl. consti- 
tutionerne, hwarest förmäles, att Bibliothequet bestås till inkiöp 600 dr kop- 
p#r:mtt, och frågade han, om samma punct är så förståendes, att af samma 
600 dr och skall anwändas hwad som fordras till Bibliothequetz repara//on, 
förmenandes han, att hwad Bibliotequetz repara//on anbelangar, så böhr dhen 
omkostnaden bestås af dhe medell som till byggnin[g]swäsendet anslagne äro 
och intet af dhe 600 dr till inkiöpet, särdeles som 600 dr a part äro uthi Kl. 
constitutionerne anförordnade till byggnadd. Consistoriales förmente, att såsom 
uthi Kongl. constitutionerne a part äro opförde medell till Bibliothecae inkiöp, 
a part igen medell till byggningz staten i gemen, dhet borde och Bibliothequetz 
repara//on och wid macht hållande under samme byggningz stat inbegrijpas, men 
skall lijkwähl efftersees, om icke dhenne qvaestionen förr warit före i Con
sistorio.

VI. Uplästes booktryckarens ifrån Lundh Daniel Kempes bref till Magn. Rect. 
låtandes han förstå, dhet wille han officinen här widh Acad:n antaga effter 
Curio. Rector berättade sig hördt dhet Keyser reda har öfwerfördt något tryc- 
kerij. Elliest beklagade samptl. Consistoriales dhet Keyser så länge uphållit Con- 
sist:m med sine försäkringar, men så förhalne tijden som nu skedt är.
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H . Schütz tyckte wara m ycket betänckel. wijdare att anförtroo sig K eyser, 
efFter han sie lf försäkrat åthskillige ganger hijtkom m a, Consist:m  honom  och  
förelagdt tijdh innom  hwilcken han skulle hijtkom m a, så frampt han sig af 
Kongl. May:ttz privilegier will betiena, m en han lijkwähl intet giordt till saken, 
uthan allenast nu någre få instrum enter öfwerfördt.

R ector berättade, dhet han nu å nyo tillskrifwit Prof. Ö rnhielm , att han till
håller K eyser uthan uppehåld kom m a hijt, så frampt han will behålla officinen  
här.

Sedan discurrerades om  dhe hijt redan ankom bne saaker, och förm ente Prof. 
Schütz man borde see  hwadh dhet är han hijtfördt, om  allenast dhet är någre 
instrum enter, eller om  [det] är något tryck ibland. M en dhetta fans icke rådel. 
något röra wid hans saker in ejus absentia.

O m sijder stannade Consistoriales dher wijdh att bref afgår till K eyser igen, 
dhet han innan ändan af dhenne månaden inrättar wärckel. officinen, så frampt 
han will blifwa Acad:ns booktryckare. Effterkom m er han och icke dhetta, så 
kan Consist:m  underdånel. rem onstrera H ans Kongl. M:tt huru han eluderadt 
Consist:m . D h et bref som  afgår till K eyser kan genom  twänne god e män honom  
insinueras, som  sedan gifwa com m unication af hans swar.

VII. Berättade D .D . Drossander, dhet han i Stockholm  effterfrågat dhen  
fächtmästaren, som  han hafwer förslag på, m en w eet intet hans egentelige  
m ening, effter han war så siuk, så att han 'mtet kunde gifwa något swar från sig 
wist. Lijkwähl hafwer han låtit förstå att han will komma. Samptl. Consistoriales 
önskade dhet ju förr ju hälldre dhe vacante exercitiem ästarnes rum kunde blifwa 
upsatte igen, särdeles som  H ans K ongl. M :tt nu så richtig stat för dhem  inrät
tat, och torde H ans Kongl. M:tt m ed onåder optaga, om  dhen länge skulle va- 
cera, hwarföre skall m edh flijt förnim m es hwar man capable subjecta kan fa.

VIII. U plästes sahl. fåchtmäst:ns Jahan Grubbz änkas h:o Ingeborgz Saleniae 
supplique, hwaruthinnan hon förm äler att skulle hon hafwa någon rest att fordra 
uppå sin sahl. mans löhn, hwilcken hon begiärer åthniuta, att dher igenom  
kunna låta kom m a sin sahl. man till jorden och jämbwähl creditorerne förnöya. 
Sedan insinuerades e tt wällb:ne h. landzhöfdingens b ref a f d. 21 M aii sidstleden  
af innehåld dhet förb:te sahl. fächtmästarens äncka sitt trångmåhl hoos wällb:ne 
h. landzhöfdin anmält, hwarföre han rem itterat henne m edh dhes fordran till 
Consistorium , att w ille  Consist:m  söka uthwägar hwar igenom  hon kunde blifwa 
hulpen.

R ector sade sig beswarat änckan strax, när hon insinuerade dhenne suppli- 
quen, att förr än hon kan ärhålla något swar så behöfw er man att conferera m ed  
h. Ränttemäst:n om  och  huru w ijda K ongl. C om m issionen dhenne saken uptagit.

Sedan påm inte Prof. Schütz, att hwadh dhenne fächtmästarens eller dhes änc- 
kas preten sion  w idkom m er, så är dhen m ed alla dhes circum stantier af C om m is
sionen  uthförl. deducerad, och  ligger nu under Hans Kongl. May:ttz aldra- 
nådigste betänckande och  om döm m e. R esolverades altså, att så wijda dhetta lig
ger till Hans Kongl. M :ttz aldranådigste decision, så afwachtar man dhen samma 
underdånel:t och  kan em edlertijd här wijd intet något giöras; hw ilcket notiflce- 
ras wällb:ne h. landzhöfd:n tillijka med någon representation af saaksens sam
manhang. Hac occasione discurrerades om  nådåhr för exercitiem ästarnes änckor, 
om  skola eller böra dhe dhem  få och åthniuta, hw ilcket R ector betygade att 
fächtmästare änkan begärer. M en som  C onsistorium  intet reglem ent för sig haf-
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wer uthi dhetta mahlet, altså anstår dhet till dhes någon Cancellarius constitue- 
rad blifwer, genom hwilcken detta Hans Kongl. M:tt å Consistorii wägnar alldra- 
underdånigast förställas kan.

IX. Notificerade Rector huru som h. Axehielm begiärer execution på rytt- 
mest:n Hummerhielm för huushyra som h. Hummerhielm skulle på sine styff- 
barns wägnar wara skyldig. Resol. Ehwad som h. presidenten Axehielm hafwer 
att beswära sig öfwer emoot h. ryttmest:n Hummerhielm, så må han wederbörl. 
dher om inkomma uthi Consistorio.

X. Rector gaf tillkänna, att förr i dag uthi Consistio minori woro ex inci
denti omtalt, att skulle i majori Consistio föredragas, om icke woro nödigt, att 
man wederbörl. söckte, dhet måtte Acadins constitutioner hoc in puncto ob- 
tinera sin vigeur uthi stadzrätten, att dhe af borgerståndet, som oförrätta någon 
studiosum måge dherföre ad tenorem constitutinum plichta.

Resol. Hwadh Kongl. constitu/Zones in tali casu prescribera, föredrages uthi 
ödmiukheet h. landzhöfdingen, och begiäres dhet han wille dhet publicera låta 
uthi stadzrätten, så att dhe hädan effter blifwa maintenerade, icke dhes mindre 
pröfwade Consistim godt att man dröyer här med till dhes någon Cancellarius 
blifwer förordnat som kan dhetta wärcket recommendera.

XI. Föredrog Rector, huru som Hans Högwitt Archiepisc. och ProCancella- 
rius förleden söndag låtit förmärcka, att wille han i dag komma op uthi Con
sistim, effter han något hafwer att föreställa om successore effter Hiss HögGrefl. 
Excellice för detta Cancellarium, medh hwadh mehra Hans Högwitt kan hafwa 
att föredraga. Och som Hans Högwitt låtit förstå, att han nu mellan kl. 3 och 4 
wille opkomma, förmente han, dhet borde man nu förnimma, om behagade Hans 
Högwitt ProCancellario nu dhet wärckställiga. Skickades altså Secretarius till 
honom och bebodade när han igenkom, dhet han strax wille komma.

Nu upkom och Hans Högwitt Archiep. och ProCancell. och lätt förstå strax 
att han fått i befallning något att föredraga Consistio acadico nembl. att effter 
Gudh alzmechtig behagat hädankalla Acadins fordom högdtberömlige Canceller, 
och dher på h. cantzlierådet Bergenhi[e]lm påmint, att constitut. Acadiae icke 
allenast förmå att Consium någon här till nämbner, uthan och Acadins angelägen- 
heeter fordra dhet ju förr ju hälldre någon constitueras här till, altså wille nu 
Consistim här om ombetänckt wara.

Upläste så Hans Högwitt sielf h. cantzlierådetz Bergenhielms bref, hwaruthin- 
nan han låter förstå sig anbefalt wara af Kongl. Mayitt att communicera medh 
Hiss Högwitt att Consistim effter constitutiones omhuxar sig wählet till dhenne 
vacancen.

Rector betackade Hiss Högwitt Archiep. som welat hafwa obespart dhetta 
ärendet medh Acadin att communicera, låtandes förstå dhet Consistorium än 
intet kunnat skrijda till något wähl, emädan sorgen warit så recens och crud.

Sedan uplästes constitutionerne och jämbwähl privilegierne angående elec
tionem Cancellarii. Item uplästes och acta Aio 650 som håldne äro in consimili 
casu, hwar af befans, att då flere af Kongl. Råden nämbde warit. Någre mente 
dhetta wärcket anstå kunna till een annan gång, då Consistim kunde blifwa 
frequentius, andre igen att dhet nu måtte skee uthan drögzmåhl, och kunna ab
sentes med foderligast inkomma med sitt betänckande, effter Consistim war nu 
så frequens som dhe kunna wänta. Discourrerades fuller något om dhetta, men 
omsijder voterade hwar som föllier.

1 6 4
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Prof. Norrm an: D hen  högste Gudh han förläne Acad:n sådan Cancellarium  
som  K ongl. May:tt och A cadem ien länder till fromma. O ch ehuruwähl fuller 
alla af K ongl. Råden wår Acad:ae wähl bew ågne och günstige äro, så önsker jagh 
lijkwähl Hans H ögG refl. Excell. Kongl. R ådet grefw e Bengdt O xenstierna skulle  
wara led ig dhetta beswäret på sig taga; m en iag befarar att han icke ledig är, 
will och icke heller changera cancellariatet wid Å bo, hwarföre nämbner iag H ans 
Excelkce h. G eorg  G üldenstier na. Hans E xcelkce Rijkzmarskallken gref. Johan  
Steenbock och Hans E xcelkce grefw e G ustaf D e  La Gardie.

Prof. O brec[h]t, näm bde H ans Excelkce G eorg G üldenstierna, Hans Excell. 
gref. Johan Stenbo[c]k, H ans E xcelkce Edverdt Ernsteen [Ehrenstéen].

Prof. Spole: O m  H ans Excelkce grefw e B engdt O xenstierna skulle willia 
dhetta munus antaga som  för hafwer warit Å b oo  Acad:ae önsker iag gierna, hwar 
och icke nämbner iag grefw e G ustaff D e  La Gardie, så för dhet han här stude
rat och warit R ector M agnificus, som  för sin sahl. h. faders meriter.

Prof. N orcopens.: m itt votum  är een se m edh Prof. Spoles.
D .D . Drossander: A f  dhen wördnad som  iag drager för dhet höga kall, som  

Hans H ögG refl. Excelkce h. B engdt O xenstierna för tijden bekläder, sampt 
dhen skylldige tacksam heet, som  iag finner dhet grefl. sahl. Kl. D rottzetz huuset 
hafwa förtient, skulle iag dhet önska att anten H ans E xcelkce grefw e B engdt 
O xenstierna, eller och H ans Excelkce grefw e G ustaff D e  La G ardie w ille  antaga 
dhet beswäret, att blifwa Acad:ae Cancellarius.

H . Aurivilh: Em edan dhet kan lända Kongl. Acad:n till een  stoor honeur  
och understödh om  Hans H ögG refl. E xcelkce grefw e B engt O xenstierna, skulle  
behaga dhet beswäret sig påtaga och blifwa Acad:ae Cancellarius, så skulle iag 
dhet för min ringa person giärna önska, m en såssom  H ans H ögG refl. Excelkce  
föruthan hög ållder och  andra stora beställningar för rijksens wählfärdh, så som  
och tillförende hafde Cancellarii em b ete  wid Å bo icke torde lättel. dher till 
wara att förm oda, tycker m ig dher näst H ans H ögG . Excell. G ustaff D e  La 
Gardie såsom wår förre Cancellarii sohn förnäm bst kunna kom m a i considera- 
tion. O ch sedan H ans H ögG refl. E xcelkce grefw e Johan Steenbock.

Prof. Lundius: Jag bijfaller Prof. Norrm an.
H . Schütz: Jag giör ett m ed Prof. O brec[h]t.
Prof. H olm : Jag nämbner grefw e B engdt O xenstierna, grefw e G ustaff D e  La 

Gardie.
Prof. Benzelius: Jag nämbner grefie G ustaff D e  La Gardie och Ernsteen.
Rector: D h e  höga herrar, som  i dhetta wärcket äro nämbde, hwilckenthera  

Hans Kongl. May:tt oss behagar tillägna, kunde wara Acad:n till stoor upbyg- 
gelsse, m en om  m ig stodo till att nämbna någon uthom  Rådet, så har h. hoff- 
cantzleren wällborne h. Lindskiöld giordt Acad:n så stoor tienst dhenne tijdhen  
och förstår Acad:ns stat och affairer så wähl, att han kunde nämbnas.

R everend. ProCancellarius: H w ilcken  som  Hans K ongl. M:tt behagar här till 
att förordna, så twiflar iag intet, uthan att dhen lärer wara till Acad:ns märcke- 
lige hielp och understödh, besynnerl. som  alle dhe höge herrarna K ongl. Råden  
äro Acad:n wällwilliande och benägne.

R esolverades så sedan, att uthi diupaste underdånigheet H ans K ongl. May:tt 
förställes dhe personer som  nu näm bde äro, och kan så lagas att brefwet m öter  
Hans K ongl. May:tt i K ongzöhr, så lärer H ans Kongl. May:tt dhen sedan här till 
förordna, som  honom  bäst behagar.
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Sedan insinuerade H:ss Högw:tt ProCancellarius ett Kongl. May:ttz bref, af 
innehåld, att såssom ingen dantzmästare wijd Acad:n warit brukad nu någon 
tijdh, uthan är twänne åhrs till samma embete anförordnade aflöhning besparde 
föruthan hwadh i höst falla kan, altså hafwer Hans Kongl. M:tt samma aflöningz 
besparning, så wijda dhen tillhinner till formsnijdarens afbetalande anslagit, som 
figurer ne till Prof. Ol. Rudbeckz botaniske wärken förfärdigar. Skulle och fächt- 
mästarens rum, som nyl. afleden är, icke så snart kunna ersättias och något på 
löhnen woro att bespara, tillägger och Hans Kongl. M:tt dhet Prof. Ol. Rudb. 
botaniske wärck.

Rector berättade huru som een dehl af ränttorna af exercitiehemmanen warit 
upburen dhet åhret förr än dhe Acad:n blifwit tillslagne, een dhel och an- 
wändas måste till dhe hemmanens reparation som fördärfwade och af sig kombne 
äro, så att derföre heela summan, som till förb:te exercitiemästarne är anslagen, 
intet är behållen, hwilcket alt h. Qvaestor lärer gifwa underrättelsse om, när han 
kommer hem. Taltes och om fåchtmästare änkan, om hon något nådåhr skall 
niuta eller om löhnen skall h. Rudbeck strax tillfalla.

Resol. Förr än något om nådåhret kan slutas, måste man dhet Hans Kongl. 
May:tt allerunderdånigast föredraga, som förr resolveradt är.

Effter dhetta tog H:ss Högw:tt ProCancelli/yj affträde.
Rector notificerade dhet han genom deputatos hoos h. slottzbefal. låtit för

nimma om skulle han kunna låta Acad:n fa immission uthi Hans Högw:ttz sahl. 
D.D. Stigzelii åker. Men som han dher till sig inte/ kunnat förstått, så gaf Rector 
tillkänna, dhet wille han här om hoos wällborne h. landzhöfdm anhålla.

Prof. Norcop. påminte, att såssom nu arbetes på åkerwäsendet, och dhet 
sökes till att bringas till een regularitet och wiss partition, dhet icke woro orådel. 
att äfwen medh humblegårdarne skedde jämbning och deelning, så att hwar och 
een sin tillbörl. och wisse portion blifwer tillslagen, och således icke någon dehl 
kommer att blifwa obrukad, hwar af sedan föllier, att dhe som dhen obrukade 
dhelen kommer att antaga, måste mycket påkåsta innan han kan honom upbruka 
igen. Rector påminte om någon oreda dher uthi skedt, så wore dhet wähl dhen 
rättas, men A:o 680 är här i Consistio ett general conclusum giordt, och effter 
dhen tijdh intet förandrat, föruthan h. Prof. Örnhielm som har begiärt dhen som 
Prof. logices hade och Prof. Wollff een haga som Prof. Aurivillius hade. Och 
finnes ingen platz obrukatt mehr än Prof. Wollff har, och weet man in tet om 
dhen tienar dher till. Prof. Norcop. påminte ibland andre irregulariteter att facul
tas thfo/ögica blandar sig i facult. philosicae humblegårdar. Rector sade dhet 
samma.

XII. Uplästes wällitt Erich Nillsons bref till Consistorium att måtte han fa re- 
fusion för qwarnen som han i Harwijkz ström uprättat effter accord medh 
Acadm, förmälandes han sigh allenast på 2. weckors tijdh qwarnen fått bruka, 
effter uthjorden och strömmen blefwit anförordnad till watnetz uttömmande 
uhr Danmora grufwan. Omkostnaden på dhenne qwarn upförer han till 450 
dr 17. Dhes uthan begiär han refusion för dhet han åhrl. sedan wattnet hela 
uthjorden intagit, måste lijka fult derföre betala uthlagorna och contribuera till 
knechtehållet. Jämpte dhetta gifwer wählaitt Anders Karm [Carm] att förstå 
dhet han på förbide uthjord nederlagdt till huusbyggnad och uptagne wretar 
1142 dr 14 öre kopp^rimtt, förfrågandes han om icke samptl. interessenterne
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uthi Danm ora grufwan som  fått tillstånd att bruka uthjorden sig till nytta måge 
wedergiälla honom  samma m edell.

Anbelangande wäll.tt Anders Johansons Karms [Carms] bref, så resolverades, 
att ödm iukel. föredragas uthi Kongl. Bergz C ollegio , effter hans förslag, dhet 
m åtte han hoos dhem  söka sitt skadestånd, som  förmått hoos Hans Kongl. 
M :tt att offtab:te uthjord är till grufwans nytta anförordnadh. Item  anhålles och  i 
ödm iukheet hoos Bergz C ollegium , dhet m åtte Acad:n befrijas ifrån Erich N ill-  
sons fordran, alldenstund sahl. skattmäst:n högwällborne h. Steen B ielke genom  
åthskillige sine bref försäkrat, dhet skulle Acad:n alldeles blifwa skadelöös.

X III. U plästes Prof. Spoles förklaring em oot Prof. Schütz, dhen han och  be- 
giär måtte införas uthi protocollet. M en Prof. Schütz begärte dhet måtte acta 
collationeras effter som  han dhen allegeradt effter förrige V . Cons. resolu //on , 
förr än som  dhenne skrifften införes.

I dhet öfrige hwadh Prof. Spole allegerar, och icke af actis bewijsar, håller 
iag sade Schütz för intet. 2. Sätter iag em oot dhenne skrifften min förre m edh  
dhes allegatis, som  och een  appendicem  som  kan föllia, 3. graveras han inte/ 
oskyldigt, emädan han inte/ effter Consistorii slut på een  extraordinarie dag tagit 
under händer dhenne saak. M igh har han graveradt och inq/*/'eterat, då han tur- 
berade mitt jus till rectoratet. H ade han hafft något att påminna när iag kom  
ifrån Stockholm  hade han dhet bordt sättia på een  lista, dhet han intet giordt.

Secreteraren sade och sig än ytterligare förorsakes att förklara huru m ed  
dhenne saken widkom m er, dhet han och m ed första w ille  giöra, effter tijden  
ey dhet samma nu tillåter.

R ector refererade: D h et är bekantt att Prof. O l. R udbeck har undangått m in  
profession dhet dhen tillanslagne hem m an, igenom  dhet att han intalt K ongl. 
D rottzen att professio astronom ica skulle få dhet samma. Sedan querelerade jag 
här om , m en liquiderade lijkwähl m edh honom , att Prof. Spole skulle få behålla 
dhet samma, doch under dhen condition, att när någon förändring sker, skulle  
dhet redresseras till professionem  geometriae, m en uthi actis står, att dhet skall 
redresseras till professionem  astronomiae, hwilcket är oförseendes infördt ad 
acta, ty som  Professor astronomiae dhet nu hafwer, och  dhet böhr redresseras 
till min profession så kan inte/ annars wara, än att in actis i stället för voca
bulo astronomiae böhr stå geometriae, begiärte altså R ector att dhet måtte således 
rättas att icke i längden någon irning och oreda här af förorsakas. R esol. A tt 
corrigera acta är m ycket betänckel., m en så kan tillsättias uthi dhet rummet, 
dher således är förskrifwit, att dhen paragraphus m edh dhenne collationeras.

N är bondebeswären skulle företagas, så togh h. Schütz affträde, m en R ector  
begärte dhet han måtte blifwa qwar. H an förbahr sig hafwa ondt och längre 
intet förmå sittia. Sedan uplästes bondebesw ären, som  inspectores aerarii till- 
förende gufwit sitt betänckande öfw er, hwar på sedan Consistorii resolution nu 
föllgde. M en här wijdh tog Prof. Lundius affträde, effter han såsom  inspect. 
aerarii förr öfw ersedt samma beswär. Prof. Spole effter han war trött a f dispute
rande afträdde och.

Per M attson* i Bählby i D ingtuna sochen. Räntemästaren berättade att dhenne  
bonde blefw et skyldig 2 1 4  dr 6 öre kopptfr:mtt 15 t:r 6 f:r spannemåhl. 2. B e-

* Felskrivning för Per Fastesson.
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finnes han stursk och mottwillig, klagandes befallningzm:n att han trögdt kom
mer tillstädes wijd stämningar, och om han än kommer dijt, går han intet in 
och wijser sigh. Hwarföre och fogden Winter har reda d. 13 Junii 682 sagdt 
honom ifrån hemmanet, om han icke betalar sin räst, och rättar sin treskheet. 
Men sedan befinnes han intet sådant effterkommit, uthan haar ännu så stoor 
rest som ofwansagdt är, och dhes uthan gifwer fogden elaka ord. Nu haar Rom
mel, som kommit i Wintrens ställe, på nytt sagdt honom ifrån hemmanet.

Uplästes samma bondes inkomne supplique till h. Ränttemäst.n, hwaruthi han 
klagar sin nödh, och beropar sig på dhen förbättringen han giordt wijd hemmanet 
så wäll till äng och humblegård såsom och byggning; lofwandes sig willia 
giöra sin flijt att betala sin rest, om han far ännu blifwa wijd hemmanet. Han 
klagar och öfwer dhen olycka han hafft i åhr, att han mist 2 st. hästar på resan 
till Kopparbärget.

H. Lundius: tyckte hans ålder och giorde förbättring wijd hemmanet böra tagas 
i consideration, och komma honom till goda, hälst effter han har nu 80 dr att 
strax lefwerera på sin rest, sedan böhr och betänckas, att hans granne Jöns Ander
son i samma by, är mehra skylldig, wäll 260 dr, och mindre giort till saken wijd 
hemmanet; derföre måste dhe antingen både afsätties eller både conserveras.

Resol. Peder i Bällby skall fa blij wijd hemmanet, med fölliande willkor, att 
han först skall aflägga sin rest, så mycket möyel. är innom dhetta åhret; och sedan 
skall han giöra fougden den lydnan han bör; elliest skall fogden haa macht att 
strax drifwa honom uth. Dhetta adproberade Consistorium.

Inkallades Per Mattsons [0: Fastessons] swåger Erich Halfworson och till
frågades hwij hans swåger icke sielf komwer hijt. Bonden tillfrågades om icke 
hans swåger är förmögen att betala sin räst. Han swarade, rätt wähl.

Bonden sade sig hafwa med sig någre penningw att lefwerera på sin swågers 
rest.

Consistorium tilltalte honom hwarföre han icke gåår till fogden medh pen- 
ning.na. Han swarade, att han heller wille lefwerera dhem här. Sedan förkunna
des honom Consistorii slutt, som ofwanståår.

Eskill Erichson i Kippinge, som tillförende warit afsagd ifrån hemmanet, 
supplicerar att fa behålla dhet.

Kiörckeherden Ericus Hammarinus i Närtuna intercederar för honom. Eskill 
Erichsons hustru inkallades och frågades hwem swaradt för 685 åhrs räntta, dher 
på hon swar:de sig och hennes man dhet giordt. Han hafwer 2 par dragare, 
och tillbiuder sig ännu förestå hemmanet. Hon beklagade dhet dhe bött 400 dr 
för skogzeld. Execution är skedd, då Acad:n fatt uth sitt så när som på 29 dr 
10. öre 1 t:a spannemJhl 2. f:r som sees af 683 åhrs räkning. Hemmanet är 
wähl bygdt. Resol. Om bonden Eskill Erichson presterar caution för sigh, så 
att Acad:n blifwer om inkomsten säker, så må han behålla hemmanet. Dhetta 
ratificerades i Consistorio.

Per Mattson i Huusby och Lena sochn skylldig 213 dr kopparmynt 5 f:r 
sädh, begiär tillgifft på resten och förmedling på hemmanet, effter dhet elliest 
ey kan bära sigh. Resol. Effter hemmanet är skatte, så upbiudes dhet, så att 
Acad:n dher erfwingarna, dhet willia inlösa, således må komma till sin betall- 
ning. Dhetta ratificerades.

Anders Erichson ibidem begiärer och förmedling, och seyer sig intet elliest
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kunna stå hem m anet före. D h e  som  visiteradt betyga, att gården är nederrött, 
är och  ingen skog till. H an hafwer nu i åhr först anttagit hem m anet. R esol. 
H on om  unnes ett åhrs frijheet till hem m anetz uprättellsse.

Jahan Erichson i Frensta [Fransta] och H ussby Långhundra sochn begiär slippa 
cronotijonden för 68 4  och 6 8 5 , effter hans egendom b brunnit för honom . R esol. 
Effter för honom  brunnit, synes wara skiäligt han winner sin begiäran.

Johan Josephson och Erich A nderson i U bby [H ubby] och Danm arck sochn  
inlefwereradt häradzbewijs, att förleden wår 685 dhen tijden gräset wäxte, 
dheras ängar blefw o af matskar så upätne, att dhe intet m ehr fatt än 6 å 7 lass 
höö hwarthera, dher dhe lijkwähl förr pläga få 70  å 8 0  lass höö. R esol. Till- 
gifz 2 t:r sptftftfimihl hwardera. D hetta  adproberades af Consistorialibus.

Inninge O lo f M ichelson klagar öfwer sin granne M attz Person, att han har 
bettre wreter, och begiärer fa dhela m ed honom . D h e t är dom b dher på att 
m ätning skall ske i byn, och har Qvaestor s ie lf warit dijt att förrätta dhen samma, 
m en b le f in tet af, em edan G iillenC lotz [d: G yldenklous] folck dragit sig undan, 
som  och  har ett hemman i byn. R esol. Synes skiähligit att em edan A cadem iens 
hem m an som  O lo f  M ichelson och Mattz Person beboo äro lijka till örestahlet, 
dhe och blifwa lijka skattlagde, hwarföre jämkas dhem  em ellan att blifwa dhe  
lijka i åker, ängh, skog och marek, och lägges så M atz Persons hem m an för halfft 
som  O lo f  M ichelsons. D hetta  adproberades.

Staffan M attson i Jor[t]slunda begiärer ett stycke äng a f dhet han sie lf  uprögt 
sampt ett stycke af een  w reet, emädan han är ifrån hem m anet och m ågen dhet 
em ottagit. Qvaestor berättade honom  een  godh tijdh bodt på hem m anet, och  
dhet m ycket wähl lagat och bygdt, sampt uptagit och  uprögt wreetar och ängiar, 
hwar på och sochnens attest upwijstes af pastore skrifwin. Item  richtigt uthgiort 
sine uthlagor. M en som  han nu är gammal, afstått hem m anet till sin måg, med 
dhen condition att mågen effterlåter honom  ett stycke af dhen äng och wreter 
han uptagit, sam tycktes dhet till wijdare V. C. ratification. D hetta  bewilliades 
att må swärfadren åthniuta, så frampt Acadrn intet här igenom  afgår.

Erich Staffansson i Söderkiällmyran och  T ensta sochn betygar effter sochnens  
wittnesbördh att hans hem m an är icke allenast till ägor ringa, uthan och så till 
åcker som  ängh m ycket ofruchtbart, åkren är m ycket wåttlänt och  sum pig och fa 
stycken som  i rättan tijdh kunna såås, så att dhe sällan fa sitt uthsäde igen. 
Giärdzgårdarna och dijkarna w oro fördärfwade, när han dhet m ottogh. Ingen  
gagnelig skog är dher till. Samma beskaffenheet är m edh Erich M attsons hemman  
i N orre Kiällmyran, effter bägge ligga i giärdzlagh ihoop. Bägge begiära förm ed
ling. R esol. Förm edlingen synes nödig, m en beroor till v isita//on i sommar och  
till fogden inkom m er. Ar sederm ehra ransakat. R esol. Erich Staffanson förunnes 
ett åhrs frijheet till fullel. uprätta hem m anet, som  war m ycket förfallit. D hetta  
bewilliades. D octor  D rossander som  visiteradt, betygade hem m anen wara m yc
ket ringa, och åkren så swagh, att bönderne intet mächta uthlagorna uthgiöra, 
uthan dhe icke få förm edling, hwarföre resolverades af Consistorialibus att på 
hwart hem m anet blif:r spannem åhls ränttan een  half tunna mindre än förr.

Per A nderson i G ryttiom  framwijste een  attest a f v. pastore öfw er dhes hem 
mans ofruchtbarheet, hwarföre han begiärer ett stycke äng till. R esol. W ill bon
den gifwa arrende för dhen portion han begiärer, så att Acad:n intet lijder, 
så kan honom  ett stycke förunnas af U rssebo  ängen, hwileken till arrende anför-
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troos befal:n Hambraeus för io o  dr kopp<zr:mtt, aldenstund både beswärl. som  
för kostsam pt faller för Acad:n dhen m ed egen  om kostnad att bärga. O ch kunna 
då andre flere Acad:ns bönder, som  behöfw a någon äng, fa här uthi interessera, 
och derföre proportionaliter arrende uthgiffwa.

Anders Erson och Får Pärson i K iölinge begiära tillgifft på gl. resten, som  
dhe råkat uthi. N är dhenne puncten uplästes uthi C onsistorio, opw iste Rector  
een  Per Persons supplique, som  han i dag fatt, dher uthi han beklagar högel, 
hem m anetz ringheet, så till åker som  äng, skog och m uhlbete, är och dhesuthan  
skogen af w ådeeld m ycket fördärfwat, begiär dherföre och han hädan efter blifwa 
förskont för dhe tu las w ed, som  för någre åhr sedan på ränttan tillökte äro. 
R esol. Såsom hem m anen äro m ycket swaga och ringa, och dherföre dhe samkat 
sig rest på, så åthniuta dhe general resolutionen till god o , hwad spannemählen 
anbelangar, att när i .  t:a betalas afföres 2. Per Person niuter och förm edling  
således att w eden  som  påökt är, förskones han före hädan effter. Sam m aledes 
efftergifw es och w eden för Anders Erson och Jahan O llson  som  dhem  till 
rä#ttans förhögning är påfördh.

Bönderna i Kiällbärga i Alunda s:n begiära tillgifft på sine uthlagor sampt 
förmedling. 'Resolutio. Står till visita//on, dhet påmintes att dhesse hemman är 
elake.

R esol. Kan ingen förm edling gifwas, m en Pelle Person som  nyl. tagit em oot 
ett nederrött och desererat hem m an, förunnes ett åhrs frijheet. Skall ransakas 
om  ängen som  klagat wara bortkom m en. D hetta  adproberades.

O lo f M ichelson i Bräcksta inlagt een  skrifft af åthskillige puncter. R esol. 
Communiceras med Jacob A nderson [Hambraeus] till förklaring. O ch skole dhe 
både inkom m a till nästkommande lögerdagh.

U plästes Erich N illson s och  m ågens And. Karms [Carms] docum enter, an
gående refusion för giord kostnad på H arwijkz qwarn. R em itteres till C onsisto
rium.

M ichel Jonson  i L enboberg begiärer förm edling, är skylldig 120 dr k:tt 27 t:r 
spannemähl. B egynner wähl bygga. Har redan upsatt wackra huus. R esol. Kan 
ingen förm edling gifwas, m en förunnes 5. t:r spannem åhls tillgifft på resten, i 
anseende der till att han hem m anet bebygger och häfdar. 2. Får han interessera  
m ed i U rseboo äng. D hetta  alt adproberades, föruthan hwad tillgifften på resten  
w idkom m er må han åthniuta general resol. så wähl till g o d o  som  andra.

Erich Markusson i Forsa begiärer interessera i Urseboo äng. Resol. Det be- 
williades. Fiat.

H . Anna ibidem  begiärer tillgifft är skylldig 4 3 . t:r begiärer och ängh. R esol. 
H on  niuter general resolutionen till g od o , effter hon så stoor spannemåhls skuld 
hafwer, så att då een  tunna betalas afskrifwes en  dhesuthan uthom  betalning. 
Fiat.

N ills Pärson ibidem  klagar att Raskens äncka har bortta een  äng, som  wore  
nödig till byn. Res. Förr än resolution skeer skall wijdare här om  ransakas. 
D hetta adproberades.

Michel Jacobson i Körstadh* begiärer tillgifft på sin skuld. Resolutio. Han 
niuter general resolutionen till godo. Dhetta ratificerades.

O lo f Jacobson i Engeby begiärer förm edling och  tillgifft är skylldig 159 dr 37.

* Felskrivning för Kum ta.
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t:r sptttf/rcmihl. Resol. Kan ingen förmedling gifwas, men niuter tillgifft effter 
general resolution. Dhetta adproberades.

Erich Erichson ibidem begiärer dhet samma. Resol. Han niuter general reso
lution om spannemåhlsresten, efter han är mycket skyldig. Nbl. 240 dr 29 t:r 
spannemåhh Fiat.

Olof Michelson i Bräckstadh och Teenstad sochn supplicerar och begiärer 1. 
att han må slippa dhen rest, som honom påfördh är ifrån sin swärmoder nembl. 
53 dr 27 i  öre koppvzrmtt 17 t:r, 2. f:[r] sipannemäh\y effter han intet ärft, 
och giordt aftahl med befal:n att han skulle slippa samma rest, när han hemmanet 
tillträdde. 2. Begiärer han honom icke må tillräknas dhen rest han giordt första 
åhret nbl. 682, effter han då måst wara bekymbrad om att uprätta sitt egit 
boo och huushåld, leygdt och twå knechtar samma åhr. 3. Begiär han att hans 
swärmoder som är öf:r 60 åhr, må slippa mantalspe«»/»g</r:na för åhr 685 
och sedan framgent. Dhetta är communiceradt med befakn Jacob Anderson 
[Hambraeus], hwilcken och sigh dher öfwer förklarat således, nbl. på dhet första 
att han intet giordt något sådant afftahl med befakn som bonden säger, hwilcket 
och rättaren Michell Jacobson i Kunsta skulle weta. Rättaren war tillstädes och 
nekade sådant afftahl någonsin wara skedt. Om bonden ärfdt något eller ey, 
dhet weet fogden intet, men förmenar honom lijkwähl hafwa een häst som swär- 
modren tillkommer, dhet och rättaren tillstodh, men bonden säyer sig kiöpt 
dhen samma af swärmodren. På dhet andra swarar Jacob Anderson [Hambraeus] 
intet. 3. Låter han bonden förstå, dhet han ännu intet bewijst swärmodren wara 
så gammal, och skall finnas att häradzfogden äfwen så gambla hion opfördt 
på mantals längden, men seer doch giärna, om hon kan slippa mantalsp*»- 
ningar:na och bonden hennes rest. NB. Vide resolutionerne post 6. paginas 
[0: här nedan sid. 173].

Per Ollson i Fresta och Alunda s:n beswärer sig öfwer skräddaren Anders 
Bengdtson dhet han i 33 åhr hafft eett spannelandz åcker bortto från hemmanet, 
af orsaak, att han skräddaren länt fadren Olof Person 3 rdr och uthi interesse 
hafft på så lång tijdh till 684 förb:te spannelandz åcker och dhes åhrl. åhrs- 
wäxt till interesse. Här af föregifwer dhenne Per Ollson sig kommit i stoor rest. 
Hans skuld är effter 1683 åhrs sluträkning 156 dr 29 öre kopptfrmtt 5 f:r 
s^annemdhl, föruthan hwad han sedan blifwit skylldig. Syntes skiäligt att bonden 
behåller hemmanet för dhetta åhret, men effter dhes förlopp skall han dher ifrån, 
effter han hemmanet skadat och sig rest påsamkatt igenom dhet, att han 30 åhr 
låtit häfdas ifrån hemmanet 1. spanneland åker. Hwadh han lijkwähl skylldig är, 
skall först uthsökas. Adproberades och af Consistorialibus.

Mårten Mattsons hemman i Hällieby och Raasboo s:n är till huusen för
fallit och till häfden illa medfarit. Bonden som dhet mottagit, begiär frijheet 
till hemmanetz uprättande igen, och jämbwähl förmedling på uthlagorna, effter 
hemmanet omöyel. kan uprättas elliest och bära sigh. Dhe som visiteradt bety
gade hemmanet mycket illa wara handteradt. Bonden klagar och att hans anteces
sor lemnat 55 hällgar halm till takens förbättrande, men sedan bortfört dhem. 
Tyckes wara skiäligt effterlåta honom 2. åhrs frijheet, hwilcken honom beräcknas 
ifrån dhen tijdh han hemmanet anttagit. Den förminskning på ränttan som han 
begiär effter frijheetz åhrens förlopp öfwerlägges. Detta bewilliades. Fogden kan 
anbefalles skaffa wedergiällning för dhen afförde halmen af antecessore.

Qvaestor insinuerade een specification öfwergifwen af befakn Anders Rox på
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pantåkren, som åthskillige Professores sig tillpantatt d. 12 Junii 635, fordrandes 
han af dhem honom innehafwa för åhr 681 och 682 effter rijkzdagz beslutet 
hwar fembte penning, som är för hwart åhr 15 dr 26 öre 16 pennings s:mtt. 
Item fordrar han extraordinarie contributionen för hwart dhera af förb:te åhren 
5 dr. Noch dhen fembte penningen för hwardhera af fÖrb:te åhr af Doct. Pers 
Kenitii [Kenicii] erfwingars pantteåker 4 dr 27. öre. Resol. Här på sware dhe 
som pantteåckren innehafwa.

Olof Person i Skebärga begiär augment på löhnen, effter hans rättarelag är 
wijdlyfftigare än någons annans, och altså måste hafwa mycket större beswär än 
andra rättare. Är een flijtig man. Qvaestor berättade att dhenwes rättarelag är 
större än både rättarens i Danmarck och Raasbo tillsammans, hafwandes han i 
Danmarck allenast fa hemman i Danmarck, Alunda och Waxala s:n. Och sättes 
nu dhen förre af, och kommer een annan i stället. Tycktes wara skiäligt att 
låta rättaren i Skebärga fa dhet augment som rättaren i Danmarck förr hafft, 
som är ohngefar 6. dr kopp#r:tt hwilcket så mycket beqwämmare kan skee, som 
nu nyl. är ny rättare tillsatt i dhen förres ställe i Danmarck. Af Consistorialibus 
bewilliades ofwanstående Olof Person 6 dr kopp^rtt till augment åhrl.

Rättaren i Åhrby Jöns Hansson skylldig effter 683 åhrs restlängd 123 t:r 
spannemåhl 4 f:r 10 dr kopptfrmtt 22 öre.

Erich Mattson ibid. 130 t:r 2 f:r 51 dr 24 öre kopptfr:mtt.
Anders Olofsson ibid. Har antagit dhet 3:die hemmanet, hwilcket som dhet är 

mycket nederrött, och illa medfarit, begiär han föruthan dhet han för fatt ett åhrs 
frijheet ännu ett till. För dhet öfrige begiär han med dhe andre förmedling. 
D.D. Drossander som dher visiteradt betygade, att dhe äro alt för högdt skatt- 
lagde.

H. Bilberg hafwer och besichtigatt dhe hemmanen, och confirmerar dhet 
samma. Uthsädet är lijtet och jordmånen elack. Tycktes wara betänckel. låta 
rättaren blifwa qwarsittiandes, effter Acadrn tagit stoor skada af dhen rest han sig 
påsamkat, och än så mycket mehr, som dhe andre bönderne föga lära giöra sigh 
winn om att betala sin skuld, när han icke sielf är richtigare sine egna uthlagor 
att uthgiöra. Elliest som till hemmanen är lijtet uthsäde och elack jord, tycktes 
nödigt att hwart hemmanet inlägges till 3/4 uthi owist och extraordinarie. Resol. 
Hwad dhenne inlägning widkommer, så förblifwer här wijd. Elliest försöker man 
med rättaren än ett åhr, om han will giöra sin flijt med restens afbetalande, så 
må han sedan och behålla hemmanet, effter han dhet wähl omlagar, och niuter 
han så wähl som grannarna till goda general resolutionen, så att när han betalar 
een t:a afföres twå. Elliest hwadh Anders Olofsons hemman widkommer, så för- 
unnes honom ännu ett åhrs frijheet föruthan dhet han förr nutit, effter dhet 
elliest intet står att uprätta.

Lars Tom[as]son som antagit Acad:ns hemman i Öhr begär 2 åhrs frijheet, 
effter hemmanet war illa medfarit, när han dhet tillträdde. Ringius betygade att 
hemmanet war alldeles fördärfwat och ödhe, när han dhet emottogh, och hafwer 
dhet nu effter förmågan täml. omlagat. Tycktes wara skiäl:t att han niuter dhe 
2 åhrs frijheet han begiärer, hwilcken frijheet skall honom beräknas för dhe 
första åhren, dher han hemmanet anttagit.

Anders Ersson i Eneby beswärer sig att han på 4 åhrs tijdh intet fatt bruka all 
åkren som hemmanet tillkommer, uthan hafwer bonden i Dräfle dhen till een



i686:2 juni 1 7 3

deehl borttohafft. Hemmanet består af 9 öresland, men han allenast hafft gagn 
af 6, in till dhes han nu omsijder fatt fyllnaden igen, begiär dherföre fa tillgifft 
på ränttan för dhe åhren han icke fatt bruka hela uthsädet. Tycktes wara skiäligt 
att han får 3 t:r tillgifft för hwart åhr som han icke fatt bruka all åkren. Dhetta 
ratificerades.

I Österby och Dingtuna s:n äro 2 hemman Acadms ett helt och ett halfft, 
men ingen proportion är mellan ägorna och uthlagorna, ty han som halfwe hem
manet bebor, hafwer så stoor lått i åcker, som dhet heela hemmanet, men lijk- 
wähl af halfwa hemmanet gifwes uth allenast 3 t:r spannemähl, och dhet hela 8. 
t:r hwarföre begär han som hela hemmanet åbor jämkning. Res. Dher skall skee 
jämkning, så att uthlagorna modereras effter som hwardhera hemmanet hafwer 
mehr eller mindre i åcker och äng. Men dhenne jämkning kan intet skee förr än 
frijheetz åhren exspirera för Jöns Erson som dhet eena hemmanet åboor, hwilc- 
ken förunnes 2 åhrs frijheet, effter hemmanet medelst wådeeld är alldeles af- 
brunnet. Dhetta ratificerades i Consistio.

H. Qvaestor berättade att han som förr betingat Fiskesåqwarn, kommer nu 
intet dher till, uthan möllnaren wid Mälösa qwarn i Walltuna s:n sig offereradt, 
och fatt capiteinleutnampten Churij [0: Nils Curry] för sig till cautionsman. 
Cautionens skrifften uplästes, föreskrifwandes han sig således att han förblifwer 
i caution tills Mattz Anderson förskaffar sigh een annan, då han förbehåller 
sig upseya cautionen igen. Dhetta bewilliades.

Commissarien Petter Eks bref till Ränttemästaren uplästes, beswärandes sig 
dher öfwer, huru som hans mölnare wijd Kumbla berättat honom, att Räntte- 
mästin förlijdin sommars tillgrijpit dhen åhrswäxt som blefwit på wreten som 
lyder under hans qwarn wid Kumbla, hwilcken han seyer med dommar sig willia 
bewijsa wara hans. Här på hafwer och Räwttmästaren swaradt, att sedan Hans 
Kongl. Mayitt alldranådigast tillslagit Acadin och exercitiestaten Norby eller 
Kumbla hemmanet, och någre sådt på samma hemman, ibland hwilcka war och 
dhenne möllnaren, och giordes medh alla dhen förordning, att dhe skulle fa 
behålla hallfdelen af åhrswäxten, och halfdelen togz till exercitiemästarna. Men 
skulle h. commissarien genom någre dommar eller slijkt bewijsa sigh dhenne 
wreten tillkomma, så will han dhem opwijsa, och bestämma någon wiss dag dher 
till, så wihl Ränttmästaren dhem öfwersee då alt sedan i wänligheet uthan pro
cess kunde rättas.

Angående bondens Olof Michelsons berättelsse i Bräckstadh, att een koo och 
een tacka som exequerades hoos swärmodren icke skola wara inkombne i räk
ningen, så wijsar befallningzman contrarium af sin upbördzbook, att koon är 
dher upfördh för 18 dr och tackan 4 dr k:tt, hwilcka han och affördt på äncko- 
nes räst, så att samme rest sedan icke blifwit i pennings mehr än 53 dr 27 i 
öre kopp^ritt hwilcken rest och är påförd bonden, men intet wijdare i pennings. 
Men att samma koo och tacka icke förr blifwit införde i änckans book, kommer 
dher af, att bonden alldrig welat wijsa samwa book för än nu, då och samma koo 
och tacka dher äro inskrefne, men emedlertijd äro dhe lijkwähl i fogdens up
bördzbook och räkningarna gode giorde. Befans altså, att bonden i dhetta måhlet 
klagat orätt. Tycktes skiäligit, att dhen resten som bonden effter swärmode[r]n 
är påfördh, afskrifwes för honom, effter han dhen resten icke giordt och exe- 
cutionen reda swärmodren öfwergått, och hafwer intet wijdare att betala. 2. Hans
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egen  rest m åste han betala. 3. M antalsp?»»/»g:na slipper swärm odren för åhr 
685  och sedan framgent, så frampt han kan upwijsa sanfärdig attest att hon  
är så gammall, att hon kan under K ongl. May:ttz förordningar blifwa beskyddad. 
Affirmatur.

A nders Larsson på klåckarebordet och  Leena s:n hwars hem m an är 2 öresland  
är påfördt 4  t:rs spannemähls tillökningh. Förr hafwer allenast a f hem m anet uth- 
gått 1 i  rdr. H em m anet kan om ögel, bära sig  m ed så stoor räntta, hwarföre han 
och  samkatt sigh rest på 9 t:r, hw ilcken han begiär slippa, som  och få förm ed
ling. T ycktes skiäligt hem m anet förm edlas i spannemdhls ränttan, så att dher af 
uthgiöres 2 t:r spannemähX. På resten niuter han general resolutionen till god o , 
så att när betales een  t:a, afskrifwes twå och  så alt fram gent, tills alt blifwer 
betalt. D h etta  adproberades.

Consistorium  m inus d. 9 Junii 

praesentibus R ectore h. B ilberg, h. Lundio, M . M icrandro, h. Lagerlööf i h. 
Norrm ans ställe, L. B iörckegreen Am an. Consist. qui acta notabat in absentia  
Secretarii.

Skinnaren Jolxan. Bäck som  i gåår citerades, och  jämbwähl i dag effterskic- 
kades att wara tillstädes kl. 8. kom  intet opp, oansedt Consistoriales sutte och  
wänttade effter honom  alt in till kl. 9. H ans wederpart D ubben  war fuller till
städes, m en kunde intet giöras till saaken för dhenne gången för ofwanb:te skin- 
nares absence.

Consistorium  majus eod em  die

pr«sentibus R ectore h. B ilberg, M . H olm , D .D . D rossandro, h. N orcop en se , 
h. Spole, h. W ollff, M. M icrandro, h. O brec[h]t, h. Lagerlööf, L. B iörckegreen  
Aman. Consist. qui acta notabat.

H . Prof. Lundius och  h. Peringer uhrsächtades a f Rectore.
H . Prof. Aurivül. och h. Secret. äro af C onsistorio deputerade att bijwista een  

syn.
I. A cta nästförgående Consistorii dag håldne uplästes, då h:r Prof. Spole be- 

giärte com m unica//on a f h. Prof. Schütz ingifne skrifft, hw ilcket honom  bewil- 
liades.

II. R esten  a f bondebesw ären företogz, hwar öfw er Consistorium  resolverade  
som  föllier.

Jahan Staffanson i H all och Kårsta s:n begiärer få förm edlingh på hem m anet, 
effter dhet e lliest in tet kan bära sig. H ans m odher begiärer och något tili under- 
håld i sin fattigdom b. På samma hem m an är ränttan förhögd till 4 . t:r spannemähX 
och 9 dr koppar:mtt. R esol. H em m anet förm edlas uthi åhrl. räntta till 4 . t:r 
och  30 dr kopparmynt. R es. D h etta  ratificerades.

Jahan M attson i H uusbybyn begiär fa sitt hem m an hwad penninge ränttan wid- 
kom m er, för 6 0  dr, gifw andes han förr 80  dr kopparmynt. Ränttmästaren be
tygade dher wara tu hem m an inlagde till ett, och således reda något på ränttan 
afgått. H em m anet är wähl om lagat, och bonden m ycket flijtigh, låter förstå sig  
intet mächtas m ehr pennings uthgifwa än han tillbudit. Penninge ränttan för
medlas till 7 0  dr kopparmynt. D h etta  ratificerades.

H ans M atzon i Bärga i H aga s:n begiärer någon förm edling på uthlagorna.
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R esol. Kan ineet bew illies, em edan hem m anet tillförende är förmedlat; war wähl 
bygdt enär han d et em ottogh . D hetta  ratificerades.

Bönderna i Issa [Ista] och  Skäfftuna s:n Erich Erichson, Jahan A nderson, 
Jahan M årthenson, begiära niuta någon förm edling på skatten. N em bl. att 
hwardhera bonden  slipper åhrl. m ed i o  t:r spannemdhl och 30 dr kopp^rimtt. 
R esol. Uthgiörs hädan effter 10 t:r och  30  dr kopp*r:mtt af hwart hem m an  
effter dhe elliest ey  kunna bära sig. D h etta  ratificerades.

Erich Erichson i N ederlunda i Närtuna s:n begiärer förm edling på uthlagorne, 
sampt och tillgifft på dhen store resten. R esol. Han niuter general resolu/zonen  
till god o  på spannemdhls resten, och på penninge resten efftergifw es 67 dr 2 öre  
kopp#r:mtt, särdeles som  han m edelst knechthålldet och  m isswäxt, uthan sitt 
förwållande kom m it uthi skuld. D h e öfrige 100 dr betalar han. D h etta  ratifice
rades.

Jahan N illson  i Ö fwerlunda i Närtuna s:n begiärer tillgifft på sin gam m le 
skuldh han uthi råkat, när han bott på Lilla Å kerby som  är 230  dr 2 öre och 37. 
t:r 4 f:r spannemdhl, orsaken hwarföre han så stoor skuld dragit på förra hem 
m anet finnes af ransakningen nem bl. 1. att han lijdit stoor misswäxt. 2. G ifw it 
500 dr åth solldaten. R esol. Finnes skiähligt att han får tillgifft på twådelarna så 
af spannemJhls som  penninge resten, och betalar dhen tredie dehlen . Fiat.

M atz Johanson i Lilla Å kerby i Närtuna s:n begiärer hem m anet för 8. t:r 
spannemåhl och 30 dr kopp*zr:mtt. R esol. H em m anet blifwer åhrl. för 10. t:r 
spannemdhl och 35 dr koppar.m tt, ränttar effter förra förm edlingen 10 t:r 4  
f:r och 42 dr 27 . öre kopparmynt. Fiat.

Pastoris h:r M elandri bref uplästes, begiärandes han att Ondsala boerne måtte 
åhrl. fa lefwerera i crontionden af hwar skyle 2 i  f:r spannemdhl uthi ond och god  
tijdh. R esol. B ew illies att få giöra 3 f:r af skylen. Fiat.

E xercitiebönderne i Bärgzwijk och Biörhöfda i W ätöö s:n beklaga sig att per- 
sedlerna äro för högdt wärderade fram för dhe förre warit wane dhem  att uth
giöra. Sam m aledes ochså Åhlby och M öllste i Esterna s:n. R esol. D h e  skola  
uthgiöra effter cronowärdering persedlarne. Fiat.

Cautions skrifften som  capitein Currij [Curry] uthgifw it dat. d. 6  Mardi 6 8 6  
lades ad aeta interim s wijs.

Ingenieuren Carlsteen begiärer prolongations skrifft på hem m anet Pasta i 
Romfartuna s:n på 9 åhrs tijdh, att måtte han em edlertijd blifwa odrijfw en, 
em edan han wijdare sinnader är att reparera hem m anet etc. R esol. På 6. åhrs 
tijdh uplåtes honom  först, så länge, m en m ed betingande, att han dhet wähl 
bygger och brukar.

Johan H inderson i Åhl begiärer 1 koo åth barnen och  1. dragereatuur. R esol. 
För honom  är resolveradt förr.

Rättaren Pär M atson i N yfw ela  och B ondekyrke s:n sampt Erich Erson i 
Skiäggesta hafwa åhr 685 fått så stoor skada och hagell på sin sädh, så att dhe 
icke sitt uthsäde igenbekom m it, uthan derföre måst kiöpa så höst som  wårsäden 
att så hem m anen m ed. H afw er och Pehr M attson m ist 2 par dragare. R esol. 
Efftergifwes heela  68 5  åhrs räntta för dhem  bägge, em edan dhe elliest blifwa 
alldeles ruinerade. Fiat.

Bönderna i N yb y , Broby, Jesm esta, Gränby i B örje s:n begiära för åhr 685  
tillgifft på cronotijonden som  dhe till Acad:n uthgiöra, em edan dhe så stoor
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skada af hagell och misswäxt samma åhr på sin åhrswäxt bekommit, så att dhe 
een gång icke fått sitt uthsäde igen, uthan all säden alldeles blifwit fördärfwad. 
Resol. Cronotijonden afföres för förbrte åhr. Fiat.

III. Rector gaf tillkenna dhet h. landzhöfdingen i Marjaestadh har försäkratt 
att Lyrell skulle hijtkomma till dhenne dato och comparera, och dher uppå 
skickat hijt 2. kiörkherders bref som gått i caution för honom att han and tel. 
till förb:de dato skulle sig här infinna, men effter dhet inxet skedt, altså resolve
rade Consistorium att dhet skall ännu bref afgå till landzhöfdingen i Marjaestadh 
att Lyrell ju förr ju häller hijtkommer.

IV. Johan. Ållderman [Olderman] begiär testimonium, hwilcket bewilliades. 
Jonas Listadius och Johsr«. Esping Sudermanni begiärer viaticum till Åboo. 
Resol. Först förnimmes hoos inspect. nationis om dheras förhållande, och dher 
icke något hinderl. är, effterkommes dheras begiäran.

V. Rector berättade att Baltzar Schmidt och kånan [Britta Eriksdotter] är nu 
tillstädes att afwachta domb i lägersmåhls saken. Schmidt och kånan inkallades 
och tillfrågades om han har fått sine edzgiärdzmän som honom warit pålagde 
att förskaffa, så frampt han will blifwa frij för kånans beskyllning. Han swarade 
sig fått 6 personer, men dhe woro in xet tillstädes och sade sigh flere in xet kunna 
skaffa. Slöth fördenskull Consistorium som föllier.

Alldenstund studenten Baltzar Schmidt intet gitter gå dhen eed honom här i 
Consist:o är pålagd h, falles han till lägersmåhlet och böter derföre 40 mk s:mtt, 
men såsom han tillförne här i Consistorio för lägersmåhl är dömd och straffad, 
falla böterna effter strafordningen dubbelt som är 80 mk s:mtt. 2. Kåhnan skall 
han gifwa till barnetz underhåld 30 dr kopparmynt. 3. Remitteras han till forum 
ecclesiasticum. 4. Effter constitut:um innehåld relegeras han på 2 åhrs tijdh 
publice, besynnerl. effter han förr bedrifwit lägersmåhl och warit relegerad t, men 
ännu sig icke emenderadt.

VI. Ett bref ifrån Rijga kom på stunden som uplästes af innehåld att Anthoine 
Rivelt begiär blifwa fåchtmästare här wijd Acad:n. Resolutio. Consistorium will 
taga detta i betänckande och informera sig om hans person och capacite.

VII. Rector berättade att ibland dhen åker som är påfördt Acad:n af staden, 
är och Loccenii änckas åker 12 t:eland, hwilcken åcker förb:te äncka förmenar 
sigh possidera böra såsom een sin propre egendomb, och hafwer nu dher till 
inlefwereradt någre documenter. Resol. När Qvaestor kommer hem communice- 
ras dhe medh honom.

VIII. H. Decanus M:r Micrander angaf någre som willia disputera såssom 
Nicolaum Petraeum de ma/ma civitatis, Olaum Piscatorem de formis corporum, 
Carolum Broman de variis qvaestionibus. And. Wallenium Heising, de veracitate, 
Benjamin Berg de origine gothorum, Torstanum Rudenium Werm. de sensi
bus. Hwilcket bewilliades.

IX. Rector kungiorde att ifrån M:r Petro Halenio är bref hijtkommit, hwar 
uthi han begiärer refusion för dhen spannemähl, som Ferners änka af hans sti
pendio upburit. Resolutio. Effter war så få Consistoriales tillstädes, upskiötz 
dhetta till een annan gångh.

X. Rector betygade att effter som dhe gode herrar Prof. Wollff, M:r Mic
rander och h. Lagerlööf för sine skiählige ursächter skull incet finge inkomma 
senadst med sine votis om electione Cancellarii, och ännu res är integra både
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derföre att C onsistorium  då iem bnade dhem  dhen frijheet såsom och brefwet 
här om  ännu hwarcken är conciperadt eller bortgångit, altså begiära dhe nu 
votera.

H . Prof. Lagerlööf: A f Kongl. Senaten nämner iag Hans Excelkce grefw e  
B engt O xenstierna. Hans Excelkce grefw e G ustaff D e  La Gardie. H :ss Excelkce 
h. W rede. U thom  Senaten h. hoffcantzleren Lindskiöldh.

M:r Micrander: Jag nämbnar dhe samma som  h. Prof. Lagerlööf både in och  
uthom  Senaten.

Prof. W ollff näm bde och dhe samma som  h. Prof. Lagerlööf och Prof. M ic
rander. Sedan slötz att bref afgår till H ans Kongl. M:tt på sådant sätt som  förr 
finnes wara skrifwit när e lectio  Cancellarii war.

C onsistorium  majus d. 12 Junii

praesentibus R ectore h. B ilberg, H olm , Lundio, D rossandro, N orcop ., Spole, 
W ollff, Micrandro, Peringero, O brec[h]to, N orrm anno qui acta notabat.

I. R ector gaf dllkiänna förnäm ste orsaken till sammankomsten wara, att nu  
tijden fordrar deliberation om  stipendiaterne. O ch först insinuerades Kongl. 
M:ttz bref för Mag. N ico l. C eisio  att niuta continuation på fyra åhr af stipendio  
duplici in mathesi; hwar på resolverades att effter Petrus Elfwius W estm . som  för 
fatt h. s. Excell. K. D rotzens recom m endation till bem :te duplex stipendium , 
thet nu mister, effter dhetta senare K ongl. D rottzens* bref, han tå med första 
hielpes på bästa sätt skie kan.

2. Prof. Lundius D ecanus in facult. juridica berättade att går Israel Skragge 
W erm el. uth, och i hans ställe kom m er Johan. M edelin W exionensis.

3. Rector refererade att effter Consist:m  för någre gånger resolveradt, att 
the indragne stipendiat rummen till C om m unitetet, nu åther skiäligt böra resti
tueras och kom m a till sine förre usus, så sker dhet och. Sökandes, att nem bl. 
att facult. theol. får otta eller 9. rum, juridica fyra, fyra och medica. Prof. 
H olm  D ecanus facul, theologiae sade sig här om  incet ännu taladt med sin fa- 
cultet, m en till Candid. Siöbergz insinuerade K ongl. remiss om  ett stipendio  
hoos th eologos, lofwade han sig m edh första com m unicera m ed sine collegis.

Prof. N orcopensis sade sigh hwarcken w eeta fundam entet eller hwadan m ed
len tagas skola till dhetta nye augm entet af stipendiaterne, w ille  therföre intet 
hafwa någon part i thenne resolution. R ector sampt flere af Consistorialibus 
m ente nu intet mehra wara integrum  förre Consistorii resolutioner, som  på g od e  
skiähl funderade äro, in dubium  vocare.

4 . Prof. H olm  D ecanus facult. theol. ga f att förstå att uthi Candid. And. 
H edenii rum kom m er Andr. Flodin W estG oth«j. U thi M. Olai Kalsenii rum, 
And. A nckerboum  OstroGoth/w. Jolxan. Arendt Bellm an m usicus blifwer con- 
serverad wid sitt rum, effter m usici sine rum behålla framgent. U thi M . Jac. 
H offlingz rum kom m er M agnus Lacherus Sm ol. U thi M. N ico la i Bolm eri ställe 
Forsman G othob. U thi Cand. Laur. M ollini ställe som  nu far duplex stipendium  
in philos. Ericus H alenius H elsingus. U thi Svenonis Engii halfwe rum Dan. T ol- 
stenius H els. U th i Petri Elis G eval. ställe Matthias B ille Angerm . U thi Andr. 
Schom eri U pl. ställe N icolaus Widhammar. U thi N ico l. Torgeri halfwe rum

* Felskrivning för M:ttz.
i2-754_>93 Sulla tider



1 7 8 1686/12 juni

Matthias Wichaeus Westm. Här jämpte begiärade Prof. Holm nomine facultatis 
att facult. philos. som ett rum ifrån theolog. länge bortta hafft, måtte dhet nu 
restituera.

Prof. Spole swarade här till att s. D. Skunk berättadt för sig, att een officiant 
haar inter utramq#? facultatem theol. et philosophicam per vices warit ambulato
rius, och således kommit att stå på facult. phi[lo]s:cae lista, hwilcket theologi 
så låtit passera, är och lijka hwar han blifwer räcknadh.

5. Rector påmind te att Candid. Siöberg fatt recommenda//on af h. s. Excell. 
Kongl. Drottzen A:o 685 6. Aug. till twenne simplicia stipendia, thet eene rum
met har han fatt hoos philosophos, men till dhet andra haar Consistorium förr 
recommenderat honom till d. theologos, så att han derföre dher medh ett böhr 
accommoderas.

6. Prof. Lundius Decanus facult. juridicae gaf att förstå att af dhe 4 nys till
komne rummen, far Petrus Sebelius Suderm. ett. Item Nicol. Krook Smol. 
Om dhe twå öfrige will faculteten först omhuxa sigh.

7. D. And. Drossander berättade att uthi facult. medica har wähl Jac. Holst 
Angerm. hafft uth sitt stipendium, men söker continuation, ther till facultas 
intet giöra kan, förän Academien far een ny Cancellarium, ty står rummet så 
länge yppet. Af nyo tillsättes Nicol. Wedman Ang. Joh^«. Lindelius Smol., om 
dhe andre twå rummen wille han först rådslå medh sine collegis.

8. Facult. philos. Decanus Micrander gaf wijdh handen att uthi Prof. S[ch]we- 
des rum kommer Laur. Molinus Wesm. effter Kongl. Drotzens förordning. 
Trogelius Gothoburg. effter Kongl. May:ttz befallning i Candid. Johan. Klinthes 
ställe. Nathanael Rydelius Ost.Goth*j musicus i Mickael. Zethrins musici ställe. 
Petrus Asp Angerm. uthi M. Hernodii rum. Af dhe nyys tillslagne rummen 
Bondo Humerus Wex. effter Kongl. M:ttz remissorial, och twenne Kongl. Drot
zens bref. Petrus Kalkberner OstroGot., johan. Unonius Geval., Olaus Beronius 
Upsal. effter Kongl. Drotzens förskrifft. Olaus Smaraeus Roslag., Candid. Melin 
Calm. i Bruuns ställe. Magnus Edenius Wermel., Dan. Gadd Suderm., Martinus 
Nezelius Fiedrund., Andr. Bolinus Nericius förwäntas medh första lägenheet.

9. Rector sade sig skickadt Cursores till stadz magistraten och påmint om 
wattsynens nödige wärckställande, jämbwähl att ther Rector sielf i fiord hållit 
wattsyn, och på åthskillige borgare huus giordt rifning, ther på wara ännu ingen 
reparation giord.

10. Olaus Piscator Wermel. och bägge Bromännerne Carolus och Erlandus 
begiära testimonia att resa uth, hwilcket bewilliades.

11. Uplästes Consistorii bref till Hans Kongl. M:tt angående electionem novi 
Cancellarii. Effter dhes upläsande sade Prof. Peringer, som tillförende intet 
warit tillstädes, sin mening om waalet. Jagh nämner Hans Excelkce Bengt 
Oxenstierna, Gustaff De La Gardie och hoffcantzleren Lindschiöld.

Prof. Lundius, om dhet skulle wara fritt effter constitutiones och privilegia, 
skulle iag och giärna nämna wällborne h. hoffcancelleren Lindskiöld. Thet samma 
sade och Pr. Norrman.

12. Rector inlade een specification på alle documenta publica som uthi hans 
rectorat inkommit. Item een antechning på hwar och een som warit bortta när 
Consistorium hållidtz.

13. Prof. Micrander såsom inspector serarii inlade i Consistorii skåp nyckelen
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till dhet rummet, i hwilcket Academiens tryck nu flyttiad är, innom Communi- 
tetz sadlen, att stå i förwaar.

Sedan berättade Prof. Micrander således att Erich H anssons [Ångerm ans] 
änka nu i sidstledne weka begiärtt sluut i sin saak, brukandes the ord ther wid, 
att ther hon skulle längre uppehållas, w ille hon söka högre ordt; therföre gick  
iag sade han till H :ss M agnificence och begiärte ther till dag, hw ilcket bewillia- 
des, fordrade altså nödige acter ther till af Secretario, m en fick intet alle, uthan 
allenast parternes skriffter och  någre attester, derföre och  dhen saken ey kunde 
framkomma; hwad nu V enerand. C onsistorium  behagar här i giöra, anten låta 
dhen straxt afgiöra, eller skiuta op  ther m ed, thet lemnar iag V . C. och  will wara 
eenskyllad derföre. Sade och ytterligare att s. Prof. Scheffers änka ändtel. påstår 
att fa sluut i sin saak i nu warande rectorat.

Consistorium swarade: Effter Secret:n är bortta uthi Academiens nödige ären- 
der, och aeterne intet äre wijdh handen, ty måste ther med så länge anstå.

14. Inkallades skinnaren Johan B eck [Bäck] och And. D ubb och tillspordes 
B ecken hwij han icke uttagit the aeta som  requireras. Item  hwij han sidste C on
sistorii minoris dag icke comparerade. I dhet senare uhrsächtade han sig; till 
dhet förra swarade han sig för stoor om kostnad skulle intet skiöta om  att taga 
uth någre acter, uthan w ille nu häller förlijkas m ed sin wederpart, hwilcket med 
handräkningh in för rätten skiedde.

X V . R ector aflade rectoratus officium , betacka[n]des C onsistorio för dhes 
trogne handräckning sampt bediandes om  uhrsächt hwadh felat kunde wara, 
önskandes novo R ectori D n. Peringero m ycken lycka och wällsignelsse. Prof. 
H olm  nom ine C onsistorii aflade reciproce the w anlige gratulations com ple- 
m enter, högel, beröm m andes h. R ectoris dexteritet och försichtel. till A cade
m iens bästa förde administration. Hwar m ed togz affträde.

Consistorium  majus 16 Junii

pr«sentibus R ectore h. Peringero, D .D . D rossandro, h. N o rco p ., h. Spole, 
h. W ollff, M :o M icrandro, h. Bilberg, h. O brec[h]t, h. Lagerlööf, e t Norm an  
qui acta notabat, h. Qvaestore.

Secretarius war på Consistorii wägnar uthe på een  syn.
I. R ector betackade C onsistio för dhes eenhällige sam m ankom st wijd recto- 

ratetz antagande, önskandes sig till dhetta sitt em b ete  a f G udh alzm echtig lycka 
och wällsignelse, sampt requirerandes C onsistorii trogne cooperation uthi dhe  
ärender som  dhes assistence fordra.

II. D ecani facultatum tillsattes. In theologica Prof. Schütz. In juridica Prof. 
Aurivillius. In m edica Prof. Rudbeck. In philos. Prof. Bilberg.

III. A ssessores C onsistorii minoris: af theologis Prof. H olm , m edie. D .D . 
D rossander, philos. Prof. N orcop . och Prof. Lagerlööf.

IV. Inspectores stipendiariorum  Prof. Schütz, Prof. Aurivillius, Prof. Bilberg.
V. R ector proponerade 1. att Prof. Rudbeck begiärat wiss w ettenskap huru 

stort quantum är bespart a f dantzmästarens löön som  honom  a f Kongl. May:tt 
allernådigst är interim swijs tillslagen. R esol. Swar inhäm ptes dhär om  hoos 
Qvasstorem.
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2. Prof. Rudbeck begiär och weeta huru thet förewetter med hans sons Olai 
stipendio simplici hwad första termin widkommer. Prof. Bilberg swarade Rud- 
beckii son fatt dhet stipendiumet uth samme termin han blef inskrifwen, men 
för förre termin ligga penningarna i cassan, effter då ingen stipendiat war på dhet 
rummet af facultate medica insatt. H. Qvaestor: Jag har månge gånger tillförende 
förklarat mig öfwer dhenne saken, och wijst sammanhanget dher om, och Rud
beck blifwit underrättad, både genom een och annan. Och har iag så mycket 
mehra ther om warit bekymrad, att han thes rätte sammanhang måtte få weta, 
som iag har kunnat märcka, thet han uthan grund hafft mig misstänckt. Therföre, 
som wille iag sonen för förb:te termin stipendium intet gifwa, dher doch saken 
fast annorlunda sammanhänger, som iag nu omständel. will wijsa. Till juhl- 
termin 684 som han förste gången praetenderar stipendium före, fick iag allenast 
ett interims register, ther effter iag och gaf uth penningarna och slöt så ther 
effter räkningarne, och så blef thet ståendes in till dhes att räkningarne wore 
förfärdigade, och imedlertijd giordes alldrig någon påminnelse hoos mig, hwarc- 
ken mundtel. eller skriftel. att något rum wore vacant, och dhes penningar borde 
innehållas; när tå räkningarne wore färdige, och verifications boken skulle in
bindas, begärade iag att få ett reent register i stället för interims registret, thet 
iag och fick omsijder d. 14 Martii 685, hwilcket register då warande inspectores 
alle tre nbl. sahl. Doct. Skunk, Prof. Rudbeck och Prof. Spole med egne händer 
underskrifwit, hwaräst ey eller junior Rudbeckius är införd; men huru han sedan 
är införd uthi stipendiat booken, hwaräst samma register är sedermera inskrifwit, 
thet weet iag intet, seyer icke heller nu hwad iag ther om täncker. Kan och intet 
weta huru han uthi registret för wårterminen A:o 685 har blifwit allenast införd, 
såsom ther tå skulle niuta för första termin om han rättel. inkommit i registret 
för förre termin. Ther till kommer och dhet att tå mons:r Rudbeck förste gången 
anmälte sig att få stipendium för dhen termin, som nu twiflas om, och wijste 
mig Doct. Drossanders zedell, så lydde dhen på ett annat rum, som war besatt 
med een annan person, för hwilcken och penningarm. wore för längst uthtagne, 
hwilcket iag och wijste mons:r Rudbeck uthi sielfwe verifications booken. Men 
effter een dag eller twå kom han andre gången igen, och berättade sigh skola 
hafwa Simon S[ch]wedes rum, och icke dhen andres, som han förr begiäradt; 
tå iag äfwen wähl wijste honom att räkningarne wore slutne och förfärdigade, 
effter dhet registret mig gifwit war, och att intet rum wore lemnat på bem:te 
register, icke heller någon påminnelse till mig om rummetz besparande giord. 
Qvaestor upwijste och nu in Consist:o både verifications booken och stipendiatz 
booken att så i sanning war som han berättade. Resolverades så att dhetta com- 
municeras med h. Rudbeck och des sons nampn tages uthur stipendiat booken 
för dhen strijdige termin. Prof. Spole som tå war inspect. stipendiarior*/» sade 
sig offta pousseradt på facultatis medicae inspectorem h. Rudbeck att i S[ch]we- 
dens rum borde någon tillsättias, men fick alltijd till swars, att facultas först 
wille någon examinera som thet stipendium niuta skulle. Prof. Spole sade och 
dhet att hela 3. månader sedan hans förste project war till h. Ränttemäst:n 
lefwereradt, kom h. Rudbeckii son till honom medh een zedell ther på hans 
nampn till dhet ledige rummet war antecknadt.

VI. Rector sade bookhållaren Rommel effter Kongl. May:ttz bref och H:ss 
Excell. sahl. Kongl. Drotzens dher på fölliande förskrifft begiärer niuta ett sti-
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pendium för een skrifware, hwilcket Stipendium skall uthreknas effcer Commu- 
nitetz kostnaden, som är 180 dr kopptfrmitt. Qvaestor berättade att han fattatt 
ett förslag öfwer hela stipendiat staten som nu blifwit completerad, hwar effter 
bookhållarens skrifware kan fa 160 dr, hwilcket Consistorium aggreerade, men 
h. Norcop. sade sig ännu intet grundel, weeta sammanhanget af förb:de stipen- 
diatz statz completerande.

VII. Uplästes wällb:ne h. landzhöfdingens Thegners bref för een bonde Matz 
Olofson i Hållberga som klagar öfwer för store uthlagor. Resol. Bonden inkallas 
och undersökes hwadh skiähl han har att klaga sigh.

VIII. Uplästes Henrich Keysers swar till Consist:m att han med första will 
infinna sig med tryckeriet, och att må Consist:m dher på ingalunda twifla, uthan 
han ju står wid sitt med Consistio giorde accord.

IX. Uplästes Hermans Illers bref, hwar uthi han begiärer blifwa Acadins 
fächtmästare uthi sahl. Grubbens ställe. Consistorium slöt att recommendera 
honom hoos Illust. Cancellarium så snart någon blifwer tillsatt, effter Doct. 
Drossander och Prof. Lagerlööf sade sig om hans capacitet hört godt beröm både 
i Frankerijke och här hemma.

Consistorium majus d. 22 Junii
praesentibus Rectore h. Peringero, D.D. Benzelio, h. Lundio, h. Aurivillio, 

h. Spole, h. Bilberg, h. Obrec[h]t, h. Lagerlööf, h. Norrman och Secret.
I. D.D. Drossander och h. Norcop. excuserades tillijka medh Prof. Wollff, 

effter dhe af Lyrell äro så graverade att dhe öfwer hans saak, som nu företagas 
skall, ey kunna sittia. Och proponerade så Rector sig för dhenne gången nöd- 
gatz Consistorium extraordinarie sammankalla, alldenstund i morgon infaller 
afftonsången till medsommersdagen, och han des innan lijkwähl ärnar afgiöra 
Lyrells saak med Kerstin Klangh, effter han nu är igenkommen från Wäster- 
giötland; men först sade Rector sig hafwa någre Academiens ärender att före
draga.

II. Berättade Rector sig fatt een supplique af sahl. fåchtmästarens Grubbens 
äncka Ingeborg Salenia, hwaruthinnan hon anhåller att fa ett nådåhr, och att 
Consistorium icke wille således ansee dhe fa dagar, som effter hennes mans 
dödh åtherstodo till terminens fullgiörande, uthan han ju må niuta lönen.

Resol. Ehuruwähl sahl. fåchtmästin h. Johan Grubb aflijdit någre dagar innan 
terminens uthlopp, så kan intet änckan i anledning af constitutionerne förnekas 
åthniuta full löhn för samma termin såsom pro Anno meriti. Men hwad nådåhret 
anbelangar så förblifir Consistim dher uthinnan wid sitt förra slut.

Cursor skickades effter Prof. Holm och Prof. Obrec[h]t.
III. Een fattig studiosus wid nampn Laurentius Tolstadius har låtit inlefwerera 

een supplique till Rectorem, dhen och Rector nu insinuerade med begiäran att 
kunde han få något sig till understödh af mulcta stipendiariorum. Decani facul
tatum betygade mulctam reda wara distribuerad.

IV. Notificerade Rector, att Baltzar Schmidt som warit nyl. dömbd i Con
sistio till lägersmåhl är blefwen incarcererad, effter Hartlingen som för honom 
caveradt, cautionen upsagdt, och sedermehra ingen welat hans person sigh an
taga. Men han låter förstå, att fast han skulle sittia i arrest till ett annat åhr 
så åhrs, så kan han ändå inga penningar komma till wäga för böterne så frampt
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han sielf icke far resa öfwer till Stockholm, förfrågade dherföre Rector, huru 
han skall bära sig åth med honom. Sade eiliest Rector, dhet han honom under
hållit, sedan han blifwit insatt, efter han intet hafwer sielf något. Resol. Till 
hans styffader afgår bref, att wille han betala för Schmidten af dhes arf, som han 
förnimmes hafwa effter sin fader; emedlertijd kan han af publico till nödtorfften 
underhållas, dher han sielf inga uthwägar weet, hwilcket sammaledes böhr be
talas.

V. Förfrågade Rector uthi hwad tanckar Consistorium är om sahl. fäldt- 
marskalkens [Grundel-] Helmfeldtz och dhes änckefrus [Margareta Hedvig, f. 
von Parr] testamente, om dhet nu skall öppnas eller ey, särdeles som förnimmes 
att dhen sahl. frun nu är dödh och begrafwen. Men Prof. Lagerlööf berättade, 
att han af wis hand hafwer underrättelsse, dhet hon ännu intet är begrafwen, 
hwarföre tyckte Consistoriales nödigt att här med innehålla, till dhes man säkert 
får förnimma om begrafningen, alldenstund dhen sahl. frun begiärdt uthi sitt 
öfwerskickade bref att skulle alt hwijla tills begrafningen förelupit.

VI. Insinuerades Secret. Reftelii förswarelse skrifft emoot Prof. Schütz, an
gående h. assessorens Wadenstens obeswarade supplique, med begiäran att måtte 
hon föras till acta. Dhet begiärte och Prof. Spole om sin skrifft, dhen han förr 
inlefwereradt. Consistoriales sade wara omannerl. att föra in uthi aeterne eens 
skriffter, som nu een tijdh bort åth een och annan brukat, hwarigenom aeterne 
mycket tilltaga, höllo alt derföre rådeligare, att kunna sielfwa skriffterne för- 
waras, tills man een gång toge saken före.

VII. Academiens deputati h. Prof. Ericus Aurivillius och Secret:n Reftelius 
betygade sig bijwistat synen, som h. häradzhöfd:n Furubohm förrätta skulle 
emällan Sahlstad och Kulla [Söderkulla], berättandes dhe att då häradzhöfdingen 
continuerat förre dhelen af Olandz häradz praetenderade rörgång, mötte inspec- 
toren Hök med dhesse å Sahlstad sijdan fullmächtige Albin Muller och wille 
hwarcken tillåta att skulle Olandzboerne få komma med sin rågång up till 
hoopröret, ey heller Raasboerne, hwar igenom han och wille hindra, att icke 
heller Kulla skulle komma till samma röör, dhe å Sahlsta sijdan förebäre, att 
hade Kongl. Commissorial rätten, 683 så wijda extenderat Sahlsta ägor, att skulle 
dhe sträckia sig neder till Prästebohls röret, dher och bägge häraderne skulle 
stanna, dher emoot sade Acadrns deputati sig protesteradt 1. att dher Sahlsta 
ägor så wijda skulle wara genom Commissionen extenderade, hade Acad:n bordt 
hafwa part och communica/;on af, när dhenne Commissionen förrättades, hwilc
ket intet skedde. 2. Borde dhe å Sahlsta upwijsa Commissionens resolution, 
att således passeradt är som föregifwes, dhet dhe icke giorde, uthan sade allenast, 
att någre bönder warit som för Commissionen beswurit, att Sahlsta ägor till 
Prästebordz röret sig alltijdh sträckt, hwar effter Commission*» och sig skulle 
rättat; 3. dher så beskaffat warit, hade dhe ifrån Sahlstadh i Kongl. Hoffrätten 
kunnat dhen Commissions resolution upwijst, om dhe hafft någon, och således 
synen förekommit, men som Kongl. Hoffrätten till syn resolveradt, så skulle 
samma Kongl. rättens resolution blifwe elusorie, dher Acad:n dhen icke skulle 
niuta till godo. Resolverade altså häradzhöfd:n per interlocutoriam att continu- 
era rågången. Och sedan han lychtat Olandz häradz, gick han ett lijtet stycke 
Kullas effter begiäran. Men strax företog han Rasboo häradz praetenderade rör- 
gång, hwar på och Kulla stöter. Och sedan han samma Raasboo rågång lychtat
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stijger han till och emoot alles förmodan dömmer icke allenast mellan häraderne 
och Sahlstad uthan och Kulla, oachtat att han Kulla röörgång icke heller dhen 
Sahlsta pra?tenderar besichtigat och skiärskodat, och dömmer så een deehl af 
Kulla skog bortt och jämbwähl een dehl för häraderne.

H. Lundius: Hwad Commissionen anbelangar, så hänger dher med så till 
samman, att iag med någre andre woro anförordnade allenast att besichtiga 
Sahlsta eenskilte ägor, och hwad som kunde och borde ligga innom dhes råå 
och rör, men ingen instruction hade wij att uptaga någre strijdigheeter emellan 
Sahlstad eller andra byar, som icke lågo under Sahlstad, hwarföre ey heller wij 
oss dher med befattade, uthan allenast som förb:t är ransakade, hwad innom 
Sahlsta säterijs råå och rör borde wara. Anbelangande dhe påberopade witnen 
så wore dhe fuller inne i staden, men dheras bewittnande gafz intet witzordh. 
Sedan betygade deputati att som häradzhöfdin så oförenl. procederat, att han 
dömdt uthi een oransakad saak, så protesterade dhe dher emoot icke allenast 
då strax mundtel. uthan och sedan skrifftel., dher af och copien nu uplästes, 
och appellerade jämbwähl, att Consist:o är integrum betiena sig af appella/zonen, 
eller och, om nyttigare synes, af protesten contra nullitatem processus. Samma
ledes hafwer och h. Wattrang för Olandz och h. Scheffer för Rasbo och Norunda 
härad appelleradt och protesteradt att Furubom genom Sahlsta pra?tenderade 
rörgång, dhen han ännu icke besichtigat eller ransakat, bortdömbdt, een dhel 
af häradernes skog. Dommen sade deputati sig både mundtel., som och sedan 
genom Hambraeum skrifftel. begiärdt, men intet kunnat honom fatt, uthan Furu
bom excuseradt sig, effter han skulle förresa på andra syner.

H. Lundius sade, att dher han warit deputatus, skulle han intet afhördt någon 
domb, så wijda som först intet ransakat war. Dhe deputerade sade sig omöyel. 
kunnat förstå eller täncke att då någon domb skulle skie; sades och han af uthi 
ett med häradernes, och allenast medh ett ord, så att derföre deputati intet wiste 
af, förr än dhet war skedt.

Resol. Een expresse öfwerskickes till häradzhöfdingen Furubom med bref, att 
wille han strax uthlefwerera dommen, eller och till dhet ringaste attestatum att 
är appelleradt, på dhet Consist:m må sedan hafwa tijdh och uthrymme att om- 
huxa sigh wijdare hwadh uthi dhenne saak är att giöra, anten man skall per 
appellationem söka lagmansrätten eller söka restitu/zonen in integrum. Chartan 
på Acadms rörgång som Kulla pra?tenderar emoot Sahlstadh så wähl som och på 
Kiöhlings råågång upwijste Academiens deputati, och anförordnades för h. 
ingenjeuren Carlsten 60 dr koppar:mtt och Samuele Frigelio 50 dr, som samma 
charta giordt. Ingenieuren Gäddan bewilliades för sin charta han upsatt öfwer 
twisteplatzen mellan Eke och Hårslöte [Hårslätta] förleden wåras 6. rdr. H. 
Prof. Bilberg sade, dhet att man dhenne rågången låtit afftaga effter H:ss Excell. 
Rijkzmarskalckens [Johan Gabriel Stenbocks] begäran, och hafwer Hans Ex- 
cellrce lofwat willia och bestå Geddans omaak med, men sedan chartan blifwit 
giordh, och Hans Excelkce Rijkzmarskalken tillstäld, så hafwer man intet hördt 
ifrån H:s Excelkce.

Cursor skickades effter Prof. Holm och Obrec[h]t.
VIII. Förkundigade Rector dhet wille han nu afgiöra låta Lyrells saak emoot 

Kerstin Klang, berättandes och dhet, att Lyrell beskyller Consistorium som 
skulle Consistorium tijden uttdragit för honom, att han icke förr fått domb.
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Prof. Bilberg ga f tillkiänna att Consist:m  intet warit uthi orsaken, att tijden är 
uttdragen, uthan hafwer han m ed sin wederpart dhet giordt m edelst sine månge 
inwändningar och  w ittnens införskaffande. D hesuthan, hade och icke Lyrell 
afreest uhr arresten som  han sidst giorde, så hade effter 2 dagars förlopp kunnat 
blifwit uthslag, effter allenast wäntades efter consistorii ecclesiastici remissorial, 
som  då och 2 dagar effter hans afresa insinuerades.

R ector sade sedan, att Lyrell låtit förstå, dhet skulle han fatt tillstånd att resa 
bortt. Inwänder elliest em oot Consistorium  att äro större deeh len  a f dhes 
m em bris honom  m issgünstige, undantagandes twå eller tre. Prof. B ilberg nekade 
dher till att Lyrell fatt lo f  till att afresa.

D .D . B enzelius sade sig ringa w ettenskap hafwa af dhenne saken, särdeles 
som  hon m äst warit examinerad och  agerad dhen tijden han war i Stockholm  
i höstas, m en  sedan han begynt få wara hem m a, hafwer han fuller, så w ijda sig  
giöra låtit, sig om  henne informeradt. Sedan förfrågade R ector om  skola aeterne 
igenom läsas. M en som  dhe förr w oro upläsne, tycktes wara nog att praecipua 
m om enta extraheras. Cursor kom  igen och sade Prof. H olm  wara uthreest och  
Prof. O brec[h]t lofwat komma.

N u  företogz dom m ens författande och  confererades m ed aeterne, hwar wid 
Prof. Lundius affträdde för dhe skiähl som  förr finnes in actis.

Consistoriales bepröfw ade nödigt att inkalla partterna och förnim m a af Lyrell 
orsaken, hwij han uhr arresten afreest, och m ed hwars tillstånd. Item  böhr och  
honom  föreställas d h et C onsistorium  altijdh warit färdigt giöra slut i saken, m en  
han m edelst sin afresa, och  dhe af h onom  och partten giorde inwändningar under 
actionen warit wållande till drögzm åhlet. Lyrell inkallades och  förehöltz honom  
att Consist:m  warit alltijd benäget att afhielpa hans saak, särdeles hade dhet 
skedt 2 dagar effter hans afresa, dher han warit tillstädes, aldenstund rem isso- 
rialet då insinuerades från consist:o ecclesiastico och tillförewde alt war uthran- 
sakadt. Böhr altså intet Consist:o imputeras någon försum m else, som  secundum  
fidem  actorum all flijt hafft ospard, uthan må han sig drögzm åhlet im putera sie lf  
som  bortrest. O ch förfrågades så han hwarföre han violeradt arresten han war 
belagdh m edh. Lyrell: Jagh har intet rest uhr arresten som  een  skiälm eller dhen  
någon missgiärning giordt, fast effter m ig så skarpe bref äro skrifne. O ch m ente  
iag m ig wähl kunna få afresa, effter dhet h enne K erstin een  och  annan gång  
warit effterlåtit, hwarföre iag och supplique insinuerade att fa tillståndh här till. 
O ch hade dhet nu skedt henne twå gånger, så m ente iag dhet kunna ske mig. 
War och dhetta största orsaken, att iag tagit penningar a f een  W ästgiöte till 
läns, och w ist försäkrat honom  att iag nedre i W estergiötland skulle skaffa honom  
dhem  igen till wiss tijdh, hwarföre m åste iag hålla min lofw en och  resa neder, 
effter han elliest ey  kunde få sina penningar igen. O ch dher icke sådane bref 
kom m it dher neder, som  intet m ycket hedrade een  civem  aeadem ieum  som  iag 
då war, så hade iag fuller intet warit bortto ö fw er 3 w eekor, m en sedan iag 
dhem  fick, och  effter m ig b lef på predikestolerne lyst, tyckte iag m ig icke så 
högd t böra skynda, effter iag ingen m issgiärning giordt.

F:ss ännu hwij han reeste uhr arresten? Lyrell: Ingen arrest pålades m ig, uthan 
för juhl a f Prof. M icrandro, m en sedan intet. O ch tänekte iag m ig fått lo f  att 
resa, effter iag dher om  anhölt uthi een  supplique till Consistorium , hwileket 
war så m ycket nödigare, som  iag då inge m edell hade att uthföra actionen m ed. 
O ffererade iag och för m ig U ndenius och  H er[r]lund till caution.
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Prof. B ilberg exciperade, dhet att dhe, nbl. U ndenius och Her[r]lund icke 
w ille gå i caution een  gång för någre fa plåtar han begiärtte i landskapet, mindre 
för dhenne saken, lijkwähl sade Prof. B ilberg, att han förfrågad t dhem , om  dhe  
icke w ille cavera för lägersmåhls saken, aldenstund i Cons:o war slutit, att skulle  
han corpore arresteras, dher han icke finge caution, m en dhe w ille ingalunda.

F:ss m ed hwars tillstånd han reste uhr arresten? Lyrell: Kan h. Prof. Bilberg  
neka att han icke w iste af min afresa? H . Bilberg nekade alldeles, och sade sig  
fuller skolat annorledes m oth honom  sigh förhållit, dher han trott honom violera  
offtab:te arrest; intygade och  dhet han uthi sitt rectorat belagdt Lyrell m ed  
arrest, fast han dhet nu nekade, hwilcket och af actis bewijstes.

Förestälte altså R ector Lyrell ännu i anledning här af, att dhet böhr intet 
kom m a till Consistorii answar att dhenne saken så uthdragitz, uthan må han dher- 
före swara, som  sie lf afreest uhr arresten och således wärcket traisneradt. Före- 
höllt och Prof. B ilberg honom , att han till hans sakz afhielpande låtit hålla 3 å 4. 
Consistorier innom  een  wika, och om sijder när alt war uthransakat, så att allenast 
rem issen från consistio ecclesiastico påwänttades, som  2 dagar effter hans afresa 
kom , hwar uppå strax dom m en skulle blifwa publiceradt, war han bortta. För
frågades sedan Lyrell om  han något essen tie lt hafwer att påminna, för dom m ens 
publica//on och sade han sig hafwa een  skrifft, dhen han och insinuerade, och be- 
giärte att måtte hon upläsas. M en som  saken före hans afresa alldeles war uthage- 
rad, partten och af skrifften skulle willia hafwa com m unica//on och dher på 
skrifftel. swara, hwar igenom  saken skulle ännu dragas långt uth, så förfrågade 
honom Consistim  om  han icke w ille referera contenta dher af. Lyrell: Jag will 
då helldre afwachta resolutionen, än iag längre skall utdraga saken. U plästes altså 
in tet skrifften, uthan war han benögd allenast m undtel. förtällia dhes innehåld. 
R efererade så och sade: M ehrendels a f skrifften angår w itnen som  i dhenne sak 
hörde äro, och förmenar iag först att ingen qw insperson, effter lag bör wittna, 
uthan g od e och bolfaste män. 2. att icke D .D . Drossander bordt ageradt både 
som  w ittne och dom m are em oot migh. 3. N är D .D . Drossander och dhe flere 
wittnade samma gång m ed honom , hörde iag Kerstin alldrig påberopa sigh dhem , 
dhet iag och m ed eedh  w ill sustinera, hwarföre undrar iag huru dhe äro kom ne  
till att wittna. 4 . Skulle och  Braun sancte contesteradt een  gång att han intet 
wist af dhenne saken, m en sedan igen då iagh p resen s war bewittnade han con
trarium. 5. H eela  dhen tijden som  dhe 4 . Consist:a war å rad, så war iag så siuk, 
att iag m ed största plåga kunde upkom m a, har och dher till w ittne, så att iag 
skall bewijsa att iag war så siuk, att iag intet kunde wara com pos m entis, hwar
före iag icke heller ex  tem pore m oth dhe, som  då m oth m ig w ittnade, kom  att 
excipera. 6. B le f m ig icke heller frågat, om  iag hade något att excipera.

Lyrell affträdde, och bepröfwade C onsistorium  sedan dhenne inwändning wara 
af intet wärde, ty hwadh w ijdkom m er förste puncten, så förbiudes intet qwin- 
folck i lagen att wittna. 2. D .D . D rossander har intet suttit i dhenne saken judex, 
uthan perhibito testim onio sig alldeles absenteradt, när hon under händer warit. 
3. A tt han icke hördt K erstin påberopa sig D .D . Drossander, Braunen och  
apotekarens son [Peter G otfrid], kullkastar intet dheras wittnesm åhl. D h et för
kunnades lijkwähl honom  föruth, att skulle dhe witna, och war han då till
städes. 4. Hwad contradictionen w idkom m er som  han arguerar Braunen före, 
så war honom  ingen eedh  pålagd förste gången han i C onsistio war, uthan senare
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gången, då han och effter sitt samwete wittnade. Och kunde ey heller eed honom 
prima vice påläggas, ty man wiste intet wist honom här om något weta. 5. Att 
skulle han då dhe 4 Consist:a hölles warit mycket siuk, och derföre tempestive 
icke kunnat excipera, är fafång inwändning, ty acta wijsa dhet han då mycket 
och öfwerflödel. talt, hwarföre han och kunnat med ett ord exciperadt moth 
wittnen, om han moth dhem något hafft. Dhen siette puncten är reda förr in 
actis förklaradh.

Sedan dommen war aldeles färdig, notificerade Rector att D.D. Drossander, 
Liung[g]reen och flere andre ännu willia söka Lyrell, förfrågade altså huru han 
skall umbgå med honom, effter hans caution, som han de sistendo har ifrån 
WästergiÖtland, nu exspirerar. Och bepröfwade Consistoriales nödigt att så 
frampt han icke skaffar sig nöyachtig caution så wäll för böterne, som och att 
han måtte comparera emoot wederböranderne som honom något hafwa att 
söka före, arresteras han corpore. Partterne inkallades och publicerades för dhem 
dommen, som föllier: Consistorium hafwer låtit sig föreläsa alla acta uthi förb:te 
saak emellan Kerstin Klang och Sveno Lyrell, alt noga ransakat och skiärskodat, 
och dher uthaf inhämtat, huru såsom Lyrell icke allenast ifrån förste begynnelsen, 
då dhenne saaken uthi rätten förekom, in tills nu alt stadigdt och framgent nekat 
dher till, att han med Kerstin någonsin hafft kiötzlig beblandelse, eller dhes 
foster tänckt att förgiöra, uthan och i förstone, som skulle han aldrig söckt hen
nes umgenge, uthan dhet på dhet högsta undflytt, särdeles som skulle han för
stått henne till lättfårdigheet icke wara obenägen. Icke dhes mindre, oachtat 
han slijkt om henne förstått, och till alt umgänge med henne således nekat, 
så hafwer han lijkwähl 1. Skrifwit henne någre zedlar till, dhem han och god- 
willigt sedan wederkiändtz, hwar uthaf klart och handgrijpel. är, dhet han hennes 
umgenge söckt, hwilcket dheras umgiänge så mycket mistänckeligare faller, som 
han 2. Uthi een zedell bestämdt henne till sig på een sådan tijd som folck war 
i kyrckan, och under afftonsången, då han och skrifwit sig ingen skola släppa 
in dher dhe bägge skulle wara, 3. äro och dhe tillsammans befundne uthi säng 
här i staden om natt, som eedel. betygat är, uthi bägges theras matmoders, 
då frånwarandes, stugu. 4. Hafwer han och tillstått sig föllgdt henne åth Stock
holm och då under wägen legat i säng med henne. 5. Har han och wederkiändtz, 
dhet han medh henne een actum impudicitiae begått, men hettzigheeten honom 
förtagit, att han ey kommit till sielfwa wärcket. 6. Barnemoderskan wid födzlo- 
stunden närwarande berättat Kerstin uthi sin högste nöd med bedyrelse eenstän- 
digt bekiändt sig intet hafft med någon annan att beställa än med Lyrell. 7. Tij- 
den, på hwilcken hon tillstått förb:te actum skedt, med födzlotijden stämmer 
öfwereens. 8. Hafwer och Lyrell ansöckt medicos här i staden wid samma tijdh 
som Kerstin förmärckt sig blifwit hafwande om medicamenter till fostretz för- 
giörande, som och af twänne eedel. bewittnat är, emoot hwilcka han och ingen- 
thera lagl. exciperadt. 9. Sedan han af medicis öfwertygad blef, att han söckt 
medicamenter ad procurandum abortum, hafwer han omsijder tillstått, dhet han 
giordt ansökning om medicamenter, men pro restitutione mensium, och dhem 
sielfwer om händer hafft och Kerstin tillställa låtit, föregifwandes sig intet weta, 
att dhe begiärtte medicamenter skulle för fostret skadelige wara. Hafwer altså 
Consistorium i anledning af ofwanb:te skiähl så mycket mindre kunnat befrija 
honom ifrån dhetta honom tillwitte lägersmåhlet, som han genom sitt ansökande
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om  m edicam enterne till bägge, så wähl till lägersm åhlet, som  till in tentionen  af 
fostretz förgiörande sig förbundit, hwarföre plichtar han för dhet förre m ed 40  
m k $:mtt och för dhet senare m ed 60 . T ill förlijkning gifwer han henne 100 dr 
kopptfrrmtt, hwarmed hon och  skaffar sig  uthi kyrckan. O ch så wähl för dhetta  
sitt brått, som  för violatione arresti relegeras han i förm ågo af K ongl. consti- 
tutionerne ifrån Societeten  relegatione publica. O ch för dhet öfriga remitteras 
han till forum ecclfj/Wr/icum, dher w ederbörl. att undergå wanlig plicht. Hwad  
sijdwyrdnaderne för rätten w idkom m er som  han giordt, så reserverar sig Con- 
sist:m sin rätt wederbörl. em oot honom  att söka.

Sedan dom m en publiceradt war sade Lyrell: Jag tackar rätten för dhet omaak 
rätten hafft, m en som  något uthi dom m en innehålles, om  hw ilcket iag suppli
cando will söka Kl. H offrätten, så beder iag att iag må fa ställa caution för mig. 
T ill dhenne ändan insinuerade han een  cautions skrifft underskrifwen af twänne 
pastorib#r i W ästergiötland R ev. D n . Christ. Dahl och  H assellöf. Lyrell tog  
affträde och observerade Consistoriales wid dhenne cautions skrifften, att hon är 
alldeles ofullkom blig, effter hon hwarcken uttrycker att willia förb:de pastores 
answara d e judicio sisti, ey heller för böter som  falla kunna, inkallades altså 
Lyrell, och förkunnades honom  dhetta, hwarföre han effter Consistorii godt- 
flnnande och g od e betänckande belädes m edh arrest, att skall han intet resa uhr 
staden, så frampt han icke ställer så wähl nöyachtig caution för sielfw a böterne, 
som  d e sistendo, särdeles effter flere andra äro, som  honom här in foro söka  
willia. N är Lyrell förstodh dhenne caution intet giälla, begynte han påcka, och  
badh att Wår H erre w ille löna Consistoriales och  dheras barn igen. D h et resen- 
terades högdt em oot honom , och  påm inte honom  Prof. Bilberg, att dher han 
effter hans råd godw illigt factum tillstått, hade warit m ycket bättre. Lyrell: D h et  
Prof:n talt m edh m ig privatim, dhet kan ske är sådant som  skadat m ig mäst. 
M en huru swåre och m issgünstige een  och annan m oth m ig warit, m en åter 
Kerstin favorable, dhet röner iag nu.

F:ss huru han will betala penningarne han är fållter till. Lyrell: Penningarne 
geer iag intet uth, för dy kom m a dhee hijt, så kom m a dhe intet hädan, iag 
w eet fuller huru tillgå plägar, uthan w ill iag resa till Stockholm , så hoppas iag 
fuller fa annat uthslag dher, m en Kerstin skall aldrig fa m ine ipenningar att sedan  
agera m edh m oth mig. M en han tillsades d h et m åste han antingen strax betala, 
skaffa pantt eller sättia caution. O ch icke allenast caution för böterne, uthan 
och de sistendo, effter som  förb:t är, andra äro som  honom  söka willia. Lyrell: 
Jagh betäncker mig om  iagh här w ill comparera, ty iag är intet m ehr civis aca- 
dem icus, uthan må m ine wederpartter söka m ig annorstädes. M en för penning
arna. lofwade han ställa postm ästaren i caution. Lyrell gick dher m ed uth, och  
inkallades effter een  stund igen , tillijka m edh h. postmäst:n H åkan Bergwaldt, 
och  tillstod h han Håkan Bergwall att w ille  han för böterne gå i löffte. M en  
Lyrell begiärtte dila/;on tills han saken i H offrätten skulle fa uthageradt. Kerstin  
inkom  och w ille ingalunda gifw a dilation. O ch om sijder som  inge penningar 
w oro in parato förobligerade postm ästaren sig böterne att betala innom  M icha
elis nästkom m ande.

Partterne affträdde, m en först begiärtte Kerstin Klang cautionen d e  sistendo, 
effter hon än m oth Lyrell något hafwer. M en han påstodh ändtel. fa dim ission  
och söka Kl. H offR ätten; hwar och icke, sade han, så kom m er iag till att klaga
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grufweligen öfwer Eder gode herrar, som lijkwähl borde döma så wähl mig 
öwatt som henne. Exciperade elliest moth wederpartherne att will han dhem 
här in Consist:o icke swara, uthan will han pr»cise söka dhem i Kongl. Hoff- 
Rätten. Sade och i förstone sig icke heller kunna fa någon caution, men lofwade 
lijkwähl omsijder dhet wille han vocatus godwilligt comparera.

Effter hans affträde förfrågade Rector än yttermehra, hwadh står till att giöra, 
aldenstund han icke heller kan försäkra om caution, om skall man kunna troo 
honom uthan caution, eller skall han corpore arresteras. Consistoriales tyckte 
honom så mycket mindre wara till trooendes, som han tillförende alldeles uthan 
lof och minne reest uhr arresten, låter och 2. nu immerfort förmärcka, att will 
han resa hädan. Föruthan dhetta påståå 3. partterne som honom actionera willia, 
att skall han ställa caution, hafwer icke häller 4. ännu ecclesiastice plichtatt, 
hwilcket han lärer mycket fruchta före. Beslötz altså att måste han ändtel. ställa 
caution, och dher han dhen icke förmår, corpore arresteras.

Lyrell inkom, då honom dhetta förkunnades; men han inveherade att blifwer 
han omenskel. och obarmhärtel. handterad. Omsijder badh han att Rector wille 
simpliciter troo honom, effter woro honom omöyel. att fa någon löfftesman, 
medh ord. Jag uthlofwar dhet sancte att iag intet skall fraudera Hans Mag:ce, 
uthan skall mig här sistera enär iagh påfordras, så att H:ss Mag:ce i ingen måtto 
för min skuld skall blifwa attaquerad. Dhetta remitterade Consistoriales till Hans 
Mag:ces betänckande, effter dhe förr sitt sentiment wijdh handen gufwit. Under 
dhenne sessionen beskylte Kerstin Klang Lyrell een och annan gång för liugare, 
och kallade honom intet annars än du, hwarföre rätten henne alfwarl. tilltalte 
att skulle hon medh sådant afstå.

Consistorium minus d. 23 Junii
pra?sentibus Rectore h. Peringero, h. Spole i h. Norcop. ställe, h. Obrec[h]t 

i Prof. Holms ställe, h. Lagerlööf.
I. Inkom wällbme fru Elisabet [Graans, f.] Bures fullmächtige wälktt Anders 

Arfwidsson* emoot h. Prof. Mag. Petri Holms fullmächtige Dn. Johannem Nor
din. Ofwanbem:te frus fullmächtige insinuerade Prof. Holms exception medh 
dhes allegatis, tillijka med sin replica, hwilcken uplästes, af innehåld, 1. att dhe 
200 rdr in specie som wällb:ne fruns sahl. man h. landzh. [Johan Graan] bekiän- 
ner sig uthi ett bref af d. 27 Octobrå 676 wara skyldig Prof:ns hustru [Anna, 
f. Folcker], och Professoren nu med interesse praetenderar, äre inbegripne uthi 
dhe 1000 rdr, som sahl. landzhöfd. A:o 676 d. 2 Jan. upnegotierade, hwarföre 
förundrar frun att Prof:n andre gången een sådan praetention will sig formera, 
then hon förmenar sigh icke wara plichtig att erlägga för än klar obliga//on op- 
wijses, särdeles och som Prof:n A:o 682 här om icke dhet ringaste förliuda låtit. 
I lijka måtto desidererar och frun 2. obligation och qwittobref på dhe 400 dr 
kopprfrimtt, som Prof:n skrifwer att dhes hustrus förre man [Johannes Anthe- 
lius] skulle genom borgmästaren i Luhleå låtit tillställa sahl. landzhöfdingen, 
och will förr här till intet swara. 3. Emoot dhe 10 ducater som Profrns hustru 
skulle lefwereradt till h. landzhöfd :n till ett nådåhrs anförskaffande, när hennes 
förre man dödde, för hwilcka och än pra?tenderas interesse, swarar frun, att

* Kallas längre fram Anders Arvidsson Enström.
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hon och  dher till fordrar gültig  verification, ty fastän hennes sahl. mans bref 
fuller säger, att han em ottagit någre ducater, så står dher intet nämbdt huru 
m ånge dhe w ore, fast Prof:n understår sig dhet att specificera. O ch för dhet 
öfrige förmenar frun dhem  wara betalte. 4. Låter hon förstå, dhet hon ingalunda 
will uprifwa, som  Profin skrifwer, dhet dhe een  gång transigeradt om , uthan 
håller sig wijdh dhet som  specialiter är uppfördt i liquidationen 6 8 2 , och pro
testerar hon äfwen som  Profin på expenser hinder och  skadeståndh. Sidst angå
en d e dhe 146 dr 21 1/3 öre s:mtt som  twistes om , och heeflijt af een  spanne- 
rrkf hls lefwerering, så skrifwer frun att Prof. förm äler sanurca sptfwwm ihls lefw e- 
reringh wara skedd till Johan Arffman Reenstiernarnes bookhållare, och att h. 
landzhöfd:n för befallningen caveradt, och  dhem  om sijder fullgiordt och dare- 
radt. D h er  em o o t exciperar frun att Arfmans attest af d. 20  Juni 675 contra
rium intygar, nbl. att een  sptf»wnv?hlslefwerering är giord till Kiängis bruk af 
Prof. hustru, och  hon dher på fatt e en  w exel till betalning, m en intet näm bnes 
dher att h. landzhöfdm  för samma spannemähl skulle caveradt. M en enär Prof. 
hustru sin satisfaction af h. R enstiernorna icke undfick, så skrifwer frun, att h. 
landzh. till att betiena dher m ed Profins hustru betalt förbrde 146 dr 21 1/3 
öre s:mtt. H warföre frun, som  hon sam m a penningar sederm ehra skrifwer sig  
hwarcken bekom m it af h. Reenstiernorna, ey heller af Prof. hustru, så fordrar 
hon dhem  nu.

II. Inkom  m:r Sveno Lyrell med een  borgare här i staden wid nampn Inge- 
walld Sw enson, hwilcken uthfäste att willia sättia sigh i löffte för Lyrell, att skall 
han uthi rätten wijdh påfordran com parera icke allenast nu strax, dher honom  
någon hafwer något att tilltala, uthan och jämbwähl sedan han saken i H off-  
Rätten uthfördt. M en förr än han fullel. w ille ställa sigh i caution, conditionerade  
han, att will han således cavera, att nu för dhe första fölliande åtte dagar will 
han wara god , att Lyrell ingenstädes skall resa. M en innom  dheras förlopp, om  
han wijdare skall continuera sin caution, så will han att Lyrell åther förskaffar 
een  annan boofast man, som  honom  giör försäkran, så will han stå för Lyrell; 
m en dher han ingen får för sigh, will han sin caution ophäfwa. O ch effter dhenne  
Engewald Sw enson sie lf intet kunde skrifwa cautionen, war han benögd effter  
Consistorii godtfinnande att Secretarius dhet giör, hw ilcket och skedde.

III. Rector notificerade huru som  han låtit citera Lyrell, uppå eens eller an
nans begiäran, som  honom  nu för rätten anklaga willia, hwarföre han wille först 
inkalla Liung[g]reen. Lyrell: Jag finner intet dhet att kan iag här com parera 
eller taga någon dom b, förr än iag far söka C onsistorii förklaring öfw er någre 
puncter, genom  hwilcka iag finner m ig laederad. O ch är iagh uthi dhen tancka, 
att skall een  eller annan af Consist:b«j af illwillia m oth m ig något giordt.

D h et rem onstrerades honom , att w ille han iäfwa rätten, så skall han produ
cera rationes dher till; hwar och  icke kan rätten icke annars än fortfara effter  
em betes plicht på wederbörandernes begiäran. O ch måtte han intet täncka dhet 
står honom  fritt att jäfwa hw em  han w ill, uthan m åste han dher till hafwa son
ticas causas. H afw e och reda nogh många sig absenteradt för hans skuld, såsom  
Prof. Lundius, N orcop . och W ollff. M en han sade sig intet begiärdt att Prof. 
Lundius eller W ollff skulle stijgit opp i dhenne saken, uthan han wäll warit 
tillfredz att dhe suttit. M en som  em oot dhe nu sittiande assessores Lyrell produ
cerade inge rationes, så företogz saken em ellan honom  och stud. Petrum  Liung-



190 i686: 23 juni

[g]ren, hwarföre inkallades Petrus Liung[g]reen tillkiänna gifwandes sig d. 11 
Martii sidstleden blifwit angrepen uthi landskapetz disputations convent med 
någre hårde ord, såsom särdeles att Lyrell kallat sig lessmare och baktalare. Till 
att bewijsa dhetta påberopade Liung[g]reen sig samptel. landzmännerne; men 
som dhe alla uhr staden woro afreste, upwijste han Profess. Bilbergz attest 
om dhet samma, hwaruthinnan han betygade dhet Lyrell förb:te ord kastat på 
Liung[g]reen.

M:r Lyrell exciperade emoot Profins wittne, att han är hans owän, och hafwer 
något emoot honom, hwarföre han uthi Högl. Kl. HoffRätten will söka honom. 
Dhesuthan sade Lyrell: emädan iag sielf icke mins, huru dhe orden föllo, när 
wij ordkastades, beder iag tienstödmiukel. V. Consist. wille gifwa dila/fon in till 
dhes seniores na//onis, som närmare kundskap hafwa, komma tillstädes, kunnan
des iag då antingen fa wittne mig att befrija ifrån tillwijtelsen eller och skiähl 
Liung[g]reen att öfwertyga, såsom och dhet eens reda mig tillskrifne bref något 
sådant wijdh handen gifwa. Liung[g]reen förmente Lyrell intet kunna ogilla 
Profins Bilbergz attest, föruthan och dhet landzmännerne, dher dhe woro till
städes, kunde verificera dhen samma. Resol. Såsom bägge partterne påberopa 
sigh landzmännernes wittnesbörder, altså differeres dhenne saaken till dhes dhe 
igenkomma.

IV. D.D. Drossander lätt inlefwerera genom studios. Dn. Danielem Forelium 
sin libell emoot Svenonem Lyrell, uthi hwilcken libell han och wijdh slutet 
fullmächtigatt förb:te Forelium, att uthföra dhes action emoot Lyrell. Libellen 
oplästes, klagandes h. Doctoren, att när han giordt sitt sanfärdige wittnesbörd 
om dhen saken som är emellan Lyrell och Kerstin Klang, så har Lyrell honom 
fast grofwe tillwijtelser tillagdt, såsom 1. har han i Consistio sagdt, som acta 
betyga, att sedan Kerstin Klang kommit hem från Stockholm, och fatt penningar, 
far hon så mycket wittnen hon will, med hwilcka ord Lyrell skulle Doctoren 
förstått. 2. Har Lyrell sagdt h. Doctoren gifwit ho»ow rådh att söka studiosos 
medicinae om medicamenter ad procurandum abortum, dher till Doctoren icke 
allenast nekar, uthan påstår sigh, när Lyrell medicamenterne begiärtte, honom 
afrådt, dhet och Doctoren menar kunna bewijses af Kerstin Klangz och Braunens 
uthsagor här i Consistio och jämbwähl af sin förr inlefwererade skrifft. Påstår 
och Doctoren, att dhe medicamenter Lyrell begiärtte, woro icke pro restitutione 
mensium, som han nu föregifwer, uthan pro necatione paxxus. 3. Har och Lyrell 
beskylt Doctoren, dhet han mycket annorledes wittnat än saken sig i sanning 
förhåller, contesterandes Doctoren wid Gudh‘ och sitt samwete, att han rätt och 
sant wittnat. 4. Beder Doctoren att will Consistim tillhålla Lyrell att uthsäga dhen 
fiscalactionen han honom intenderar, och för dhet öfrige påstår han, att måtte 
Lyrell för dhesse sine grofwe obewijslige beskyllningar effter lagh plichta.

Lyrell begiärtte dhet måtte han fa communication af dhenne skrifften, att han 
må skrifftel. swara besynnerl. som skrifften är något wijdlöfftigh och effter- 
tänckel. tillsammansatt, han och dhes uthan något tahlt uthi hettzigheet och has- 
tigheet, då han förr warit i Consistio, öfwer hwilcket till att förklara sig han will 
consulera någon annan, som han sielf processen icke så noga förstår. Forelius 
påstodh dhet måtte han mundtel. excipera, eller och till lögerdag nästkommande 
skrifftel. Förelädes altså nästkommande lögerdag, att han dher till swarar, dhet 
han och lofwade skee skulle.

V. Kerstin Klang inkom emoot Lyrell påståendes hon att måtte han bewijsa
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och nämbna dhe 10 personer, som  han tillförende beskyldt henne före att hafwa 
beställa m edh. Lyrell exciperade att hwadh tijotalet w edkom m er, så har han intet 
just m eent 10 uthan nämbdt num erum  certum  pro incerto. 2. W ill han och in
tyga af M:r Skragges attest, dhet skulle hon hafft något beställa m edh dhem , 
som  hon burit dhet w ijnet och öh let till som  hon stulit uthi E kebom m ens kiäl- 
lare. 3. Sade han henne warit uthi Ekebom s gård inne uthi cammaren hoos een  
förnäm person [Sparre], då hon och fått een  örefijhl a f E kebom m en för hon  
warit dher inne. Kerstin nekade någonsin hafft att beställa m ed någon, m ehr än 
m ed Lyrell. E lliest beklagade Lyrell huru som  skulle Kerstin m ed dhe sine  
brukatt skiälm sstycke m oth honom , d het och hennes broder [D aniel] giordt, 
dhen han begiärte inprotocolleras för een  skiälm. K erstin sade att hon håller 
Lyrell för een skiälm , till dhes han brödren något skiälm stycke bewijser. Lyrell 
m ente dhet wara nogh skiälm stycke, att brödren i hans nampn skrifwit dhen  
zedlen, som  E kebom s äncka graverar honom  så högdt före. D h es uthan sade 
Lyrell sig och något annat oförswarl. hafwa m oth honom .

K erstin påstodh ännu dhet han m åtte ändtel. nämbna och w ijsa dhe 10 per
soner, eller och plichta derföre. 2. R efererade Kerstin: I gåår när wij kom m o  
uhr C onsistio så sade han, att skulle iag sagdt dhet skulle iag förtrålla honom , 
m en han sade då dher em oot, att skulle han klösa blodet uhr ögon en  på m ig, 
att skulle iag ingen macht håfwa m edh honom . Lyrell exciperade, att skulle hon  
offta gånger uthlåtit sigh m ycket beswärlig m oot honom , såsom särdeles då dhe  
w oro uthi Consist:ii förstugu een  gång, då och  w ittne w ore tillstädes som  åhörde 
dhet hon sade att dher Lyrell giffter sig i W ästergiötland, skulle han m ed sin 
hustru alldrig hafwa någon god dag. M en dhette senare sade Lyrell sig sagdt för 
skämpt skuld, effter gem en t säges att een  skall klösa b lodet a f een , på dhet att 
een  intet skall hafwa macht m ed honom . Elliest sade han: iagh önskade att iag 
intet swårare hade att swara före dhet, som  iagh talt een  och  annan gång i 
hettzigheet här i Consisr.o, dhet m ig sederm ehra högel, ångratt, och  ännu ångrar, 
så w ille  iagh wara lyckelig, ty dhetta är af in tet wärde. Kerstin beropade sigh på 
wachtmäst:n till w ittne om  klösandet. 3. Insinuerade Kerstin een  räkning på dhe  
expenser hon under actionen m ed Lyrell sig påkostat. Lyrell exciperade att måtte 
m edh expenserne bestå till dhes han saken uthi K. H offR ätten uthfördt. Part- 
terne affträdde och  delibererade em edlertijd Consist:m  om  expenserne, sedan  
räkningen war igenom läsin, bepröfwandes Consi$t:m nödigt, att K erstin upsätter 
een form ell räkning som  w ederböhr, och allegerar dhe skiähl för hwilcka hon  
expenserne pra?tenderar m ed wederbörl. verificationer dher till. A ngående dhen  
beskyllningen om  dhe 10 personer som  K erstin Klang beswärer sigh öfw er, så 
resolverades att skola acta igenom sees, och dher af beskaffenheeten  inhämptas, 
så skall tillkom m ande lögerdag dher uthi sk ee slut. M en beträffande dhet 3:die 
att skulle Lyrell sagdt han skulle klösa b lodet uhr ögon en  på Kerstin att hon  
ingen macht skulle hafwa m edh honom , så pröfwades nödigt, att inkalla wacht- 
mäst:n, dhet och skedde. O ch tillfrågades han om  dhet som  i går skulle skedt i 
Consist:rii förstugu, och betygade han att fuller Lyrell sagdhe, att som  hon sagdt 
hon w ille förtrålla honom , så skulle han klösa b lodet uhr ögonen på henne igen. 
M en Lyrell log dher wijdh som  han dhetta sade, och syntes intet hafwa alfwar 
dher m edh. Lyrell sade och sig dhet sagdt allenast på skiämpt. W ijdare ransa- 
kades intet om  dhetta dhenne gången.

V I. G af R ector att förstå, huru som  H:s HögE:w:tt D .D . Pet. Rudbecki/tfj
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låtit förmärcka att D. Sveno Lyrell emoot honom skulle någon sijdwyrdnadd 
wijst, i dhet han Hans HögE:w:ttz på consistorii ecclesiastici wägnar uthgifne 
cita//on kallat tortur, och jämbwähl eliiest förbrått H:ss HögEhrw:tt att skulle 
han sitt embete i så måtto icke rätt achtatt, att han tillstått Kerstin Klangh gå 
upp i consistorium ecckr/Vw/icum, när saken dher examinerades medh kruuset 
här etc. För dhetta sade Rector kunde h. Doctoren hafwa fogh att söka Eder, 
Lyrell, men will dhetta condonera, om I wille giöra deprecation.

Lyrell: Jagh seger fuller dhetta, att iag på dhe orden wäll kunde förklara mig, 
men både för Doctorens ålders, som och för min egen skuld till att undfly 
större wijdlöftigheet, som iag kunde uthi råka, så will iag bedia dhet h. Docto
ren mig dhet icke wille imputera, effter dhet skedt af hastigheet och obetänck- 
samheet.

Effter dhetta begiärtte Lyrell få tillstånd att resa till Stockholm, och att icke 
måtte för kort tijdh honom föreskrifwas dher att förblifwa, på dhet måtte han 
dher sine saker först få uthrätta, förr än han hijt citeras emoot sine wederparter. 
Men honom pålades att måste han tillkommande lögerdag comparera, så will 
Consistorium tillsee, om icke då alt kan blifwa afgiordt.

Consistorium minus d. 26. Junii 686.
pisentibus Rectore h. Peringero, M:r Holm, h. Wollff i D.D Drossandri 

ställe, h. Spole i h. Norcop. ställe, h. Norrman i h. Lagerlööffz ställe.
I. Acta Consistorii, som sidst uthi minori hölles, uplästes, hwar wid Rector 

insinuerade een cautions skrifft, som borgaren Bengdt Booman, gifwit för Lyrell 
de sistendo. Hafwer altså nu Lyrell twänne cautions män nbl. dhenne Boman och 
Ingewald Swenson. Bägge cautions skriffter tog Rector tili sigh.

II. Inkallades Kerstin Klang och Lyrell, och förkunnade Rector dhem, att han 
effter Consistorii sidste slut låtit efftersee in actis huru orden lyda om dhe 10 
personer, som Lyrell skulle beskylt Kerstin att haft beställa med, som och samma 
acta för dhem bägge uplästes. Hwartill sade han, 1. Jag har indigiteradt nume
rum certum pro incerto, och menar fuller icke just 10. 2. Jag hafwer ingen 
nämbdt, men om ändtel. iag skulle nämbna, så kunde kan skee dhet låta giöra 
sig, såsom särdeles hafwer hon med någre andre så qwin- som manfolck warit 
insmält i Klef i Alunda s:n, som förra acta läre betyga, men iag behöfwer doch 
intet att nämbna någon. 3. Må iagh icke plichta derföre att iag nämbner een 
hora för een hora, eller tillägger henne att hafwa beställa med någon.

Frågades af Rectore hwadh han menar med dhet ordet beställa, om dhet är så 
förståendes att hon skulle hafft lägersmåhl med dhe tijo, och om han henne dhet 
tillägger. Lyrell: Jag förstår att hon warit een sådan som hållit sigh fahl för hwar 
och een, och sökt manfolckz umgänge, men ändtel. weet iag intet om hon hafft 
lägersmåhl medh dhem. Han insinuerade sedan een attest gifwen af Magno Hel- 
stenio, hwar uthinnan han gifwer tillkiänna, att skulle Kerstin tagit wijn och 
mumma uthur Ekeboms kiällare och burit till mons:r Sven Fabrin i Nycklebo- 
gården, ifrån hwilcken hon och fått ett stort knippe medh bref. Dhetta skrifwer 
Helstenius att Ekebom sagdt för honom. Helstenius war fuller nu intet i staden, 
uthan sade Lyrell att han tillförende här i Consist:o ärbudit sig att beswäria 
samma attest.

Lyrell frågades om han mehr hafwer att framföra till sin förklaring, och om han
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förstår att dhen förnäm m e personen , som  i förre actis m entioneras, skulle hafft 
att giöra m ed henne, hw ilckens förnäm m e persons nampn är förr antecknadt, 
att skulle dhet warit een  Sparre. Lyrell: Jag hafwer intet nämbdt Sparren, uthan 
hafwer hon dhet giordt sielf, haf:r icke heller iag sagdt ändtel. att hon hafft 
lägersmåhl m ed honom , uthan w ill allenast dher af bewijsa, att hon warit löös- 
achtig och söckt umgänge m ed m anfolck.

Partterne toge affträde, och tyckte Consistoriales att hwad w ijdkom m er dhen  
förklaring och explication Lyrell giör, att orden som  förr äro förde till proto- 
colls, intet stå så att förstå, som  han dhem  nu uthtyder, som  skulle han dher 
m edh allenast w elat förkasta K erstin dhen hon söckt um gänge m ed m anfolk  
uthan synes han dher m edh henne tillagdt, att hon och o loflig  beblandelse skulle  
hafft m edh dhe tijo, som  han och sådant tydeligen infererar af dhet hon på otill- 
börl. sätt skulle om  distingen tient sigh af någre kiöpgesäller någre saker; alden- 
stund han samma distingztijdh och urgerar just anträffa m edh hennes födzle- 
tijdh. Inkallades altså dhe bägge igen, och tillfrågades han, huru han dhetta will 
conciliera. Lyrell sade dhet han m edh attester kan bewijsa, att hon umgåtz m ed så 
många, och således att icke skulle wara henne anständigt eller tienligit samma 
hennes umgänge. H on om  rem onstrerades, att man strax icke skall pra?sumera 
någon oährligheet om  eens qw insperson, att hon umgåtz m ed m anfolck, och frå
gades han altså hwarföre han durante actione een  och annan nämbdt, om  icke 
för något olofl. umgänge skuld.

Lyrell: Jagh har intet för dhen orsaken allegeradt någon, att skulle iag befrijat 
m igh ifrån dhetta lägersm åhlet, och dhe andre skyldige giordt, ty att hon m edh  
dhem  hafft conversie är förr skedt, än dhet kan correspondera m edh födslo- 
tijden. Kerstin påstodh att måtte han bew ijsa henne m ed hwem  hon hafft b e
ställa, och jämbwähl att hon warit wijdh ladorne, som  till acta är kom m it.

Lyrell: D h et är fama publica att I är dhen samma som  warit wijd ladorne, 
och  säya alla m enniskior d h et i staden. O ch  gå till M:r Pehr Åman så fa i höra  
hwadh han seyer här om .

N u  förehöltz honom  de n ovo  huru som  han henne m edelst dhenne beskyll
ningen graverar, som  intet annars effter allmänne rychtet är att förstå, än dhen  
wid ladorna warit och låtit kräncka sigh, synes altså här a f han tillägger henne  
fullkom blig beblandelse.

Lyrell: Jagh tager m ig hwarcken an att frija e ller fälla henne, uthan lemnar 
till lofl. rätten, att taga här af, hwadh rätten finner skiäligt. M en hon påstodh  
att m åtte han bewijsa, effter han tillagdt henne, att hafft beställa m ed så m ånge, 
och  är iag intet benögd, sade hon, dher m edh att han sådan förklaring giör, 
som  nu skedt är, ty i dhen m ening har han alt dhetta sagdt, att skulle han full- 
kom bl. giöra m ig skyldig. B eropade och  hon än sig  ytterligare till bew ijs på dhet 
samma, att skulle han offentel. i consist:o ecckr/*rfico sagdt henne hafft beställa 
m ed een , hwar uppå hon lofw ade willia skaffa attest.

Närwarande Consistoriales öfw erlade dhetta, och  befunno dhenne saken af 
dhen beskaffenheet, att w ille  dhe per m odum  concilii referera dhes samwan- 
hang till Consistorium  majus.

III. Inkom  m:r Forelius em oot m:r Sveno Lyrell, och  förfrågade då R ector om  
han icke inlefwerera w ille sin exception  em o o t m:r Forelii på D .D . Drossandri 
wägnar insinuerade och  honom  com m unicerade libell. M en Lyrell sade sigh intet
13- 754293 Stillander
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än fatt tijdh att förklara sigh dher på. 2. Har han och förnummit att ett bref 
wore uthi Kerstin Klangz slächtz huus i Stockholm funnit eller sedt, som han 
först desidererar, effter dhet skall höra till dhenne saaksens uplyssning. 3. Är 
libellen så widlöfftigt och intricat skrifwin, att han ännu behöfwer tijdh till att 
fa inhämpte dhes rätta grund, 4. requirerar han att han kunde få see eller höra 
af actis huru orden lyda, som Doct. Drossandri skrifft sigh påberopar. Elliest 
exciperade han att Doctoren i så beskaffad saak tager sigh fullmächtig, dhen han 
intet will swara, uthan som Doctoren i sin pr«fation skrifwer att saken är af 
sådan art som angår heder och ähra, så förmenar han kiäranden och swaranden 
sielfwa böra i eegen person comparera, hwarföre han begiärer dhet måtte medh 
dhenne saken till Doctorens hemkomst uphöra Sedan sade han, emädan iag 
finner een ting i h. Doctorens inlagu, som iagh icke har wittne på, ehuru iag 
dhet fast i mitt samwete till min dödz stund sustinerar att dhet är sant nbl. 
att Doctoren inrådde mig, då iag något begiärtte af honom een gång, att anlijta 
medicinse studiosos såsom Braunen eller apothekarens son [Peter Gotfrid], 
dy wille iag häller när Doctoren hemkommer, honom medh god ordh bedia att 
han låter dhen puncten fara, än angripa action dherföre; dhet andra will iag fuller 
uthreda mig på.

Prof. Spole: Dhet torde wara Lyrell redeligare alt att afbedia. Lyrell: Jag 
torde och wäll alt hoos honom söka att componera, dher h. Doctoren woro 
hemma, effter iag elliest månge nog fiender hafwer.

Forelius: Dhet mons:r Lyrell nu inwänder går mäst dher uth på att han be
gärer dilation. Men huru wijda hans begiäran bör hafwa rum, dhet lemnar iag 
till Consist:ii ompröfwande. Men att han moot mig exciperadt, faller mig säll- 
sampt, effter reda lis är contestata, hade han af slijk exception sig welat betiena, 
hade han dhet bordt giöra ante contestationem litis.

Lyrell: Jagh kunde icke så grant inhålldet inhämpta af h. Doctorens inlaga 
strax, af hwad wicht hon war, när hon för mig här i Consist:o uplästes, uthan 
sedan iag henne sielf fick under ögonen, så befan iag att iag moth någon full
mächtig icke comparera måtte, och må altså contestatio litis här uthinnan mig 
intet skada.

Partterne affträdde, och inkallades Forelius igen, då han tillfrågades, om h. 
Doctoren gifwit honom någon instruction, att skulle han condescendera till com- 
positionen, dher Lyrell skulle willia deprecera, och tillstodh han att h. Doctoren 
låtit förstå dhet wille han sin saak efftergifwa, så frampt Lyrell med wederbörlig 
depra?cation honom förnöyer. Resolverades så effter hans affträde, att effter 
Lyrell begiär dilation med beswarande på h. Doctorens skrifft, till dhes han 
grundel, och medh betänckande kan få tijdh sig förklara, han och till samma be
swarande nödigt hafwer ett bref från Stockholm, såssom ett skiähl för sig, altså 
bör han och samma sin begiäran åthniuta, och dher h. Doctoren will sin saak 
efftergifwa, kan Forelius emedlertijd hans betänckande inhämpta. Men lijkwähl 
skall Lyrell med foderligaste giöra sin exception färdig, så att rätten således må 
fortfara. Beträffande dhet att Doctoren ändtel. icke måtte effterlåtas agera per 
advocatum, så will Consist:m öfwerlägga när Lyrells exception inkommer, huru 
wijda Doctorens presence fordras nödig, och hwad häruthinnan står att giöra

Lyrell och Forelius förkunnades dhetta, hwarwijdh Lyrell begiärtte, att måtte 
han in actis få see eller höra, om dhe orden, som D.D. Drossander i sin libell
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allegeradt, äro verbotim  uthskrifne. M en som  acta honom  icke böra anförtroos, 
corruwitterades Secreteraren dhem  att collationera. Sedan begärte han att fa uthur 
actis 1. huru som  Kerstin söckt förgiöra honom , 2. att hon uthspridt dhet han 
skulle slagit karl ihiäl, och derföre afrymbdt, tillijka m ed 3. alt dhet som  dhem  
bägge em ellan passeradt in för rätten och  honom  tienar till reconventions be- 
främmiande på K erstin. M en honom  rem onstrerades huru oskälig hans begäran 
är, i dhet han uhr actis will hafwa sigh till h ielp  och  henne till gravation, dhet 
han henne ännu alldrig bewijsat och öfwertygat, ty hwarcken hafwer han henne  
ännu till förtrållandet kunnat giordt skylldig, ey heller att hon spargeradt d h et 
han skulle slagit karl ihiäl. U than må han henne in foro com petenti söka, och  
m ed dhe skiähl han kan hafwa, öfw ertyga dhet bästa han gitter. M en dher 
något då desidererades uhr actis, som  kunde tiena rätten till uplyssning uthi 
ett eller annat, och rätten dhet begärer, så kan Consistorium  dher af gifw a rätten 
w ederbörl. part.

Consistorium majus d. 29 Junii 686
pra?sentibus R ectore h. Peringero, D .D . B en zelio , h. N orcop ., h. Spole, h. 

N orrm an och Secret. R eftelio .
R ector excuserade Prof. Lundius sonticis de caussis. Prof. W ollff är siuk. 

H . Aurivillius, D .D . D rossander, h. M icrander, h. B ilberg, O brec[h]t, Lagerlööf 
äro för sine beställningar bortreste, och dher till begiärdt tillstånd.

I. Föregående acta oplästes, och wijd det samma notificerade Rector att han 
effter Consistorii giorde sluut tillskrifwit fåchtmäst:n Iller, och försäkrat 
att Consistorium honom till vacancen här wijd Academien will recommendera 
hoos Illust. Cancelkm så snart någon blifwer constituerad.

II. M agister Matth. Eklund O -G othus, och candidati Gabriel Siöberg Sm ol. 
sampt O l. Berelius begära testim onia, och willia resa uth. D heras begiäran be- 
williades, effter dhe samptl. om  sig wackert beröm  hafwa.

D .D . Benzelius: Jag önskade att D ecanus facultatis w oro tillstädes, och  här 
wijd i acht togo att måtte dhe som  willia resa uth, först aflägga specim en in 
theologia och fidei suae reddere rationes, m en som  D ecanus nu intet är pra?sens, 
förorsakas iag dhetta att påminna. Facultas philosophica förm ente intet något 
specim en af desse kunna fordras, effter dhe förr uthi theologia warit exam ine
rade, förr än dhe till exam en uthi philosophica äre b lefne adm itterade.

Candidat. M agno M egalino bewilliades viaticum , ärnandes han resa till Små
land.

Secretarius giorde påm innelsse om  Ausii saak, att dhen icke i förgätenheet 
ställas måtte. Consistoriales w iste intet ännu, om  egendom m en w oro skifftad 
eller ey, derföre resolverades att effter intet något kan giöras till dhenne saken, 
förr än man får w eeta om  skifft är, ty afwachtes swar från h. Ström borg, som  
lofwat här af gifw a com m unication.

III. Insinuerades ett bref ifrån h. fiscalen Schaefer, låtandes han förstå sig  fått 
C onsistorii till honom  öfwerskickade bref, och berättar dher hoos att han talt 
m edh h. fiscalen Söderm an om  Bringii och M:r B oos saak; af hwilcka dhen förre 
är uthagerad, m en dhen senare är ännu intet incaminerad, hwar om  och h. 
Söderm an lofwat giöra uthförligare relation, när han innan kortt kom m er till 
Upsala. A ngående D .D . Carl Lithmans åcker lofwar h. Schaeffer sig skola giöra  
påm innelse om , när Hans K ongl. M :tt hem kom m er.
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IV. Inlefwererades wällb:ne h. Jacob C los bref, a f innehåld att han efFter C on
sistorii b ref låtit efftersöka studiosos Svenonem  T heufferum  och  M atthiam  
G yrenium , m en dhe äro i Stockholm  intet att finna. Lyrell förmäler han wara 
rest till W ästergiötland.

V. Fram tedde R ector ett Kongl. May:ttz bref af d. 19 Junii 6 8 6  som  m ed  
sidsta posten  ankom m it, hwaruthinnan Kongl. May:tt låter förstå sin nådigste 
willia, att han anförordnat H ans H ögG . E x ce llx e  Präsidenten  uthi Kongl. Cantz- 
lieC olleg io  h. B engdt O xenstierna till Acad:ae Canceller. Här på insinuerade 
R ector gratulationens projectet till H ans H ögG refl. E xcellxe , dhet och  uplästes, 
och resolverades att dhet afgå skulle. O ch  för dhet öfrige contesterade samptel. 
nu p räsentes Consistoriales een särdeles hugnad dher öfw er, att hafwer Hans 
Kongl. M ay:tt A cadem ien dher m edh benådat, att högb:te Hans H ögG refl. 
E x ce llx e  blifwit till dhenne vacancen anförordnat, under hw ilckens m ächtige och  
günstige befordran Acad:ns wällstånd i gem een  lärer förm odel. på dhet högsta  
tillwäxa och  förkofras, som  och hwars och een s egens fortun underättes och  
förehielpes, besynnerl. som  H ans H ögG refl. E x ce llx e  em oot literatos alltijd tes- 
m oignerat een  särdeles faveur. R ector frågade om  icke alla w ille Consistorii 
gratulation till 111. Cancell. underskrifwa, dhet och Prof. N orcop . och Norrm an  
m eente tienligast wara, m en dhe andre h ö llo  före wara nog att R ector dhet 
giör allena, hwar wijd och C onsistorium  stannade, särdeles som  alla icke kom m a  
till att undersättia sine nam pn, effter större deh len  äro bortta.

V I. Berättade R ector, dhet han m ed Prof. Spole och  Prof. L agerlööf warit 
och  feliciteradt wällb:ne h. landzhöfd:n T hegner, då han sie lf ga f tillfälle, att 
finge dhe referera för honom  huru m edh åckerwäsendet är beskaffat, jämbwähl 
uthi Sam. Stehns närwaro, hwar w ijdh Prof. Spole g iorde uthförlig relation här 
om  för wällb:ne h. landzhöfd:n, och  honom  dher om  noga underkundigade. 
M en h. landzhöfd:n begiärtte att Acad:n w ille upsättia på ett m em orial så hwad 
åkren w ijdkom m er som  Acad:n hafwer att söka a f staden, som  hwadh elliest 
Acad:n kan hafwa hoos honom  att söka i g em een , så will han g iöra dher uthinnan 
prom pt adsistence. Secreteraren R eftelius berättade att tillförende h oos wäll- 
borne h. landzhöfd:n äro alle docum enter insinuerade angående Saloniorum  åker 
m edh w ederbörlig deduction af saaksens sammanhangh, så att nu är förnäm bli- 
gast att representera beskaffenheten om  sahl. Stigzelii åker, som  Acad:n jämb
wähl pretenderar. Consistorium  aggreerade dhet att w ederbörlig rapport giörs 
om  Acad:ns p reten sion  till Stigzelii åker, då och  såsom pro m em oria anteck
nas kan, hwadh Acad:n e lliest kan för tijden hafwa att i ödm iukheet tillijta Hans 
E xce llxe  om .

VII. R ector berättade dhet h. Prof. Ö rnhielm  åthskillige bref skrifwit att haf
wer O lo f Erichson T eeln in g  een  wattspruta färdig, dhen och Prof. effter C on
sistorii begiäran tingat, m en T elningen will intet låta henne för ringare prijs 
än 800  dr. O ch dher han icke samma penningar af Acad:n far, som  henne be
tinga låtit, så försällier han henne innan o tte dagars tijdh åth andra. C onsisto
riales tyckte icke annars kunna skie, än som  wattsprutan är höghnödig och till
förende är resolverad t, att Acad:n skulle kiöpa een  å part för sig sielf, så måste 
nu blifwa dher w ijdh, hwarföre begiäres a f h. Ränttem ästm  dhet gifw er han assig- 
nation på 8 0 0  dr till Prof. Ö rnhielm , då Prof:r giör sitt bästa w id k iöpet, att 
han betingar dhet billigs ta prijs han kan, lagandes ändtel. så att sprutan em oot
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kiöpet swarar; men skall Telningen intet willia rabattera något, så hielper intet, 
uthan måste man henne betala effter hans willia. Prof. Spole mente att han 
låter henne lijkwähl för billigare prijs, när h. Örnhielm wijser sigh hafwa pen
ningar in parato.

VIII. Uplästes booktryckarens Henrich Keysers bref af d. 25 Junii, dhet wille 
han nu medh måndagz jachten öfwerkomma medh trycket, effter dhet tills dhetta 
ey kunnat skedt, för arbetet skuld medh stylarnes inläggande.

IX. Uplästes M:ri Hof[f]lingz bref af d. 19 Junii, hwaruthi han låter förstå 
dhet han Consistorii citation undfångit till att comparera här d. 9 Junii, för dhen 
förlupne action medh Bolmero wid promotionen, men fatt ordres att han d. 7. 8. 
och 9. ejusdem skall möta ryttmäst:ns Loodhz compagnie wid Nygård i Sundebo 
härad, och dher bem:te compagnie uthi sin christendomb examinera. Seder- 
mehra skall han medh hela regementet hålla sig färdig att marchera åth Skåne 
hwad dag som ordres inkomma, hwarföre excuserar han sitt utheblifwande, 
förmenar lijkwähl elliest dhet publici rätt igenom dhen förlijkning han medh 
Mag:o Bolmero ingått föga skall wara pra?judicerad, effter han dhen actionen 
aestimerar för een ringa saak. Men dhenne gången kunde inte/ dher uthi wijdare 
determineras, om skall citationen itereras, effter så fa woro tillstädes, hwarföre 
differrerades dhet till Cons:m kommer frequenti/zj till samman.

X. Itt bref är ankommit från Mag:o Petro Halenio angående dhes rest af 
stipend. Bielkiano, som han af Consistio pra?tenderar, men propter paucitatem 
assessorum differebatur hoc negotii in commodius tempus.

XI. Secretarius berättade sig effter Consistorii slut af d. 2 Junii sidstleden in 
actis efftersedt, om i Consistio warit förr öfwerlagdt af hwadh medell Biblio- 
theques byggnaden och repara//on bör bestås, men han intet finner dhen quse- 
stionen warit före.

XII. Förfrågade Rector om publicerandet medh Baltzar Smidtz relegation 
kunde anstå till Michaelis tijdh, alldenstund sig nu offererar för honom een hans 
landzman wid nampn Christian Bönderby till caution, men med dhen condition, 
att kunde gifwas Schmidten tillståndh till förbite tijdh att förblifwa här i staden, 
ty dhes innan will han icke allenast correspondera med hans förälldrar om medels 
anför skaffande till böterne, hwar af han lijkwähl kohnans [Britta Eriksdotters] 
portion strax will contentera, uthan och will tillse att han kan reducera illum 
ad meliorem frugem, dhet han förmenar kunna ske, så frampt han far hafwa 
honom under sin inspection. Resol. Såsom Christian Bönderby uthlofwar att 
ställa sig för Baltzar Smidtz böter uthi caution, Bönderby och hafwer dhen in
tention att will han genom dhen andras förblifwande här i staden hålla honom 
till exercitier, och således dhes emendation söka, böterne icke heller stå att 
wäntta nu för tijden, effter Schmidt inge medell hafwer, Societeten och nu är 
dissolverad och perpauci tillstädes, så att relegationen nu icke mången blifwer 
bekantt, och altså far Schmidten föga poen, altderföre innehålles publicerandet 
till dhen begiärtte tijden.

XIII. Rector begiärtte närwarande assessores wille sustinera partes absentium 
assessorum Consistorii minoris uthi Lyrells saak moth D.D. Drossander och 
Kerstin Klangh. Norcop. affträdde ob rationes ante in actis allatas. Inkom så och 
insinuerade mir Sveno Lyrell sin exception emoot D.D. Drossandri libell, och 
sade han sig fuller alt uthi libellen än icke förklarat, effter desidereras för honom
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ett bref som  han wänttar från Stockholm , hwaraf han förm enar sig kunna blifwa 
betient. E xceptionen war af dhet innehåld, att söker Lyrell att excusera hwad 
dhen dagen passeradt, som  D .D . D rossander honom  anklagar före i sin libell, 
effter han war så siuk, att han m ehr intet kunde framföra till sin defension , 
än dhet een  stu d io s^  på ett papper conciperadt, som  war m ehr skrifwit som  dhet 
kunde, än som  dhet skulle. Anbelangande elliest hufwudsaken, så swarar Lyrell 
till dhet första, att D .D . D rossander confunderar twänne saker och  will dher af 
giöra een. N b l. att dhet Lyrell i anledning a f Fogelberghs och  Kullmans attest 
sagdt att Kerstin söckt kiöpa för 100 dr een  osanfårdig wittnesskrifft, som  och i 
föllie af Kerstins procurators bekiännelse, att hon  fått penningar att förskaffa 
sig w ittne före, dhet tager D .D . till sig, dher lijkwähl han D .D . dher m edh intet 
m eent, blandandes och  D .D . dhet tillsammans m edh dhe visiter han klagat öfwer  
hon giordt m edh sin syster hoos Professorerne, då han ey allenast näm bde 
D .D ., uthan och Prof. M icrander och flere, 2. att skulle D .D . honom  inrådt 
på sådant sätt söka Brunen och  apotekarens son , som  effter Lyrells uthsagu in 
actis finnes, dhet skrifwer Lyrell sig wid sitt sam w ete betyga kunna, fast han dher 
till icke hafwer w ittnen. Elliest dh e skiählen som  D .D . införer, att bew ijsa dhet 
Lyrell af honom  skulle något o lofl. begiärdt, nbl. Braunens och  K erstins uth- 
sagor, dhem  håller han af intet wärde, effter dhe äro hans wederparter. 3. N ekar  
han eenständigst dhet han begiärdt andra m edicam enter än pro restitutione m en
sium , dhet han och af apothekarens sons eedh w ill intyga. O ch på dhetta seyer 
han sig syfftat, när han sagdt D .D . annorledes wittnat, än saken sig i sanning 
förhåller. G ifw er och här w ijdh att förstå, dhet han hwarcken tacito eller ex
pressu consensu  admitteradt D .D . till w ittne. 4. N ekar han och , att han igenom  
dhet, han budit föras till protocoll huru länge D .D . suttit öfw er hans action m ed  
Kerstin, m eent att mana Consist:m  till sitt em b ete , m edh hwad m ehra som  ex
ceptionen  wijdare förmäler. Sedan exceptionen  war upläst, com m unicerades hon  
m edh Forelio, hwar m edh dhe togo affträde. Sedan inkallades Kerstin Klang 
em oot Lyrell, då hon tillfrågades om  hon fatt uhr actis consistorii ecckf/Vw/ici, 
dhet hon sidst till bew ijs sig påberopade em oot Lyrell. H o n  sade sigh dher om  
ansöckt h:ss ehrew:tt Åhm an, m en han intet warit hemma. Lyrell m ente dhet 
w ore han hem m a. M en så w iste een  och  annan af C onsist:b»j att betyga, dhet 
han först i dag hem kom m it. T illsades derföre parterne att comparera, så snart 
dhe blifwa citerade, och  dhet begiärtte extractum  af Åhman extraderadt. Lyrell 
sade sig nu willia resa åth Stockholm , m en R ector notificerade honom , dhet 
haf:r Prof. B ilberg inkom m it m ed bref och begiärat dhet måtte Lyrell in tet till- 
städias någonstädes resa förr än han stått honom  till swars, uthi dhet han kan 
hafwa honom  att tilltala. Tillsades altså han att fördröija.

Consistorium  majus d. 7 Julii 

närwarande R ectore h. Peringero, M :o H olm , h. Lundio, h. N orcop ., h. Bil
berg, h. Lagerlööf, h. N orrm an, h. Qvaestore och  Secret. R eftelio .

I. Wijdh förre acta oplästes, påmintte Prof. Lundius, att synes icke särdeles 
anständigt dhet gratulationen till H:s HögGrefl. Excellxe Illuse. Cancellarium 
öfwerskickades allenast medh Rectoris nampn under, förmenandes han wara 
alles plicht och skyldigheet, att skulle hwar och een dhen underskrifwit, hwar 
om och Profin förr än gratula/zonen afskickades påmintte Hans Magnifice och
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Secreteraren. Rector gaf tillkiänna, att han icke allenast een gång, uthan flere 
begiärdt dhet wille samptl. Consistoriales dhen underskrifwa, effter såsom iag 
tyckte dhen wara af dhet importance och Consistorii devot dhet fordra, men dhe 
då tillstädes warande tyckte wara nog att Rectoris dhet giorde eensam, särdeles 
som ändå mycket fa kunnat underskrifwa honom, efter större dehlen woro 
bortta. Prof. Norcop. och Norman sade och sig warit i dhen tancka att borde 
alla honom underskrifwit.

II. Secretarius påmintte occasione eorundem actorum dhet woro resolveradt 
att förr än hoos wällb:ne h. landzhöfdrn giöres ansökning att Acad:n kommer till 
Stigzelii åker eller wederlag, så skulle hoos stadz magistraten förnimmas om icke 
dhe med godo willia cedera förb:te Stigzelii åker. Hwar widh Prof. Bilberg 
gaf tillkiänna, att man reda här om anhållit hoos h. Sam. Stehn genom Prof:r 
Norrman och h. Obrec[h]t, men h. Sam. Steen gufwit till swar, att kan han här- 
widh intet giöra. Fans altså nu intet annat expedient än att sökes wällbrne h. 
landzhöfdingens adsistence.

III. Rector berättade sig för dhenne gången fuller intet welat sammankalla 
Consist:m effter nu feriae äro inne, men warit förnämbligast orsaken till con- 
vocationen, att ankommit ifrån H:s HögGrefl. Excellxe Presidenten i Cantzlie 
Collegio högwällborne h. Bengdt Oxenstierna, notification att Hans Kongl. 
May:tt förordnat honom att succedera fordom Hans HögGrefl. Excellxe hög
wällborne, men nu hoos Gudh hög sahl. Magno Gabrieli De La Gardie uthi 
CantzelariatEmbetet här wijdh Acad:n. Samma H:ss HögGrefl. Excellxes bref 
uplästes, försäkrandes dher uthinnan Hans HögGrefl. Excellxe dhet han samma 
embete skall skiöta och förstå, så wijda möyel. är, medh besynnerlig omsorg 
och omwårdnad, så till Acad:ns bästa i gemeen, som hwars och eens i synnerheet, 
dher emoot Hans HögGrefl. Excellxe förmodar sig så blifwa bemött, att han 
dher af må undfå hugnad och glädie. Dhetta högb:te bref medföl[g]de och een 
copia af Kongl. May:ttz alldranådigste fullmacht för Hans HögGrefl. Excellxe 
till dhetta embetet. Wijdh högb:te brefz upläsande, sade Rector att finner han af 
nöden, dhet någre deputerade på Collegii wägnar upwachtade Hans HögGrefl. 
Excellxe och således dhes devotion emoot Hans HögGrefl. Excellxe ödmiukel. 
uthwijste, då och Academiens tillstånd kunde Hans HögGrefl. Excellxe wid 
handen gifwas.

Prof. Lundius: Jag tycker att dhet är mycket wähl talt, och är sannerl. högel, 
af nöden, att Hans HögGrefl. Excellxe insinueras Acad:ns tillstånd och des ange
lägenheter. H. Qvaestor mente förnämbligast för dhenne gången wara af nöden, 
att recommendera hoos Hans Excellxe Acad:ns rättegångz saker.

Rector: Dhet äro och åthskillige andre ärender som 111. Cancellario böra före
dragas.

H. Prof. Lundius: Dhet woro mycket wäll och af nöden att påminna jämbwähl 
Consistorii förre förslag att hafwer man warit betänckt om een commission till 
rättegångz sakers afhielpande. Andre igen af Consistorialib/u förmente dhet 
kunna skie een annan gång, eller när Hans HögGrefl. Excellxe hi jtkommer sielf, 
effter nu förnämbligast bör een complement hoos Hans HögGrefl. Excellxe 
afläggas. Omsijder resolverades att Rector tillijka medh h. Qvaestore resa öf- 
wer till Hans HögGrefl. Excellxe och contestera Consistorii stora hugnad öfwer 
det att Hans HögGrefl. Excellxe så nådigt uthlåtit sigh emoot Acad:n och
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dhe samptel. dher under hörande, hwilcket Consistim icke uchan med största öd- 
miukheet är känner och venererar för een särdeles nåd; och kunna då föredragas 
Hans HögG. Excelkce Acad:ns ärender, som för tijden nödigast äro, men gifwe 
Hans HögGrefl. Excelkce tillfälle, kunna och dhe flere wederbörl. insinuera.

IV. Henrich Key ser, som nu hijtkommit sielf med sitt tryck, begiär att skulle 
någon muhrmästare anförordnas, som kunde uplaga muren uthi exercitiehuset, 
och elliest hwad nödigt är uthi dhe logementerne som honom äro updragne, till 
des han sielf får förskaffa sig andre. Dhetta bewüliades. H. Qvaestor sade dhet 
Keyser begiärdt att få een boo uthi logementerne här nedre i Communitetet, 
men han förwägrat honom dhet straxt, effter Consistim höllo wådel. att hafwa 
eld uthi dhe ruiwwen. Sedan påmintte och Qvaestor att någre stohlar äre uppe 
uthi tryckhuset som Acadms tryck tillkomma, som böra opskrifwas huru många 
och hurudana dhe äro. Item står dher och Acadms press qwar, dhen Keyser 
intet böhr bruka. Consistim resolverade att Secreteraren sätter lås för pressen, 
att han ey kan brukas. Stohlarna kan och Secretin upskrifwa, eller dher Keyser 
dhem icke behöfwer dädan transportera.

V. Rector notificerade, att som sahl. Kongl. Rådetz fältmarskalkens och lag
mans högwällborne h. Simon Grundel Helmfeldtz änckefru är dödh och begraf- 
wen, så hafwer han ärnat nu upbryta låta dhet hijt öfwerskickade testamente, 
hwar om och Hans Högwitt Archiep. och ProCancellarius i går påmint. Samptl. 
Consistoriales aggreerade att så skie måtte. Och befans uthi dhen hijt öfwer
skickade försigillerade bläcklåda ett extract allenast af den tridie puncten uthaf 
original testamentet, hwaruthinnan fordom Kongl. Rådet fåldtmarskalcken och 
lagmannen högwällborne h. Simon Grundel Helmfeldt tillijka medh sin kiäräll- 
skelige fru hennes nåde fåldtmarskallkinnan högwällbine fru Margareta Hedwig 
von Parr låta förstå dhet dhe till ett ewärdel. testamente doneradt till Acadin 
ett capital af siuttan tusende rdr in specie. Dhet här af fallande interesse beräk
nad t å 6. pro cento skall halfparten af adelsmän och halfpartten af ofrälse 
män niuta, så långdt dhet hinner, på femb åhrs tijdh hwar, doch så att dhe af 
adelen hwar få om åhret 150 rdr, och dhe uthom hwar 100 rdr; will någon 
under warande tijdh peregrinera, bestås honom på 3 åhrs tijdh hela femb åhrs 
summa, hwilcket är så förståendes, att ingen tages i hans ställe, förr än han fått 
fyllest som på femb åhr sigh belöper. Är och samma testamente ingen särdeles 
province tillslagit, uthan uthan åthskillnad extenderas dhet till alla swenska land
skaper, doch Helmfeldiske slächten förmånen behållen, som sielfwe testamentet 
klarligare dhetta alt wijsar. Consistoriales bepröfwade nödigt, att dhetta commu- 
niceras medh Hans Högwitt ProCancellario, och sedan kunna deputati ödmiuke- 
ligast insinuera dhet samma hoos Hans HögGrefl. Excelkce 111. Cancellarium 
medh begiäran, att wille Hans HögGrefl. Excelkce dher uppå Kongl. confirma- 
tion uthwärcka.

VI. H. Prof. Lundius såsom inspector aerarii påminte, att innan kortt lärer 
concursus creditorum skie uthi sahl. Johan Hansons Knäppz sterbhuus, hwar- 
före är nödigt att noga i acht tagas samma tijdh, att Acadin kan komma till 
sin betallning.

VII. Ett bref sade Rector wara sig inhändigat från h. Prof. Örnhielm om watt
sprutan. Samma bref behölt Rector hoos sig, men war af innehåld, att han slutit 
kiöp med leu[te]nanten Telningen uthi Prof. Lagerlööfz närwaro, men kunnat
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henne ringare intet få än för 800  dr koppwrimtt. H . Lagerlööf nu prasens b e
tygade, dhet lieutnanten begärt att någon wiss och beskedelig  man öfwerreser  
sprutan att em ottaga, dhen han och will inform era om  applicationen, ty elliest 
skulle een  intet kunna så wäll förstå huru hon böhr handteras.

Prof. B ilberg lofw ade dhet w ille han em ottaga sprutan af T eeln ingen , när han 
till Stockholm  ankom m er och  behörigen sig inform era om  des rätta bruk. M en  
att hon under wägen icke skall fara illa, så bepröfwades nödigt, att een  wacht- 
dräng öfwerreser som  henne antager och öfwerstyrer.

VIII. Prof. B ilberg intim erade dhet w ille han, när Consistio behagar, bewijsa  
huru som  Lyrell osanfårdigt här i C onsistio sagdt, dhet skulle U ndenius och  
H er[r]lundh welat gå i caution för honom  när han afreste, hafwandes nu Profin  
förskaffat sig dheras egenhändige skrifwelser som  contrarium intyga. Sade och  
sig fuller skolat effter Consistorii slut incarcererat Lyrell, dher han trodt honom  
welat violera arresten. M era sade R ector nu intet wara att föredraga C onsistio  
majori, hwarföre tog  Prof. Lundius, h. N orcop . och h. B ilberg affträdde, och  
hölltz sedan

Consistorium  m inus [samma dag] 

pra?sentibus R ectore h. Peringero, M :o H olm , h:r Lagerlööf, hir N orm an  
hwilcken ehuruwähl han icke är ordinarius assessor C onsistorii m inoris b le f  
lijkwähl på Rectoris begiäran dhenne gång sittiandes. Prof. N orcop . ursächtades 
effter Lyrell m oth honom  exciperadt.

I. Lyrell och  Kerstin Klang inkallades och  tillfrågades han om  han påstår att 
bewijsa dhet han förr sagdt att Kerstin skulle warit wijd ladorne. Lyrell: Jag 
hwarcken påstår eller afstår dhet att bewijsa, uthan hwad af fama publica är 
kom m it till m ine öron, och  alla seya i staden, dhet seyer iag. E lliest dhen be- 
skrifning, som qw infolcket beskrifwes af, nem bl. att hafwer hon hafft brun kiort- 
tell m ed spettzar på, giör m ig een  suspicion om  Kerstin.

Kerstin tillspordes om  hon fatt extractet uhr consistorio ecclesiastico som  hon  
begärdt? Kerstin: Jagh hafwer warit någre gånger effter det samma hoos H:s 
Ehrewitt Mir Pehr Åm an, och  särdeles i dag, m en han seyer sig intet hafft 
tijd dhet att uthskrifwa.

Prof. H olm  betygade att han fuller ett uthskrifwit, m en dhet skulle förandras. 
Lyrell frågades nu om  han gen om  Åman will bewijsa, effter han honom  

nämbdt att Kerstin warit wijd ladorne. Lyrell sw ide dhet han ändtelm  icke påstår 
att bewijsa, m en lijkwähl skulle icke allenast Åm an uthan Celsius weta att een  
qwinsperson warit wid ladorne. Sedan insinuerade Kerstin een  exp en se räckning 
öfw er om kostnaden till actionen. D her em oot protesterade Lyrell, att m åtte dhen  
innehålles tills hon [d: han] saken uthageradt i K ongl. H offR ätten, begiärandes 
han nu lo f  dijt att förresa. Kerstin sade att genom  dhenne hans resa, förhindras 
hon kom m a uthi kyrcka, ty han förnekar alldeles willia stå sitt straff, hwilcket 
han och giordt i dag in för capitularibus. Lyrell sade och  nu ney, att han skall 
alldrig ståt. M en honom  rem onstrerades, dhet han icke således m åtte sigh uth- 
låta. Sedan w ille Lyrell insinuera een  skrifft, m en då frågade Consistorium  hwadh 
dher uthi w oro, och sade han, att han begär något uhr actis, som  passeradt 
är så wähl in C onsistio majori som  m inori. M en dhet förhöltz honom , att dhet 
är af sådan beskaffenhet, som  han bör sökia i C onsistio majori. Partterna aff-
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trädde och  skickades så Secretarius till M:r Åm an att förnimma: i .  O m  d h et af 
K erstin begärdte extractet w ore färdigt, och  der så w oro, att han för ransak- 
ningens fullkom blighet skull dhet w ille  com m unicera. 2. A tt w ille  han inkom m a  
och för rätten bewitna, om  han w eet att Kerstin skulle, som  Lyrell seyer, warit 
wijd ladorna. Secretarius igenkom  och  berättade om  det senare att Mag:r Åman  
nekar alldeles sig  w eta något om  det att skulle Kerstin eller någon annan warit 
wijd ladorna, som  Lyrell seger, han och således förr skulle swarat h:r Prof. 
M icrandro, när han på Consistorii wägnar honom  här om  tillfrågade, hafwer altså 
intet här uthinnan att wittna. Extractet hade Secretarius sig fatt m edh sigh som  
uplästes af innehåld att Lyrell i consistio  ecclesiastico sagdt, d het han förr w ill 
låta sitt lijf, än han w ill taga Kerstin till hustru effter hon 1. är een  arg hora, 
2. öfwertygat för tiufwerij, 3. söckt förgiöra sitt foster. 4 . H on  och Kij lström  
hafft sådane reeflekar, som  dhem  intet anstodo. Partterna inkallades och  upläs
tes för dhem  extractet, och  tillfrågades Lyrell huru han sig här på förklarar. 
Lyrell: G enom  dhet första, förstår iagh dhetta, att iag w eet säkert i m itt sam w ete  
att hon intet är min hora, dherföre w eet iag att hon m åtte wara een  annars. 
M en ingen nämbner iagh, m en dher iagh hade w ittnen , så kunde kan skee  
någon nämbnas, em edlertijdh må iag d et intet giöra. T ill d et andra att hon skall 
wara öfwertygat för tiufwerij, så swarade han så, att Åman intet fattat hans ordh  
rätt, ty han har intet sagdt att hon a f honom  är öfwertygat för tyfwerij, uthan 
ligga M:r Skragges och H elsten ii attester, som  intyga att hon är beskylt för tyfw e
rij. T ill dhet 3:de swarade han att hwadh fosters förgiörande w ijdkom m er, så kan 
inhämptas huru hon sig dher wid förhållit a f actis. T ill dhet fierde, att skulle 
Kijhlström  m edh Kerstin hafft reeflekar, swarade han att han dher m edh förstår 
dhet flaserij som  han sagdt dhem  hafft tillsamman. Kerstin nekade fuller till 
alt dhetta, m en urgerade intet för dhenne gången här uppå, uthan begiärtte hon  
måtte fa dom b på Lyrell uthi dhen quaestionen hon förr m overadt, nem bl. att 
skulle han henne bewijsa dhe 10 hon hafft beställa m ed. Acta om  samma saak 
uplästes, då partterna affträdde, hwar på fö lde dhenne resolution. Aldenstund  
Kerstin Klang påstår det m åtte Sveno Lyrell bew ijsa och uthnämbna dhe 10 per
soner, som  han under warande lägersmåhls action sagdt henne hafft beställa 
m edh, och han dhenne uthsagu intet gitter att bewijsa, ey  eller påstår henne dhet 
att tillägga, altså plichtar han för sådant sitt twätalande effter lag m edh 3 mk  
s:mtt. Partterna inkallades och  förkunnades dhem  dom m en.

II. Inkom  D aniel Forelius D .D . Drossandri fullm ächtige em oot m:r Sven  
Lyrell och  inlefwererade han sin replique.

M:r Lyrell exciperade att swarar han intet wijdare uthi dhenne saken, förr än 
D .D . D rossander står honom  sie lf  till swars.

Forelius inwänder att m åtte han wijsa skiähl här till.
Lyrell beropade sigh på dhet skiälet att således är practicabelt uthi criminali 

actioner, att actor och reus skole personi. com parera em oot hwar annan, och  
nekade instanter att han wijdare intet swarar uthan D octoren  sielf.

Partterne affträdde, och delibererade Consistoriales em edlertijdh om  dhenne  
saken, finnandes dhet, att kan D .D . D rossander intet förnekas uthföra sin saak 
genom  sin laga constituerade fullm ächtige, effter i slijke händelser processen  
effterlåter actori sitt kiäremåhl gen om  fullm ächtige uthföra, och desuthan hans 
pra?sence icke pröfwas nödigh, så wijda som  man saken här tills funnit. O ch  så-
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som Lyrell wijdare intet will swara, uthan således saken desererar, och contuma
citer utheblifwer, altså upskiutes dhes afdömmande till Conist:m majus, särdeles 
som större dehlen af injurierne som Lyrell h. Doctoren tillfogat dher passerade 
äro, och jämbwähl saken af dhen importance är, att hon na/«ra sua dher under 
hörer. Partterne bägge, då dhe inkommo, förkunnades dhetta Consistorii be- 
tänckande, då Lyrell sade, att han då will swara på repliquen, dher dhet af 
Consistio blifwer honom imponeradt. Rector remonstrerade honom att må han 
dher uthinnan consulera sin wällfärdh, och giöra som han bäst gitter, men 
Consistorium imponerar honom dhet icke, uthan will effter lag och process 
häruthinnan förfara. Tog så Lyrell repliquen emoot att förklara sig på.

Consistorium  majus d. 24  Julii 
praesentibus R ectore h. Peringero, h. Lundio, h. A urivillio, h. N orcop ., h. 

Spole, h. B ilberg, h. N orm an, h. Qvaestore och Secretio R eftelio .
I. Prof. B ilberg gaf tillkiänna occasione priorum actorum som  uplästes, att 

hafwer han tillijka m edh R ectore och h. Qvaestore upwachtat H iss  H ögG refl. 
Excell. novum  Cancellarium och  jämbwähl m edh dhem  i Stockholm  förrettat 
dhe ärender som  dher w ore på Consistorii wägnar att förrätta. Sedan berättade 
R ector att när upwachtningen skedde hoos H ans H ögG refl. Excellice 111. Can
cellarium då har H iss H ögG refl. Excell. sig m ycket nådig m oth Acadm  uthwijst, 
och lofwat sig i alla m åtto dhes wällfärd w illia hielpa och  befrämia. Lätt sig och  
wähl behaga Consistorii öfwerskickade skrifftel. gratulation. O ch  sedan dhe  
H  iss H ögG refl. Excell. w ederbörl. på Consistorii wägnar com plem enterat, så in 
sinuerade dhe hoos honom  een  copia af sahl. fäldtmarskalkens H elm feld tz  och  
des frus testam ente, hwar uppå H ans Excellice lofw ade att förm å m ed första  
Kongl. confirm ation. 2. Fördrogo dhe H ans H ögG . Excell. C onsistorii gam bla  
rättegångz saker, hwar wid H iss H ögG . Excell. lätt förstå, att hafwer H ans 
Kongl. M ayitt nådigst honom  tillsagdt, att skall Hans M ayitt dhem , så w ijda dhet 
kan låta sig giöra afhielpa låta förr än H ans E xcellice sig tager något särdeles 
af A cadem iens beställningar. 3. N äm bde dhe om  dhen nyia excercitiestaten, då 
H ans H ögG . Excellice refererade sig fatt een  supplique förr än han från Stock
holm  afreste, a f fåchtmästareänckan [Grubb] om  nådåhr. O ch tyckte han wara 
Christel, att excercitieänkorna kunde benådas m edh nådåhr, m en w ill wijdare 
här om  öfw erlegga m edh C onsistio när han hijtkom m er. 4. H ö lt och  icke H ans 
H ögG refl. Excellice envoyens Lillierotz förslag om  dantzmästaren ohällsosam pt, 
hw ilcket och deputati hoos honom  insinuerade. Sedan förfrågade R ector om  icke  
pröfwar Consistorium  nödigt, att com m unicera H iss H ögG refl. Excell. wid be- 
qwäml. tillfälle Acadins constitutioner. D hetta  aggreerade Consistoriales såsom  
både nödigt och  hällsosampt. 5. W ijdare berättade R ector att han m ed Prof. 
Bilberg war hoos borgmästarne i Stockholm , då dhe låtit nederhäm pta sielfw e  
originalet af sahl. fältmarskalkens [G rundel-H elm felts] testam ente, och lofw ade  
af dhet samma gifwa een  fullkom blig copia, beståendes hela testam entet af 3. 
puncter allenast. Borgmästarna låta och förstå, att dhe önska ju förr ju häldre 
kunde uthwärckas Kongl. confirm ation, m en gofw o  dher hoos tillkiänna, att 
torde dhe m edell som  dher till anslagne, icke wara så aldeles w isse. Taltes och  
om  sielfwa testamentetz förstånd, huru wijda Consistim  hafwer m acht att votera  
om  personerne som  tillträda böra, m en dhe syntes dhå dhet så w illie interpre-



2 0 4 i6 8 6 :24 ju li

tera, att skulle allenast Consistorium  hafwa jus repraesentandi. Hwar em oot  
dhem  rem onstrerades, att jus suffragandi jämbwähl C onsistio är tillförordnat uthi 
samma testam ente, ty först nam nes uthi testam entet att Professorerne skola  
nämbna dhem  som  skola blifwa deelachtige af samma testamente, och  sedan  
tilli j ka m ed stadz magistraten om  dhem  votera.

Consistoriales discurrerade något här om , m en förenades dher w ijdh, att 
beroor alt stilla, till dhes Kongl. M :tt confirm ationen alldranådigst förlänt. 
6. Samma gång uthlät sig och borgm . C am een, att desidererar han fa com m u- 
nication af dhen copien  af tridie testem entz punct, som  till Consistorium  öfwer- 
skickat är, effter sahl. frun fåldtmarskalkinnan [Margareta H edvig] s ie lf  dher 
något tillsatt m ed sin egen  hand som  intet är uthi originalet. Item  begiärer han 
och part a f brefwen som  hijt afgångne äro. D h etta  tyckte C onsistoriales wara 
skiäligt. 7. H ade deputati ärnadt effter Consistorii resolution insinuera h oos h. 
landzhöfdin dhe ärender, som  Acadin hoos honom  hafwer att recom m endera, 
m en han lätt förmärcke sigh willia resa hijt åth Upsala och  altså a f resan wara 
förhindrad, hwarföre han och w ille att m edh dhe saker innehållas som  hans ad- 
sistence begiäres uthi, tills han hijtkom m er, hw ilcket och skedde. O ch  sade R ec
tor dhet Qvaestor om  han icke reda hoos h. landzhöfdin intim eradt samma 
saker, lärer dhet i dag eller m orgon skie.

II. Berättade R ector att 3. dagar förr än han afreste till Stockholm , ankom  
ifrån Kongl. H offR ätten een  supplique, som Stakaeus [Stachaeus] dher in lefw e- 
reradt och klagat öfw er Consistorium  att skulle han warit för hårdt döm bdt 
uthi dhen saak han hafft m ed ryttaren Erich Lindh. M edfölde och  H ögl. Kongl. 
H offrättens bref om  samma ärende, att skulle Consistim  alla acta öfwerskicka. 
O ch som  R ector befan saken intet kunna dragas så länge uth tills Consistim  
kunde kallas tillsammans, så lätt han acta reenskrifia och  dher jem pte een  för
klaring förfärdiga, hwaruthinnan grundel, blifwit wijsat, huruledes Consistim  
effter lag döm bdt honom  Stakaeus. Sade och R ector sig samma förklaringh till- 
lijka m edh actis i e en  god mans händer insinueradt, och saken jämwähl recom - 
m enderadt i bästa m åtto på Consistorii wägnar.

III. Sedan berättade och R ector, att han för någon tijdh sedan skref till 
secretin i K ongl. H offR ätten h. Ehrenhielm  till att förnim m a om  uthslag och  
dom b öfw er D octorens sahl. Skunks änkas dräng Jahan N illson , effter hon dher 
på een  och  annan gång så hårdt pousserade. Hwar på secreteraren swarat genom  
sitt bref a f d. 25 Junii låtandes förstå drängen reda wara döm bd i K ongl. Rät
ten , och executions ordres till h. landzhöfdin uthgångit, hwar på h. landzhöfdin  
sederm era ifrån sig befallning gifw it om  samma execution . Sedan berättade åther 
Rector att någre dagar effter samma förbite b ref ankom m it war, upwijste slottz- 
befal. Sam. Stehn K ongl. H ofR ättens dom b, öfw er förbite dräng, hwar på R ec
tor strax låtit föra drängen opp uthi K ongens fängelse. Insinuerades och  nu 
sielfwa dom m en här i C onsistorio (hw ilcken R ector tog  strax till sig igen att 
öfw erlefw erera tillbakars till h. Sam. Stehn) a f innehåld att skall drängen Jahan 
N illson  gå half åhrs tijdh m ed halsjärn och  stå uppenbara skrifft. H . Prof. 
Lundius ga f wid detta tillkenna, huru som  är allestädes uthspridt (dhet och H ans 
M agnifice och Prof. B ilberg lära w eta och hafwa hördt af een  eller annan af 
assessorerne sielfwa) att föruthan dhet assessine sielfia m ycket skolat undrat, att 
C onsistorium  icke een  så klar saak döm bdt effter dhet 14 cap. i H ögb . uthan
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rem itteradt till K ongl. H offR ätten , så hafwa dhe m ed stort lö ije  sig dher öfw er  
uthlåtit, som  een  och annan skulle a f Consistorialibus warit i dhen m ening, att 
m åtte drängen släppas och förnim m as om  icke han skulle willia itereradt sitt 
factum een  annan gång. O ch är dhenne discours fallen dher i K ongl. Rätten, 
jämbwähl uthi alle auscultanternes närwaro. Prof. Bilberg berättade att den  
tanckan som  assessorerne giöra sig om  uthsläppandet flyter dher af att D octorin- 
nans pra?ceptor [Johannes N ord in] sagdt här i Consist:o sig strax icke w elat 
saken angifwa, som  ses in actis, när dhetta b le f bekantt, uthan w elat dher m edh  
fördröya till dhes som  skulle ärfaras om  icke drängen wijdare samma sin giär- 
ning een  annan gång w ille iterera.

H . Prof. Lundius beklagade att sådant om  C onsistio skall uthföras, som  skulle  
dhe wara så barnsliga, och fatta sådanne förslag att drängen skulle släppas, dher 
man doch sådant aldrigh tänckt. Hwadh w idkom m er dhet 14. capitlett i H ögb. 
så innehåller dhet twänne casus, 1. att den  som  tijdelag hafwer och blifwer å 
färska giärning tagin skall döm m as qwik i jord eller brännas. 2dus är, om  dhet 
witis honom  och är ey  bar åtagin skall näm bden wärjan eller fällan, och fälla 
the honom  skall han järnslås och stå skrifft. M en dhenne kunde således intet 
fällas effter han allenast hafft conatum , och  aldenstund om  sådan conatu ingen  
lag fins i wår lagbook, och  intet står i Consistorii macht att arbitrera, så fann 
Consistorium  nödigt dhen saken rem ittera till H ög l. Kl. H offR ätten effter rätte- 
gångz ordinancen. Samptl. Consistoriales tyckte dhetta icke lände till ringa wan- 
heder, att skall sålunda appliceras till dhem , dhet praeceptoren sagdt, så som  
skulle dhe wara så barnslige att dhe drängen w elat släpt till p roo f om  han sitt 
factum iterera skulle. Frågade så R ector Prof. Lundius hwadh här w ijdh stodo  
att giöra. H . Prof. sade dhet han fuller sitt betänckande will gifwa wid handen, 
och finner intet annat, än böhr Consistorium  rem onstrera sin oskyldigheet. U p - 
lästes så till dhen ändan ett project till Kongl. rätten om  samma ärende, hwilcket 
adproberades fuller att dhet afgå måtte, m en att d et com m uniceras m edh dhe  
andre Consistorialibus, som  nu ey tillstädes äro. I samma bref är och  om  Lyrells 
och Stakaei [Stachaei] saak.

IV. Rector insinuerade ett bref ifrån häradzhöfdin Sam. Furubom, theruthin- 
nan han swarat till h. Rectoris nyligen afgångne och genom h. Schaeffers in
sinuerade skrifwelse, angående dhen begiärtte communicationen af dommen 
emellan Sahlsta och Kulla [Söderkulla]. Men h. Furubom allenast öfirskickat 
attestatum att är i rättan tijdh moth dommen appelleradt, förfrågade så Rector 
om man icke måste begära citation på Hans Excell. Bielken och Höken till 
lagmanstinget, hwilcket aggreerades. Ther hoos påminte h. Rector att h. häradz
höfdin Wattrang låtit förstå, wara rådsamt thet Acadin medh honom giorde ett 
partie moot Hans Excell. Bielken och Höken, och brukade alt een advocat. 
Consistorium discourrerade här om, och såsom Olandz härad uthi somt är 
Acadins medpart, uthi somt wederpart, så höltz rådel. att Acadin hade sin egen 
ombudsman så i thet eena som thet andre, och fullmächtigas befallin Winter här 
till. Sammaledes anförtroos och Winter i lagmansrätten att uthföra Skefftuna 
saken.

V. Rector notificerade att Henrich Keyser låter förstå, dhet han tryckerijs 
officinen nu inrättat, så att dher redan arbetas, begiär dherföre Consistorium 
innan han afreser medh honom uprätter wist contract, som kan å bägge sijdor
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wara wist regiement. Och påstår han Keyser att Consistorium genom 2 gode män 
tillseyer Curio dhet han wijdare hädan effter intet trycker någre disputationer 
eller annat slijkt som dhe under Acad:n sorterande tillkommer 2. Att måtte han 
fa originalet af Kongl. fullmachten. Dhetta senare bewilliades, och behölles för 
Consistio een vidimerad copia. Om dhet före resolverades att Curio genom 
inspectores typographiae tillsäges, doch förunnes honom att förfärdiga och trycka 
dhet han reda begynt, men wijdare intet, uthan allenast dhet som honom effter 
Kongl. Mayittz bref förunnes. 3. Begiär Keyser fa winden bruka som är på 
tryckeri) huset, att måtte dher för honom uplagas ett lijtet contoir. 4. Begiär 
han och få een boo till sitt behof. Dhetta bewilliades och. Här på resolverades 
att contractet förfärdigas. Sedan förfrågade Rector om Keyser skulle få bruka 
prässen som Acadins är och står uppe uthi tryckerij huuset, hwilcket han begiä- 
rer. Men Consistoriales tyckte samma hans begiäran icke kunna honom bewil- 
lias, särdeles som han lofwat underhålla officinen medh egne instrumenter, och 
des uthan intet är förswarl. således publici saker till andras denst updraga.

VI. Prof. Bilberg berättade att han emottagit af lieutnanten Telning wattspru
tan, och låtit honom giöra proof med henne först, uthlåtandes h. Prof. sig att 
hon wäll och förswarl. är giord, will och när Consistio behagar giöra proof medh 
henne. Samma wattspruta sade h. Qvaestor wara öfirkommen och insatt uthi ett 
rum nedre uthi Communitetz huset.

VII. Uplästes j. Elisabet Franc[k]z supplique till Consistorium, beklagandes 
hon sitt ussla tillstånd att den lilla egendomb hon hafft aldeles förbrunnit i Stock
holm af den stora wådelden, som dher nu nyl. warit, så att således hon altz- 
intet hafir hwarcken att föda eller kläda sig medh, begiär derföre att Consisto
rium henne wille hielpa något till underhålld. Samptl. Consistoriales behiertade 
dhetta hennes swåra tillståndh, och önskade dhet hon uthi sin usellheet med 
något förskott hulpen och hugnad blifwa, särdeles som hon genom en så olycke- 
lig händelse så aldeles är uthblottad, att hon intet hafwer dhet hon kan uppehålla 
sigh medh. Hwarföre bepröfwades christeligit wara, att måtte hon medh någon 
hielp understödd blifwa, till hwilcken ända een af Cursorib/*j kan anförordnas 
att colligera hwadh hwar och een will förskiuta.

VIII. Företoges fölliande bönders beswär uthi Winters fögderij. Hwar öfwer 
inspectores aerarii tillförende reda sitt betänckande gifwit, och resolverade Con
sistorium dher på som föllier. Prof. Lundius tog nu afträde effter han tillförende 
såsom inspector aerarii sigh här öfwer uthlåtit.

1. Rättaren Anders Jonson i Åstadh, miste ett åhr alt dhet höö, som blef på 
Eedholmen, hwilcket ryttmästaren h. Goes lätt bärga, och begiärer derföre till- 
gifft på een tunna sp*wwrrvlhl, som han är skyldig, hwilcket honom är bewilliat, 
till V. C. ratifica//on. 'Resolutio. Det ratificeras.

2. Olof Person i Uknö har emottagit een nedröt gård medh tillseyelse att 
niuta derföre någon frijheet, den han nu fordrar. Inspectores och Qvaestor hafwa 
bewilliat honom ett half åhrs frijheet, till V. C. ratifica//ön. Resolutio, ratificeras.

Nills Bengtson i Hageby har mist twå hästar, som blifwit bortstulne, och hans 
pörte opbrunnit medh 9 t:r malt, begiärer derföre någon tillgifft. Ränttmästin 
har affördt för honom 4. t:r sädh det inspectores bijfallit, till V. C. ratifica- 
//on, effter som han denne gången giordt een anseenlig lefwerering öfwer 200
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dr koppwrm:tt, och  lofwat i åhr betala dhen öfrige räst, som  är 20  t:r spanne- 
m<2hl. Resolutio, ratificeras.

Jöns Erson i Ö sterby, hwars hem m an är afbrunnit är bewilliad 2 åhrs frijheet 
till V. C. ratification. Resolutio, ratificeras.

Erich Larson i Ö sterby är skyldig 1 6 :2 8  kopptfrm:tt 2 5 :6 . STpannemäYA, och be- 
giärer tillgifft, genom  bijfogad supplique, effter hans hem m an är m ycket ringa, 
som  förre hållen ransakning uthwijser, hwarföre och  lärer wara resolverat, som  
man ey annat w eet, att det skall förm edlas och  skattleggas i proportion em oot 
det andra hem m anet i byen. Rem itteras till V. C. e llies går execution  öfw er h o
nom , eller om  han far sitta qwar cum inventario, effter hans egendom b hinner  
till befallning. Resolutio. H an blir sittiandes m edh inventario.

M attz O lofson  i Skilliestad har em ottagit ett helt nede[r]rött hem m an och  
begynt laga det, begiärandes derföre någon tillgifft på sin rest, effter han något 
af ränttan måst kåste på hem m anet. Resp. H an recom m enderes att niuta till- 
gifft på 4. t:r sptf«»?m<2hl, som  redan äro afförde. Resolutio. D e t ratificeras.

Tollfw estadh hem m anet är bewilliat befal. R om m ell att åbo och  bruka på sin 
löhn. Resolutio. D et ratificeres.

H erm an H erm anson wid T unbo begiärer hielp till förfärdiga sin qwarnewäg, 
och fa instänga een  platz. Resolutio. Befallningsmrn skall besichtiga både platzen  
och wägen, sedan kan skrifwas till h. landzhöfdingen.

H ustru Karin i K råkeboda war för någre åhr m ycket skyldig, m en har nu 
betalt så när som  een  span sädh, hwilcken rem itterades och afskrefz effter som  
och gården är wäll lagdt. Resolutio. D et ratificeras.

Erich Pärson i T iur är skyldig 29. 3. sp</««enrk?hl, som  honom  är på förde  
effter hustruns förre man, är e lliest een  flijtig karl, och  begiärer tillgifft på  
samma rest. R espond. D e t  syns skiäligit, m en quantum et hem ställs V. C:o godt- 
finnande. Resolutio. N iu ter general resolution.

Biöggestad som  aldrig burit sigh i långa tijder, är inlagdt till halfft i dhet owissa  
och extraordinarie, m en kan ändå intet bära sigh, uthan bonden Pehr A nderson  
som  hafft frijheet och  är flijtig, redan blifw it skyldig 56: 11 kopprfrm:tt 33 t:r 
spannemUhl. Resolutio. T orde wara bäst att förm edla och insättias till otta tunnor 
s^annernähl och 37 é dr koppczrm:tt och lem nas d ee  inventarium , hwar till tages 
bondens creatur, stora och  små så långt dhe hinna, och dhen öfrige resten af- 
föres. Resolutio. D e t ratificeras.

Näderwij hem m anet, som  D aniel D anielson  em ottagit, har warit nederrött 
och  m ycket af sig kom m it, han begynt laga d et wähl, i tu åhr lijdit misswäxt 
och supplicerar derföre skrifftel. om  frijheet eller tillgifft, inläggiandes och sine  
bewijs. Skyldig är 78 . 7 i  köpp#rm :tt och 11. t:r spannemåhi. Resolutio. Synes 
skiäligt, m en quantum et hem ställes V. C. godtfinnande. Resolutio, remitteras een  
half åhrs ränta, som  är 24. 19. kopp<zrm:tt och 4  i  t:a s$annemd\\\. Resolutio, 
ratificeras.

Rom fertuna organist har länge hafft ett tårp på Äs ägor, och  aldrig welat 
gifwa mantalspew«/»gtfr till Acad:n förr än nu, seda« man befalt honom  flytta 
dädan, och nu sederm ehra, har kiörkeherden på försam blingens wägnar suppli- 
cerat till Acad. att fa blifwa qwart, organisten och tillbudit sig gifwa något till 
Acad:n om  åhret, m en bönderne begiärat torpet till sin solidat; hwarföre man
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icke kunnat bewillia organisten att blifwa qwart, helst effter som  capellanen har 
bortta klåckarebolet, som  organisten hafwa borde. Item  nu sederm ehra har h. 
landzhöfdin intercederat både för försam blingen och  dhes organist, derföre man 
kan skie, skall effterlåta honom  blifwa qwar, effter h. landzhöfdin är m ycket god  
em odt Acad:n. Resolutio. Tillåtes boo der någon tijdh ännu.

Anders Jönson i Åby klagar att oecon om u s uthi W esterås, har afskurit dhe  
andre dheras gam ble fäwäg, och w ille icke hielpa till stängia dhen nye. Resolutio. 
Fogden inlägger sin berättelse här om  och  sedan kan skrifwes till h. landzhöfdin. 
2. Har em ottagit een  nedrött gård och den wähl opbygdt, derföre honom  är 
remitteradt 4. t:r sptftfwmJhl till Consist. ratification. Resolutio. D h et ratifice
ras.

N ills  N illson  i T ibble klagar att han intet har sin fyllnad i åker och  äng, och  
att grannerna giöra sig  fång öfw er hans skifte. Resolutio. Fogden skall om  detta  
ransaka. 2. är exequerad på 8 dr för åhr 6 8 4  då han icke war på hem m anet, 
uthan förre åboen bordt lefw erera till diurnuth. Resolutio. D esse  8 dr är honom  
i räkningen godh giordt och afförde. "Resolutio. D h et ratificeras.

I Koby har warit inlagde 2 t:r spannemåhl, som  Erich H anson ib idem  länt, 
m en när han det upmätt är icke m ehr blifwit än 1. t:a och 5 f:r. Resolutio. 
Han betalar intet m ehr än han fått och dhe öfrige 3. f:r som  ohyran förtärt, 
eller intorckas afföres. Resolutio. D h et ratificeras.

Erich M atson i A lebäck är bewilliad och afförd en tunna sipannemähX för dhen  
giästning han hade, då riddaresynen stodh wijdh Ekelunda. Resolutio. D h et rati
ficeras.

Anders Erson i Eneby, som i någre åhr icke fick bruka sine åkerskifften för 
D refle bondens skuld, begiärar derföre tillgifft. Resolutio. Förnim m es förr wara 
resolverat, vide acta diei 2 Junii 686 .

Lars T om [as]son i Or klagar att M älby herregårdh har e tt stycke åker bortte 
från Ör, om  6. t:e landh, den dhe sk o le  fordom  fått för det Or brukade dheras 
skogh, m en nu är det strängt ifrån beite skogh. A f  dhenne åker niuter Acadins 
bonde i byen intet. R espond. Befal. skall noga om  dhetta inquirera och  söka om  
gambla män kunna finnas som  här om  w etta beskedh. 2. H on om  är lofwat 2 åhrs 
frijheet, och bör hafwa bref. Resolutio. D et ratificeras och  brefw et extraderas.

Borgm ästaren Printz w ill intet betala sin afrad för Acadins w reter högre än 
effter cronowerdering, eller att man skall taga spannemdhl och  sie lf  föryttra den, 
synes bäst få samma w reter åth någon annan. Resolutio. D e t adproberas, så frampt 
h. borgmästin icke w ill gifwa som  Acadin elliest åhrl. får för sin afradh.

Lars Jahanson i Åhl är kom m en på rest förr än hem m anet inlades, är elliest 
een  godh bonde och flitig. H ans penninge rest är 128. 23 kopparm itt 33. t:r 
s$annemdh\. Inspectores och  Qvaestor finna intet annat, än att och  han bör niuta 
general resolution, så att een  tunna af resten afskrifwes honom  gratis em oot  
hwar tunna han betalar. R es. D e t  ratificeras.

IX . R ector proponerade att fölliande personer willia resa uth och  peregrinera, 
och derföre begiära testim onia såsom  Mag. Gabriel Skragge W esman/z»j, Mag. 
Laur. W eslander G estricius, Candidaten N ico laus Petraeus W esm annus, A lbert»! 
Behm  W esm annus. R ector berättade om  dhenne B ehm  att han tillsagdt honom , 
dhet borde han examineras först effter constitu/Zonerne, m en Prof. S[ch]w ede  
sagd t sig under resan hafwa honom  under sin inspection.
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X . Secretarius berättade sig effter C onsistorii resolution annoteradt stohlarna 
i tryckerijhuset som  äro [lucka] s:t, hwiicka K eyser begiär fa bruka. Item  will 
och Secretari//j sättia lås för prässen, så snart någon dher till blifwer kiöpt.

Consistorium  majus d. 29 Julii
extraordinarie sammankallat pra?sentibus R ectore h:r Peringero, h. Aurivillio, 

h. N orcop ., h. Spole, M :o M icrandro, h. B ilbergh, h. O brec[h]t, h. Lagerlööf, 
H . Norrm an, h. Qvaestore och Secret. R eftelio .

[1.] O rsaken till sam m ankom sten för dhenne gången war dhen, att h. fiscalen  
Söderm an ankom m it och begiärer giöra rela//on om  Bringii saak han i Stock
holm  på Acad:ns wägnar hafft att drifwa. Fiscalen inkallades, och giordes till h o 
nom  tackseyelse för sin m öda han m edh Acad:ns ärender tijdh effter annan hafft 
m edh försäkran att blifwa derföre w ederbörl. ihugkom m en. Fiscalen betackade 
Consist:o igen, och berättade sedan någre qvaestioner förfallit uthi Bringii saak, 
dhem  han icke kunnat finna sig så wähl uthi, effter han till een  dehl om  dhen  
ringa, till een dehl ingen inform ation fått, hwarföre han dhem  m ed Consistro 
w elat com m unicera. Insinuerade så h. fiscalen referentens rela//'on, hwaräst för- 
m äles att förstå differencen sahl. Bringii erfwingar em ellan och  Acad:n består 
uthi nådåhret som  på änckans wägnar pra? ten deras. D her wijdh berättade han 
och att skall Acad:n bestått sahl. Prof. Bringii sterbhus uppå sahl. änckias nåd- 
åhr 3 /4  åhr, m en erfwingarna söka ännu, att fa 1/4 åhr till. Fundam entet är 
dhet erfwingarna påstå, att skulle sahl. Prof:n dödt 662  wid påsketijden, och  
w illia så dhe beräkna dhen term inen pro anno m eriti till den tijdh som  uth- 
löningen uthfaller, och sedan från den term inen om  påska till påska igen 663  
willia dhe beräkna annum gratiae. M en Acad:ns män som  warit öfw er liqui- 
dationen beräkna nådåhret ifrån nyåhret och  till nyåhret igen.

H . Qvaestor betygade, att är sahl. Bringius dödh blifwen d. 19 Jan. 6 6 2 , 
hwarföre blifwer dhen term inen till d. 3 April änckan beräknad pro A nno m eriti, 
och sedan det fölliande åhr ifrån d. 3 April 662  till sam m a dato 663  för nådåhr, 
alldenstund nådåhren här wid Acad:n beräknas böra effter K ongl. constitut:ner 
och förordningar effter term inerne som  aflöningen uthfaller, och  icke från ny
åhret, som  Acad:ns liquida//ons män påstått. D h et andra som  differentzen består 
uthi är dhet att erfwingarna pratendera 1020 dr kopp^rmrtt interesse, effter  
dhen summan som  förälldrarna[s] gårdh är wärderat före. Prof. Micrander refe
rerade att så war contraherat, när han gården kiöpte, att den partten som  saken 
kunde winna, som  twistas om , skulle få interesse för hela kiöpsum m an. O ch  
står samma sum m a på banco på interesse, så att således ingen graveras för samma 
interesse. Här widh påm inte och Prof. Micrander att hafwer han fuller slutit 
kiöp m edh erfwingarna om  gården för 3 600  dr kopptfrm:tt, m en uthaf samma 
sum m a bör afräknes een  fierdedehl som  dhen een e  dottren tillkom m er, som  
ännu hafwer sine huusrum i gården, så att derföre blifwer allenast tre syster- 
dehlar, hwiicka sig belöpa till een  summa af 2 7 0 0  dr kopp^rmitt som  interesse 
bör räknas före, och det ändå intet längre tillbakars än ifrån åhr 6 8 2 , ty dher 
till hafwa erfwingarna possiderat gården, och  hafft usum  fructum af honom . 
Kunna altså intett erfwingarna fordra interesse effter dhen sum m a som  gården är 
wärderat före nbl. 5660  dr kopp*rm:tt ey heller ifrån dhen tijdh, som  gården  
wärderades uthan ifrån 682 då dhe kiöpet ingått m ed Prof. M icrander för ofwan-
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b:te summa 3600. 3. Åtherfordra erfwingarna 12 tunneland åker, som skall 
wara under dhes omyndige åhr af Acad:n från sterbhuset abalienerade. Angående 
dhesse 12 tunneland åker som erfwingarna pra?tendera, warit sahl. Prof:s, så 
befans samma åker wara af pantåkren, hwilcken är cronoåker och af Kongl. 
May:tt till Acad:n donerad, och är medh dhen således som föllier, beskaffat. 
A:o 635 hafwer Prof. Bringius sig samma åker af Cronan för 124 rdr tillpanttat, 
men afraden intet, uthan skulle dhen honom beräknas till interesse, then åkren 
skulle han behålla, tills han finge sine penningar igen. Sielfwa panttbrefwet wijsar 
och dhet att afraden swarar iust emoot interesset effter Kongl. Cammarens uth- 
räkning. Men 2. fast erfwingarna skulle willa på den samma pratendera någon 
häfd bördh eller skatträttigheet så är dhen uphäfwen först genom een Kongl. 
May:ttz resolution A:o 664. 2 [bis]. Igenom Commissorial Rättens ransakning 
och domb A:o 665. 3. Har Hans Kongl. M:tt alldranådigst donerad t samma åker 
till Acad:n medh dhe wilckor, att han skulle få inlösa dhen samma för så månge 
penningar som sterbhuset dher på försträckt och att Acadrns RäwtteCammar 
skulle för sitt interesse niuta afraden äfwen som sterbhuset tillförsee. 4. Har 
Hans Kongl. May:tt skrifftel. beordrat då warande landzhöfrn att imittera Acad:n 
i samma åker, hwar på och 5. h. landzhöfd:n omsijder låtit Acad:n imwitteras 
genom slottzbefal. Samuel Stehn, som och då skrifftel. befalte erfwingarna wij- 
dare intet befatta sigh dher medh. Och 6. när een eller annan af sterbhuset 
giorde dher på något inspråk, så har Kongl. Cammaren lagdt handen dher wijdh 
och beordrat Acad:n skulle inwwitteras och mainteneras, hwilcket och skedde, så 
att Acad:n andre gången imwitterades. 7. Hafwa sterbhusetz interessenterne 
alla tagit emoot och afhämptat sin pantskilling emoot quittencer uthan någon 
protest eller reservato. 8. War ibland samma interessenterne ingen omyndig 
mehr än allenast h. Andr. Bockii hustru [Kristina], hafwandes h. And. Bockius 
sielf för sin hustrus andehl sedermehra penningarna, sielf emottagit och quitte- 
radt. Hac occasione insinuerade h. fiscalen om erfwingarnes fullmächtiges libell 
som inlefwererad är uthi Kongl. Rätten post conclusam actionem, dher full- 
mächtigen förmäler att skulle erfwingarna hafwa ett kiöpebref på åkren, men 
dhen blifwit dhem afhändt, när sahl. Prof. Bringii brefskrijn skall af Acad:ns 
gode män wordet öpnadt. Consistoriales förmeewte dhetta brefskrijn wara 
öpnadt, när sahl. Prof. Bringii egendomb inventerades, hwarföre må sterbhusetz 
gode män som öfwer inventeringen warit, sig förklara om brefwet, men Acad:n 
kommer derföre intet till att swara. 4 [=8 bis]. Påstå erfwingarne, att tillkommer 
dhem dhen humblegård som Prof. Lundius possiderar, hwarföre dhe och söka 
dhen tillbakars. Hwadh dhenne humblegården angår, som erfwingarna praeten- 
dera och nu uthi Prof. Lundii possession är, så kan Acad:n sig intet taga någon 
part dher af, uthan lärer h. Prof. Lundius beskaffenheeten dher af förklara.
9. Notificerade h. fiscalen att är een post af 1100 dr koppzrm:tt som liquida- 
//ons männerne intet kommit öfwereens om, uthan hafwa dhe å bägge sijdor 
skutit till rätten, men erfwingarnes fullmächtige hafwer uthi Kongl. Rätten dher 
på intet yrkat, uthan omsijder låtit förmärcka som skulle Acad:n dhem intet 
willia dhem disputera, effter Acad:n dhem intet citeradt. Här emoot sade h. 
fiscalen sigh lijkwähl anfördt samma post i Kongl. Rätten å Acadrns sijda, och 
således inwändt att skulle erfwingarna sig medh dhen posten begifwit, effter dhe 
honom uthi Kongl. Rätten icke bestridt, men som är ingen citation vice versa
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begiärd å Acad:ns sijda på erfwingarna, så hafwer han intet kunnat cum fructu  
drifwa förb:de post, så att han kan giöra sigh försäkrad att dher uthi blifwe uth- 
slag. Consistoriales skattade derföre rådel. att dher intet dhenne posten m edh  
dhe öfrige kan afdöm m as, så reserveras Acadin sin rätt post sententiam  uthi 
dhen een e  fordringen om  dhe 1100  dr att söke. D h esse  w oro dhe m om enta, 
som  h. fiscalen funnit nödigt m ed C onsistio att com m unicera, hwaröfwer han be- 
giärtte e tt m em orial effter dhe skiähl Consistim  reda låtit förmärka, hwilcket be- 
williades, m en för än dhet honom lefwereras kan dhet af dhem  öfw ersees som  
saken sig hafwa bekam t. D her m edh togh han affträde. V ideatur hoc m em oriale  
i copieboken.

R ector förfrågade om  skall man nu infinna sigh hoos fiscalen m edh betallning  
för hans möda, eller skall fördröyes till saken blifwer uthagerad. R esol. R ector  
förnim m er privatim hoos h. fiscalen, om  han nu något fordrar eller han w ill 
fördröya. O ch fordrar han nu något, så kan honom  försträckas 100 dr kop- 
ptfrmitt eller 150, hwar om  R ector wijdare kan öfwerlägga m edh inspectorib»r 
aerarii.

II. Een sm edh wid nampn m äster Petter K lok angifwer sigh att betiena Acadin  
uthi sitt em bete och  willia blifwa Acadins sm edh. Samma man hafwer g o d e  witt- 
nesbördh om  sin erfarenheet i samma konst, och förstår han icke allenast grofft 
sm ijde uthan och  grannare. Ä r och  för Acadin särdeles angelägit, att man hafwer 
een  sm edh, som  man wijdh hwarjehanda tilfalle kan tillijta. R esol. Sm eden an- 
tages, när han först skaffar sigh afskedzpass ifrån dhen  ortt han nu är.

Consistorium  majus d. 4  Aug.

pra?sentibus R ectore h. Peringero, D .D . B en zelio , M :o H olm , h. Auri- 
villio , h. N orcop ., h. Spole, M :o M icrandro, h. B ilberg, h:r O brec[h]t, h. Lager- 
löö f, h. Norrm an, h. Qvaestore och Secret. R eftelio .

Acta uplästes.
I. U plästes h. borgmästarens Lohrmans citation gifw en på Hans Excellice 

general, lieutn. högwällborne h. N ills  B ielkes begiäran, hwar igenom  Acadin  
citeras till d. 17 Aug. nästkom m ande högwällborne h. general, till swars på 
lagmans tinget i Stockholm  om  ägoskillnaden em ellan dhes säterij Sahlsta och  
Acadins hemman Kulla [Söderkulla]. D h en n e citation sade R ector i dag först 
genom  twänne god e män wara inlefwererad. R esol. Befalin W inter är tillförende  
å Acadins sijda i dhenne saak constituerad fullmächtig, hwarföre honom  cita- 
tionen tillställes m edh behörig underrättelse om  saken.

II. D h e  god e herrarnes bref ifrån p olitie  co llegio  i Stockholm  insinuerades, 
låtandes dhe förstå huru som  allenast löhsörene af N ico la i Bringii arf effter dhes 
förälldrar äro m edh honom  uthi Danwijkz hospital inlefwererade A:o 6 7 8 , då 
han dher em ottogz, påståendes dhe att måtte och hans portion i dhet faste uth- 
betalas såsom för gården m ed dher af flytande huushyra; och som  dhe förnum m it 
att skulle gården wara försåld, så begiära dhe af C onsistio här om  wiss under
rättelse, effter dhe ingen kunskap af förbite Bringii swåger bekom m it, ehuru  
offta dhe dhet sökt.

Prof. M icrander berättade, att då hon [0: han] slöt kiöpet om  sahl. Prof. 
Bringii gårdh, så förfrågade han samptl. Bringii mågar huru är m edh N ills  
Bringii anpart, då dhe läto förstå, att hade han tillförende sin andehl fatt uth
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så i löhsöran som annan fast egendomb, hwilcken och till hans underhåld och 
Conservation skulle wara uthi hospitalet insatt, så att derföre mågarna gården 
tillkom sin emellan att dehla och sällia, hwarföre och h. Prof. medh dhem contra- 
herat. Consistoriales beslöte att giöres wederbörlig underrättelse här om till 
pollitie collegium. H:r Prof. Norcop. gick uth cum venia te. Rectoris.

III. Lätt Rector upläsa projectet om Johan. Nillsons tijdelag. Item om Lyrell 
och Stakaei [Stachaei] saker i HoffRätten, hwilcket fuller förr här i Consistro 
och war opläst, men som förre gången icke Consistorium wore så frequens till
samman och flere böra dhet underskrifwa, så höll han rådel. dhet de novo reci- 
tera låta och sedan medh foderligaste öfwerskicka. Under upläsningen befunno 
Consistoriales någre expressioner, som tycktes wara hårdhe, hwarföre bepröfwa- 
des rådsammast att dhet tempereres medh sådanne formalier, som icke anstöte- 
lige äro.

IV. Föredrogh Rector huru som assessoren Behmer nu hijtkommen i staden, 
begiär dhet wille Consist:m genom gode män å Acad:ns sijda medh någre hans 
gode män tillsammanträda och effter Kongl. Rådetz Fabian Wredes resolution 
liquidera in loco tertio, föreslåendes han Stockholm särdeles som saken dher 
skall wara agerad och alla dher tillhörige documenter dher wara som hijt så wähl 
intet kunna anförskaffas. Nämbner och här till termin uthi medio Augusti. För
frågade så Rector hwadh här wijdh står att giöra, antten man bör till liquida- 
tion condescendera eller ey.

Consistoriales discurrerade något här om, och omsijder uptäckte h. Qvaestor 
sin mening således: Emädan dhet är een causa publica, och conserverar aerarium 
och des interesse, och h. assessrn Be[h]mer försummat alla dhe terminer som 
både Kongl. HoffRätten och Hans Excelkce förre landzhöfdingen Wreden före- 
skrifwit honom liquidera medh Acad-.n, så kan iag intet see huru Consistorium 
kan nu uthaf sig sielf condescendera till någon liquida//on medh honom, särdeles 
(Prof. Holm affträdde) som samma liquida//on skulle förorsaka publico store be- 
swär och omkostnader, och kasta dhet uthi någon äfwentyr, i dhet man genom 
liquida//onen och dhe swårheeter som dher wijdh torde förefalla och inwändas 
kunde, snart nog gå qwitt åth minstone någon dehl af dhen fordran, som Acad:n 
här hoos sterbhuset, och effter Kongl. HoffRättens domb synes wara berättigad 
till att niuta een prompt execution uppå. Men som å andre sijdan torde och till
skyndas någon swårheet af h. Be[h]mer, dher man afstodo, altså tycker mig 
oförgripel. att man till Hans Kongl. May:tt eller till dhet ringaste till Hans Hög- 
Grefl. Excell. Cancellarium giör een fullkomblig deduction, alt ifrån det Högl. 
Kongl. Hoffrättens domb föll, och söker uthi underdånigheet determina//on 
här uthi, hwadh man skall tillåta liquida//on eller intet. Emedlertijdh kan man 
swara h. Be[h]mer dhet, att som terminerne till liquidationen äre å hans wägnar 
försummade, så will man sig först förfråga huru wijda man nu condescendera 
bör till dhet han begärer.

Samptl. Consistoriales aggreerade dhetta förslaget att fördragas Hans Hög- 
Grefl. Excell. Illust. Cancellario hela beskaffenheeten, då och föreställes öd- 
miukeligast H:s HögGrefl. Excell. att dhe documenter som till liquidationen 
höra å Acad-.ns sijda finnas här i staden, såsom i Academiens räkningar, proto- 
coller och annan slijkt, men dhe h. Be[h]mer sigh påberopar äro sådanne som 
till sielfwa actionen höra, och till liquida/zonen lijtet eller intet. Tycktes och 2.
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dhet böra kom m a i considera//on , att skulden är giord här i staden, jämbwähl 
3. att sterbhuus interessenterne såsom  privato publico i dhetta fallet något 
deferera böra, så att derföre liquida/zonen må ske här i staden, om  hon skall 
ändtel. för sig gå.

V . C ontractet m edh K eyser som  förr här i Consistorio warit upläst, insinuera
d e R ector igen, berättandes dher wijdh att K eyser ett eller annat dher uthinnan  
will hafwa förandrat, hwarföre samma contract reviderades, och således författa
d es som  dhet i sielfw a bokstafw en lyder, och ad acta C onsistorii förwaratt, uth- 
w ijser, hwar a f och  K eyser ett exem plar till sig tagit.

V I. R ector proponerade att desiderera facult. thio/ogica dhet kunde Prof. M ic- 
randri introduction snart för sigh gå, hwarföre bew illiades till samma introduc- 
tion d. 17. Aug.

V II. Een graekisk präst ankom m en wid nampn M ep /o n p io g  XaXxa QlS 
anhåller om  någon hielp, så till sitt underhåld som  till sins broders och 2:ne 
brodersöners igen lösen , hwilcka då dhe ifrån Pathreo till V enedigh förresa skulle  
a f turken äre fasttagne. Ehuruwähl dhenne fuller icke hade någon K ongl. M ay:ttz 
perm ission att söka någon hielp , lijkwähl bew illiades honom  a f Christel, m ed- 
lijdande öfw er hans m iserable tillstånd af cassa studiosorum  6  rdr.

Consistorium minus d. 11. Augusti 686.
praesentibus R ectore h. Peringero, h. N orcop ., h. Lagerlööf och  Secret. R efte- 

lio.
I. M årten Person m öllnaredräng här w ijdh Acadrns qwarn anklagade wacht- 

drängen Erich Larson, och  refererade som  föllier. W idh m idsom m ars tijden i åhr, 
så kom  Erich Larson och  badh sig  lo f  att mala i qwarnen, hwilcket honom  och  
effterlätz, m en han gick strax bort igen, em edlertijdh hafwer iag lofwat 2:ne 
hustrur mala föruth, hwar sin halfspan, m en lijkwähl m edh betingande, att dher  
Erich Larson kom m o igen, så skulle han strax få mahla. M en som  han då intet 
kom , mahlte dhe af sitt, och  sederm era stodh qwarnen Erich Larson tillhanda 
hela dagen. O m sijder kom  lijkwähl Erich Larson kl. 5 om  afftonen, och då kal
lade han m ig uth från m itt arbete uhr qwarnen, och  tillfrågade m ig m edh dhesse  
ord: H w ilcken råder m ehr, huusbonden eller du? Jag swarade huusbonden. I 
dhet samma slog  han m ig m ed knytte näfwen, m en iag bar alt armen för m ig, 
så att han wijdare intet kom  åth att slå m ig än på arm en, hafwandes han fuller 
ärnadt slå m ig öhrfijlar, dhet iag lijkwähl m edh armens försättiande afböyde.

Erich Larson exciperade: O m  afftonen när iag kom  till qwarnen, så sade m öll- 
naren Isak Isakson till M årten att skulle han låta m ig få mahla strax, m en M årten 
wägrade och sade till migh: D u  är intet för god att bijda, och dher af b le f iag 
förorsakad till att slå åth honom , dhet iag och allenast giorde m edh handen, 
träffandes allenast honom  lijtet på arm en, som  han försatte m ed. D rängen Mår
ten tillfrågades, om  han blifwit b lodig eller blå slagen, m en sade sig således af 
honom  intet wara handterad. Tilläde icke häller Erich Larson, dhet han sig  
annorstädes slagit än allenast på armen.

R esol. Såsom wachtdrängen Erich Larson uthkallat m ölnaredrängen M årten  
Person ifrån sitt arbete i qwarnen, och då budit hugg på förb:te m öllnaredräng, 
altså plichtar wachtdrängen Erich Larson för samma sin otijd igheet m ed ett 
dygns fångelsse.
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II. Uplästes h. assessorens wällb:ne Jahan Axehielms bref till Consist:m, noti- 
ficerandes han att hafwer wällbrne h. ryttmäst. Alexander Hummerhielms styff- 
söners Siggerothernes [0: Carl, Hans och Henrik von Siegroth] preceptor 
Erich Tiällman A:o 684 om waren betingat huus hoos sig för förb:de h. 
Sigerother att giästa uthi ifrån dhen tijden till åhr 685 emoot 50 dr kop- 
parmynt hyra. Men reste sedan bort, och stodo så husen hela åhret till dheras 
tienst ledige. Lätt så h. Axehielm 685 in Febr. genom Rectorem h. Wollff 
arrestera förb:de Sigerrothernes saker qwarstående hoos Lars Unonium, och 
sedermehra giöra medh bref påminnelse genom Rectorem Prof. Micrandrum och 
Rect. Prof. Bilberg att wille h. ryttmästaren huushyran betala. Hafwer och be- 
wijs att brefwen h. ryttmäst. warit tillstälte, men intet swar fatt, begiär derföre 
nu execution på sakerne. Consistoriales pröfwade nödigt att communicera 
dhenne h. assessorens skrifft medh h. ryttmäst:n, att man må weeta, om han kan 
ske här emoot torde hafwa något att inwända. Dher jämpte böhr och h. assess:n 
verificera sin pretention medh contract eller någon obligation.

III. Insinuerades h. Prof. Holms skrifft af een studioso wid nampn Kenitius 
Kuul* emoot fru Elisabeth [Graan, f.] Bure å hwilckens wägnar ingen fullmäch- 
tig war tillstädes. Resolverades altså att skrifften med frun conuwuniceres, waran- 
des hon af dhet innehåld att excuserar Prof:n sigh 1. för hööantijdens skull 
för beswarande i dhen dhem emellan twistige skullfordringen, 2. gifwer han till- 
kiänna att hafwer han emottagit förb:te frus sahl. mans [Johan Graans] biblio- 
thek att försällia, men befinner att dhes sahl. man uppå een sin obliga//on tagit 
någre böcker till läns uhr sin antecessoris fordom pastoris Mag. Johannis Anthe- 
lii bibliothek, hwarföre Prof. begiär att som han dhen förre saken dhe twista 
om remitteradt till Consist:m, Consist:m och uthi dhetta wille bijfalla honom, 
att frun ey måtte tillåtas sitt bibliothek fa igen, förr än han sin betallning be
kommit för dhe läntte böckerne. Dhen af Prof. påberopade obligationen med- 
föllgde intet skrifften, men skrifwer honom wara mycket mörk att intet är så 
säkert af hwadh större eller mindre wärde dhe läntte böckerne äro.

A:o 686. d. 17 Augusti
introducerades h. Prof. Micrander till professionem theologiae, och sedan dhet 

skedt trädde Rector in uthi Consist:m tillijka medh D.D. Benzelio, M:o Mic- 
randro, h. Aurivillio, h. Norcop., h. Spole, h. Bilberg, h. Obrec[h]t, h. Lager- 
lööf, h. Norrman och Secretario.

[I.] Samma gång insinuerade Rector ett bref ifrån wällb:ne h. landzhöfd:n 
Thegner, påminnandes han dher uthinnan, att som stadz magistraten notificeradt 
dhet åthskillige under Acad:n sorterande icke steenlagdt sine gator, att måtte 
dhe dhet ändtel. giöra. Medföllgdhe och een specification af stadzbyggningz 
collegio uppsatt på dhe gator som osteenlagde äro, ibland hwilcka äro och op- 
förde dhe som ligga för Acadins bägge trägårdar och sahl. M:r Boo C[h]ruzelii 
gård, hwarföre öfwerlades om Acad:n böhr steenlägga låta gatan wid sahl. M:r 
Boos gård, och af hwadh medell Acad:ae trägårdzgatorne stenläggas böra, och 
resolverades öfwer dhet förre, att böhr sahl. C[h]ruzelii erfwingar sielfwa draga 
försorg om sin gård, och gatan effter han dhem af nåde är förlänt af Kongl.

* Felskrivning för Kuut.
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M :tt till dheras uptuchtelse och  underhåld. Personerne och sielfw e undandragit 
sig Acadrns jurisdiction. M en trägårdzgatorne förm ente Consistoriales repareras 
böra a f Acad.ns byggningzm edell, hwar om  wijdare confereres m ed inspect. 
aerarii och  Qvaestore.

II. G af R ector att förstå, dhet K nut M attson i W allskog, oachtat han från 
hem m anet är afsagd, och derföre här i Consist:o förbudin m edh åkerbruket sig  
wijdare att befatta, här begynt att så åkren. H är om  när R ector blifwit under- 
kundigad, hafwer han låtit skrifftel. tillseya honom  att måtte han dher m edh  
alldeles afstå. Icke dhes m indre continuerar han alt fort, och låter uthskickaden  
förmärcka, o lijd elige  ord, m oth C onsist:m , hwarföre han låtit inkalla honom  
till i dag, förfrågandes huru han m edh honom  skall umbgå. Consistoriales för
m ente bäst wara att R ector talar m edh h. landzhöfdingen och söker dhes ad- 
sistence, att m åtte dhenne Cnut M attson wijdare sig m edh bruket intet befatta.

III. Andreae Skragge, som ärnar resa uth och derföre af theologis är examine
rad, bewilliades testimonium.

IV. Påminte R ector att w oro  nu tijdh begynna lectiones publicas.
V. Förfärdigades bakungnslängden för innewarande åhr 1686.

Consistorium minus d. 18 Augusti 686.
pisentibus Rectore h. Peringero, h. Norcop., h. Lagerlööf och Secret. Reft.
I. Samma dag insinuerade å wällb:ne fruns fru Elizabeth [Graans, f.] Bures 

wägnar wälktt M åns A ugustinson een  skrifft em oot Prof. H olm , hwilcken Prof. 
H olm s fullm ächtige Dominus K enicius Kuut em ottogh att h:r Prof:n sigh dher 
på till näste Consistorii dag förklara måtte. Först uplästes lijkwähl skrifften a f  
innehåld att will frun intet wara benögd m edh dhet Prof:n uthi skuldfordringz 
saken icke will swara för påstående hööandetijdh. 2. Protesterar hon dher em oot, 
att måtte Prof:n ingalunda tillstädias någon Sequestration uppå sahl. landzhöfdrns 
[Graans] b ibliothek, effter dhen obliga/Zon på böckren han sig påberopar, all- 
denstund han ingen obliga//on  upwijsat, och dher någon funnes, som  han lijk
wähl skrifwer wara m ycket m örck, så kunde böckerne uhr sahl. landzhöfd. bib
liothek igenhämptas. 3. G ifw er frun wijdare underrättelsse om  dhe 4 0 0  dr kop- 
ptfrm:tt, som  Prof. henne i sin exceptions andre punct debiteradt före, påståen
des hon dhem  wara betalte genom  sin sahl. mans assignation för Prof:ns hustru  
[Anna] till befallningzman Jacob Kuth a f d. 13 D e c e m b m  6 7 7 , uppå hwilcken  
assignation Prof:ns hustru och samma penningar quitteradt. O ch för dhet öfrige  
påberopar han [o: hon] sigh dhe förr inlefw ererade skriffter och  docum enter. 
Sedan skrifften war upläsen begiärtte fruns uthskickade M agnus Augustinson  
dilation m edh sakens wijdare exam inera[n]de till 14. dagar här effter, effter  
hans fullm ächtige Anders Arfwidson [Enström ] em edlertijdh m åste resa till 
Stockholm . D h en n e dila/zon effterlätz.

A:o 6 8 6 . Aug. 20  Consistim  majus
praesentibus Do/»/no R ectore Peringero, D .D . B en zelio , D n . M icrandro, Pr. 

A urivillio, Pr. N orcop en se , Spole, W ollff, B ilberghio, O brec[h]to, Lagerlööf, 
Qvaestore, N orrm anno qui acta annotabat.

I. R ector insinuerade ett K ongl. H offrättens b ref d e dato 12 A ug. angående  
wällb:ne h. assessorens Be[h]m ers i H offrätten inlagde supplique, att kom m a



i686:20 augusti2 l6

till liquida//on medh Kongl. Acad:n, hwaruthinnan han och kastar skulden till 
alt opskoof på Consistim, att Acad:n ingalunda welat condescendera tili bem:te 
liquida//’on här, påstår och att måtte dhen skee i Stockholm och icke här. Sedan 
berättade Rector, att sedan assessoren Be[h]mer här om dagen sigh anmälte 
tili liquida//on, så hafwer Rector communiceradt dhetta medh Cancellario, och 
hoos Hans HögGrefl. Excellice skrifftel. förfrågat, om skulle Acad:n synas för
bunden att condescendera till liquida//on eller ey, hwar om och projectet up- 
lästes. Förfrågade så Rector nu huru skulle man sigh moth Kongl. Hoffrätten 
uthlåta. Dhet discourrerades i förstone om skulle man begiära dila//on uthi 
Kongl. Rätten, tili dhes man inhämptat Acadiae Cancellarii swar, effter tili äfwen- 
tyrs Hans HögGrefl. Excellice saken tili Hans Kongl. Mitt hemskutit, eller om 
man skall strax inkomma medh deduction af saaken. Consistoriales befunno 
rådeligast att upsättes till nästkommande tijsdag fullkomblig förklaring af heia 
saken, hwar uthinnan kan wijsas att icke Acadin försuttit någon liquida//on som 
h. assessoren förmäler, uthan att Acad:n dhen söckt och dher wijdh vigileradt 
uthi alla måtto. Hwarföre och Acad:n i anledning af Kongl. Hoffrättens dommar 
synes wara berättigad tili att niuta prompt execution, dhet och Acad:n nu på
står. Och kan man i dhetta fallet betiena sigh af dhen deduction tillförende af- 
gått tili 111. Cancellarium allenast mutanda muteres, men så bijfogas lijkwähl, 
att man i anledning af constitu/fonerne dhenna saken insinueradt hoos Acad. 
Cancellarium och honom rådfrågat om skall Consistorium till någon liquida- 
tion condescendera, och att derföre Högl. Kongl. Rätten wille så länge låta anstå, 
tills man Hans HögGrefl. Excellices betänckande inhämptat. Emedlertijdh reeser 
Secretereren effter lögerdagen öfwer till Hans HögGrefl. Excelkce 111. Cancella
rium och förnimmer, hwadh H:s HögGrefl. Excelkce betänckande är, och det 
precise notificerar i Consistio. Skall då ändtel. någon liquida//on skee, påstås 
att måtte han ske här i staden.

II. Uplästes Hans Excell. lagmans högwällborne h. Güldenstiernas bref om 
Kulla [Söderkulla] saken af innehåld att wille Consistorium öfwerskicka någon 
som saken wäll uthreda kan, effter Winter som förr är fullmächtig icke hafwer 
henne sig så aldeles bekant. Winter som nu på stunden från Stockholm kommit, 
berättade att han intet fatt häradz synens dommar uth, som h. Söderman seder
mera reda skulle uttagit, och att hafwer han intet wist annat än häradernes och 
Acadins dom warit alt uthi een, men förnam på lagmanstinget att Furubom dhem 
från hwar annan separeradt, och begär för Acadins allena 14 å 16 rdr. 2. Gaf 
Wintter tillkiänna att nekar icke allenast Hiss Excelkces gen. lieutnantens Biel- 
kes fullmächtige att han fatt till dhetta lagmanstinget någon cita//on uthan och 
inspectoren Höken, påståendes altderföre gen. lieutn. fulmächtige att fa con- 
firmation på häradzdommen.

Rector kungiorde huru som han genom bref tillhållit fogden Hambraeus att 
skulle han tagit recepisse icke allenast, att cita//onen woro Höken lefwererad, 
uthan och dher Höken honom icke wille communicera med gen. lieut. full
mächtige, skulle fogden honom tillbakars skicka. Här på insinuerade Rector 
Andreae* Hambraei swar, att hafir han söckt att lefwerera Höken cita//onen, 
men intet funnit honom hemma, uthan allenast hustrun, och att han henne dhen 
samma i händer fatt, men bekom intet något recipisse. Samptl. Consistoriales

• Felskrivning förJacobi.



i686:20 augusti-25 augusti 217

beklagade att uthi een så wichtig saak, som dhenne är, icke nogare försorg 
skulle wara dragen om citationens wederbörlige inlef[we]rerande, och hwadh 
mehr dher till hörer effter lag och process. Slötz så sedan, att Secreteraren öfwer- 
reser till Stockholm och till Consistorii exculpation opwijser brefwet i lagmans- 
rätten, hwadh ordres om citationens inlefwererande Consistorium gufwit. Och 
till yttermehra wisso skall och Hambraeus sielf öfwerresa, att han medh eedh må 
kunna sustinera, att citationen icke allenast är lefwereradh, uthan och att han 
effter befallning begiärtt cita//onen måtte communiceras medh högwällborne h. 
gen. lieutn. fullmächtige. Och effter Acad:ns domb emoot förmodan är separe
rad från häradernes, och Secret:n intet kan weta hwadh han mooth dommen in- 
wända skall, förr än han honom sedt, så måste han honom uthlösa, ehwad han 
kostar. För dhet öfrige recommenderades dhen saken till Secretins goda för- 
sorgh, att han efftertäncker dhe sätt och medell, genom hwilcka dhe fehl som 
förelupit kunna corrigeras och saken ställas till rätta. Anförordnandes och Wint- 
ter att föllia Secret:n och afgår medh dhem tackseyelse bref till Hans Excelkce 
Giildenstiernan, som gifwit Consist:o part af saksens tillstånd och förunt dila- 
tion.

III. Laurentius Collin[us] Gothob. petit testimonium dhet bewilliades. 
Daniel Arfwidson [Rydelius] och Samuel Enander O-Gothi willia resa uth, 
och derföre begiära dhe testimonia. Dhen förre är examinerad in facult. theo
logica, och dher på uppwijst hoos Rectorem attestatum, hwarföre honom hans 
begiäran bewilliades; men dhen senare skall låta examinera sig eller skaffa sig 
testimonium af någon theologo om sin profect i studio theologico, så kan han 
och dher uppå ärhålla testimonium.

IV. Gaf Winter tillkiänna att desidereras någre documenter till Skefftuna 
saken, som nu i lagmansrätten skall företagas, och att man uthan dhen sakens 
beskaffenheet icke så noga kan inhämpta. Secretrn berättade flere documenter 
intet finnas än han extraderadt. Och såsom Secret:n för Kulla [Söderkulla] 
sakens uthredande måste resa till Stockholm, så fullmächtiges han och till att 
uthhielpa dhenne dhet bästa han kan.

D. 23 Aug.
kl. 1. effter giord opwachtning wijd Hans M:ttz Konungens ankomst, gingo 

samptl. dhär tillstädes warande Consistoriales opp uthi Auditorium Gust. minus. 
Nbl. Rector, Micrander, Aurivillwj, Norcopensis, Spole, Wollff, Bilberg, 
Obrec[h]t, Lagerlööf, Norrman, Qvaestor, och då uplästes projectet af det bref, 
som skulle afgå till Hoffrätten om liquida//on med Be[h]mer, hwilcket af samptl. 
approberades.

A:o 686 Aug. 25
sammankommo in Consistorium majus Rector Peringer, Micrander, Lundius, 

Aurivillius, Drossander, Spole, Bilberg, Obrec[h]t, Lagerlööf, Norrman qui acta 
notabat, loco Secretarii, qui Holmiam nomine Consistorii profectus est.

Prof. Wollff giorde genom h. Rectorem sin ursächt, warandes han bortrest.
I. Insinuerade Rector ett Secreterarens Reftelii private bref till sig daterat 

Stockholm d. 24 huj#j angående the honom förtrodde commissioner wijdh lag
mansrätten, hwadh theruthinnan här till blifwit avanceradt.

II. Rector ursächtade hoos Consistorium att han i går icke kunnat skicka pe-
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dellerne omkring att sammankalla Consistoriales, effter dhe thå warit för
hindrade af andre nödiga ärender.

III. Berättade Rector att i går bortskickades förklaringen till Högl. Kongl. 
HoffRätten om liquida/;on medh h. assessoren Be[h]mer; om hwilcket ärende 
nu på stunden ankommit Illust. Cancellarii bref, hwilcket oplästes, hwar uthi 
Hans Excellice håller rådeligast att icke undandraga sig, uthan fultgiällande 
skiähl ifrån bem:te liquida//on medh h. Be[h]mer, doch att påstå dhet bem:te 
liquida//on här, men icke effter wederpartens begiäran i Stockholm, måtte skie. 
Consistoriales discurrerade här om, att the effter Kongl. Hoffrättens befallning 
blifwit föranlåtne, innan then föresatte otte dagars termin låta sitt swar till Hof- 
Rätten afgåå, förr än att Hans HögGrefl. Excellxes betänckande och information 
i saken ankommit.

IV. Uplästes ett Hans HögGrefl. Excellxes 111. Cancell. bref af d. 24 Aug. 
att fa een copiebook af constitutionibus Acadiiae och privilegierne. Item att icke 
någon må eensijdigt hoos höge öfwerheeten söka om någon resolution uthi 
publique ärender, förr än ther om är in Consistio eenhällel. öfwerlagdt och medh 
Hans HögGrefl. Excell. communiceradt. Consistoriales hugnade sigh här öfwer 
högel., och slötz att Hans Excell. igenom bref ödmiukel. härföre betackas medh 
försäkran att dhe begiärade acta med första öfwersändas skole.

V. Uplästes commissariens Johan Gerdes bref de dato 30 Julii till Hans 
Högwitt h. ProCancellarium och samptl. Consistoriales angående, att h. notarien 
Henrich Scheffer intet har kunnat af h. häradzhöfdin Furubom få uth syne- 
dommen emellan Sahlsta och Kulla [Söderkulla], uthan Furubom swarat sig wil- 
lia dhen samme till Upsala öfwerskicka. Slötz att dhetta bref communiceras medh 
Consistorii fullmächtige till lagmans rätten, att och dher igenom wijsa Consis
torii vigilance, sampt hoos hwem egentl. skulden är att bemite synedom i rättan 
tijdh icke blifwit uthlefwererad.

VI. Rector påminte tijden effter Kongl. Hoffrättens bref af d. 29 Junii wara 
inne att acta protocolli uthi Lyrells saak måste öfwerskickas, effter Högl. K. 
HoffRätten uthan drögzmåhl samma acta och Consistorii förklaring begiärer. 
Åstundandes h. Rector weeta Consistorii betänckande uthi hwadh form samma 
swar och förklaring skall afgå, effter Lyrell tyckes uthi sin supplique nästan mera 
angripa Consistim än sin wederpart; sade och ytterligare sig af Kongl. Hoff
rättens bref icke annat kunnat afsee, än man förklarar sigh på Lyrells beskylld- 
ningar. Men Consistoriales merendels Halle rådeligare att man generatim swarade 
effter Lyrell och intet singillatim sine kiäremåhl uttryckt, och förbehåller sigh 
att punctewiis swara på hwadh Lyrell warder emoot Consistorium förebringan- 
des, och fa på honom laga reconvention.

VII. Rector berättade att een Ostrobothniensis Olaus Olhegius begiärar testi
monium. Inspect. na//onis h. Lagerlööf gaf honom godt wittnesbörd, therföre 
och honom testimonium bewilliades.

VIII. Decanus facult. philos. proponerade att h. Anders Hagberg Gestricius 
begiärer disputera de fructu rerum na///ralium. Hwilcket bewilliades.

Consistorium majus 1. Septembm 686
praesentibus Rectore Peringero, Aurivillio, Drossandro, Norcop., Spole, Bil

berg, Obrec[h]t, Lagerlööf, Qvaestore, Norrman qui acta notabat loco Secretarii 
pro tempore Holmiae nomine Consistirii commorantis.
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H. Lundius och h. Wollff hade giordt sin ursächt.
I. Rector proponerade bookhållaren Romwel begiära thet någre Professores 

af Consist:o deputeras till att revidera A:o 684 åhrs räkningar, hafwandes han 
låtit samme åhrsböcker reenskrifne hijt i Consistorium inlefwerera. Här tili 
constituerades Prof. Micrander och inspectores aerarii som thet åhret wore, D:r 
Benzelius, h. Bilberg och deputati Consistorii Obrec[h]t, Norrman.

II. Bookhållaren Rommel begiärer och att 684 åhrs verifica/zoner förfärdigas, 
och extraderas uthaf actis. Resol. Skall skie.

III. Rector berättade sig hafwa effter lag låtit uprätta ett inventarium effter 
s. stallmäst:n Hendrich Schaerer som war een främling, och uthan arfwingar af- 
leden, hafwandes han i sin tijdh giordt ett testament åth sin piga Ragnild*. In
ventarium oplästes och lades till acta. Qvaestor berättade sig tillsagdt bem:te 
piga ther om kort för Schaerers dödh, att måtte han låta qwarlåtenskapen noga 
inventera, och hon förr intet röra något ther af. Slötz att inspectores aerarii 
taga dhetta ärendet till att skiärskodas, och noga tillsee hwadh aerarium ther af 
kan lagl. tillkomma.

IV. Oplästes h. landzhöffdingens Thegners bref för twänne Academiens bön
der i Skuttunge s:n i Eke Erich Erichson och Mattz Olfson, klagande att the 
af h. Qvaestore blifwit ifrån sine hemman afsagde. Slötz att swar afgår till h. 
landzhöfd:n att effter som bem:te bönder hafwa dragit stoor skuld på sigh, hem
manen illa medfarit, och elliest treeske warit, ty har Ränttemäst:n them icke 
uthan fog och rätt afsatt effter Kongl. för Acad:n förordning, med begiäran att 
ther flere sådanne klagande Academiens bönder ankommer, h. landzhöfd:n täck
tes remittera dhem till Acad:n, som wanligt warit.

V. Rector insinuerade een supplique af hustro Katharina Sidenia D. ]ohan. 
Rudbeckii äncka att fa 20. t:r s^>annemäh\. Consistorium swarade änkan intet 
woro befogad till een sådan begiäran, som sträfwer emoot Hans Kongl. Mayittz 
förordningar, sorterar och bem:te äncka under staden och intet under Acad:n, 
hwars RäntteCammar ey eller är så förmögen, som änckan menar.

VI. D:r Daniels Sidenii äncka fru Christina Appelbom begiärer att bekomma 
then åker som Pr. And. Grubbz änka här tills innehafft, som nu trädt i annat 
giffte. Resolutio, thet bewillies.

VII. Uplästes en Christinae Forb/zr fordom flscalens ]ohan. Stenii änckos 
supplique till h. landzhöfd:n och sedermera till Acad:n remitteradt, angående 
Pr. Martini Stenii pantåker, som nu af Acad:n possideras. Resol. Inspectores 
aerarii och Secretarius undersöka här om med första, och gifwa förklaring ther 
öfwer, som först communiceras medh Consist:o, och sedan tillställes h. landz- 
höfdingen.

VIII. Samuel [Johansson] klockare fordrar resten af sin åhrl. löön af Acad:n 
otta rdr, seyer sig och i Michaelis tijdh willia affträde klockställningen, att Acad:n 
må sig om een duglig karl i tijdh omhuxsa. Respondetur. I cassa Consistorii 
äre nu inge medell. Dimission bewillies honom så wijda Acad:n angår, helst 
effter han som offtast så illa klockstellningen förestått.

IX. Oplästes 111. Cancellarii nu medh posten ankomne bref, angående fåcht- 
mästarens Grubbz änckas h. Ingeborg Salenias begiäran att niuta nådåhr effter

• RagnhildJöransdotter.
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sin sahl. man. Item resten af dhes löhn. Resol. Fächtmästaren Grubben blef 
insatt uthom Kongl. ordinarie staten, och honom löhn gifwen emoot K. resolu- 
//oner, och så mycket han fått har landat staten och RäntCammaren till grava- 
tion, och thet änckan ännu prstenderar såsom een rest, förmår RänttCammaren 
intet betala, finner sig och intet ther till skyldig, effter dhet löper emoot Kongl. 
förordningar. 2. Angående nådåhret, seer Consist:m giärna, om exercitiemästar- 
nes änckor kunde blifwa benådde medh nådåhr så wähl som Professorum 
änckor. Men som Hans Kongl. Mayrtt till dhen staten nu allernådigst gifwit 
särskilte medell, så kan Consistorium intet ther i determinera, uthan afwachter i 
underdånigheet Hans Kongl. May:ttz allernådigste förordning om desse änckors 
nådåhr. Önskandes att 111. Dn. Cancellarius täcktes dhet ärendet hoos Hans 
Kongl. May:tt recommendera; hwarom och Ränttemäst:n berättar sig förr i un
derdånigheet till Hans Kongl. May:tt skrifwit, förr än man wiste ther af att
111. Cancellarius war constituerad.

X. Oplästes än ett nyyskommit 111. D. Cancellarii bref angående Prof. Bus- 
cagrii anhållande om full Professors löhn medh dess hustrus supplique till Hans 
HögGrefl. Excellrce, och een annan till Consistrm, sampt att Secret. Reftelii 
extractum protocolli huru månge gånger Prof. Buscagrius suttit uthi Consist:o; 
hwilcket extract såsom thet finnes löpa emoot the af Consist:o offta giorde reso- 
lu//oner uthi dhenne saak nembl. att anten alle Buscagrium angående acta full- 
kombl. extraderas skulle, eller och intet, ty resenterade Consistoriales thetta; 
och slötz att Secret:n skall therföre och swara när han hemkom/wer.

Qvaestor påminte i synnerheet huru han på aerarii wägnar in actis protesteradt 
emoot ett sådant extractum protocolli som dhetta är, tå Buscagrii huus thet be- 
giäradt, och tänckt att emedan the söckte således oskiäl. gravera aerarium, så 
skall them antingen intet extract bewillies, heller och gifwes ett fullkombkt, 
så att jämwähl dhet alt måtte införas som war för aerario; hwilcket Consistorium 
och fant skiäligt och eenhällekn slööt, att ett fullkombkt extract gifwas skulle, 
och icke något stikkadt; men som han nu finner thetta inlagde wara ett stym- 
padt och ofullkombligit extract just sådant som dhe begiäradt, men Consistorium 
förbudit på hans giorde remonstra/;on och protest, altså finner han intet annat, 
än dhet är skedt icke allenast twärt emoot bem:te sluut, uthan och RänttCamma
ren till stort pra?judice, så wijda the söckt både hoos 111. D. Cancellarium så 
och i desse dagar hoos Kongl. May:tt i Upsala, till betiena sig dher af, att fa 
således uthan skiähl, och emoot Kongl. förordningar, gravera Kongl. May:ttz 
Staat och RäntteCammar wijdh Acad:n, håller altså Qvaestor före thetta wara 
een saak, som Secreteraren böör plichta före, och på sådant sätt intet fa sittia 
wid acta, så frampt han sådant extract uthgifwit som dhetta är, och icke något 
fullkombligare; skulle han och kunna wisa tå warande Rectoris tillstånd att giöra 
ett sådant specialt och stympadt extract, må han swara dher före, then som sitter 
wijdh acta och förer pennan, han bör och thär wijdh, effter sin edh taga serarii 
interesse i acht. Vid. Cons. d. 15 Sept. §. 13. Effter dhetta resolverades att skall 
till Hans HögGrefl. Excell. Cancellarium afgå een rätt och fullkomblig 
deduction af actis om alt sammanhanget uthi causa Buscagriana, medh ödmiuk 
begiäran att Hans HögGrefl. Excellrce i nåde tächtes hemma thet myckle öfwer- 
lopp Consistorium alltijdh måst uthstå och förfara af Buscagrii huus quereler 
och gravationer, ehuru offta them theras ofog häruthinnan meer än nog är wijst.
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och öfwertygat; Qvaestor påmindte att när nu Buscagrii huus nyl. om thet samma 
hoos Hans Kongl. May:tt giordt ansökning, wardt af honom fordrat att ingifwa 
een kort underrättelsse om saken under sitt nampn, thet han och giorde, och 
ibland annat ther i wijste att Buscagrius aldrig warit ordinarius på staten, och 
will han wijd annat tillfälle ther af låta komma een copie ad acta, will och 
skicka een till 111. D. Cancellarium.

XI. Jonas Salanus Westm. begiärer orera på H:s M:ttz regerande Drottning
ens födelse dag. Consist:m tyckte att någon af Professorio ordine thet giorde, 
och helst Prof. eloquentiae h. Norcopensis, hwilcken och thet uppå sig togh.

XII. Petrus Hoffrenius Ostroboth. begiärer testimonium till Åbo. Gotscalcus 
Tranaeus Sudermannus, will resa till Acad:n i Lundh medh sin morbror h. Sil- 
necker, begiär testimonium. Twenne bröder Isacus et David Lechlinii Inger- 
manni willia resa hemåth, och begära viaticum; permittitur.

XIII. Decanus Collegii philosophici proponerade att Andreas Wiberni O- 
Goth/zj begiär disputera de lotionibus manuum apud Judaeos. Bened. Baas 
West.Goth. de ideis. Carolus Wennman W.both. de immortalitate anrnx. Johan
nes Hargelius O-Gothus de igne subterraneo. Ericus Daalgreen Werml. de qua- 
tuor ludis Graeciae. Matthias Bille Angerm, de specieb/zj sensibilibus.

Consistorium majus d. 8 Septembm 686.
pra?sentibus Rectore h. Peringero, M:o Micrandro, h. Lundio, h. Aurivillio, 

h. Norcop., h. Spole, h. Bilberg, h. Obrec[h]t, h. Norrman och Secret:o Ref- 
telio.

Prof. Lagerlööf och Prof. Wollff hafwa låtit sigh excusera effter dhe bortrest. 
D.D. Drossander war opassligh.

I. Acta uplästes.
II. Notificerade Rector, att uppå 111. Cancellarii ankombne bref, dher uthi han 

förmäler, att må ingen uthi publicis om någre resolutioner imwediate söka Hans 
Kongl. May:tt, uthan gå effter constitutionerne ordinaria via, afgick tackseyelse 
bref tillbakars till Cancellarium d. 3 Septembrå. Samma dato afgick een de- 
duction om beskaffenheten af fåchtmästis Grubbens tienst, löhn och änckians 
nådåhr. Item dato beswa[ra]des landzhöffdingen om bönderne i Eke och Skutt
unge s:n som äro ifrån sine hemman afsatte. Förleden d. 6 Septembm öfwer- 
skickades till Stockholm alla acta angående Lyrells saak. Uplästes och projectet 
om dhen samma, effter dhet förr icke kunnat skee.

III. Inspect. aerarii Prof. Micrander berättade dhet han handfångit fordom 
stadzfiscalens Stenii änckos Kerstin Forbes supplique, angående åkren som 
Acad:n nu innehafwer och sahl. Stenius i lijfztijden possiderat, och sade Prof:n 
sig medh h. Prof. Lundio communiceradt här om, och som dhe befunnit dhenne 
åker wara af samma beskaffenheet som dhen öfrige pantåker, och dher om offta 
gånger i Consistro är discourreradt, så att dher uthur kan inhämptas hela för- 
wetenheeten; altså tycker inspectores sigh icke böra wijdare dhetta förklara, 
uthan må deduction giöras här om effter fidem actorum. Sedan uthlät sig h. 
Prof. Micrander och jämbwähl h. Lundius om dhet till dhem remitterade inven
tario på stallmästarens Schaerers testamente, att hade fuller tient bäst dhet dhe 
såsom inspectores aerarii tillijka medh Secretario uprättatt inventariumet, men 
som dhet skedt genom andra så må dher wijd förblifwa. Men för dhet öfrige
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låta dhe förstå sigh intet kunna något wijdare uthlåta sig öfw er sielfw a testam en
tet om  dhet är att skatta legitim um  och  secus, särdeles som  dhe ännu intet 
sedt dhet, hållandes dhe före att när man dhet bekom m it så böhr här in C on
sistorio dher öfw er delibereras, och  att är dhenne saak sådan som  wijdare icke 
eenskyldt inspectoribus tillkom m er.

IV. U plästes Margaretha C[h]ruzels på sine samptl. medarfwingars wägnar 
hoos Hans Kongl. May:tt insinuerade supplique m edh h. secret. Wattrangz 
couvert uthan, beklagandes hon huru som  Acad:n sterbhuset icke allenast af- 
händt alla docum enter och skriffter, effter hwilcka M:r B oos räkningar uthredas 
borde, uthan och all dhes förnäm bste och  faste egendom b, dher lijkwähl m odren  
effter K ongl. CammarRättens uthslagh a f d. 17 Aug. 676  och jämbwähl Kongl. 
May:ttz dom b af d. 23 Sept. 6 8 0 , icke allenast är frijkiänd för dhen balance 
Acad:n sterbhuset påförd t, uthan och wijdare räkningz giörande, och derföre 
sterbhuset all egendom m en skulle hafwa att igenbekom m a, begärandes altså erf- 
wingarna förb:de resolutioner fa åthniuta och reconvention på Consistorium  m ed  
hwadh m ehra suppliquen widlyfftigare innehåller.

Prof. Lundius betygade att tillförende är förklarat hela dhenne saaksens be- 
skaffenheet, hwarföre b eslötz att är ytterm ehra till fö llie  a f dhe docum enter som  
om  händer äro, giörs w ederbörl. deduction här om , hwilcka äre större dehlen  
Acad:n alldeles favorable, särdeles att H ans K ongl. M :ttz bref, hwaruthinnan 
H ans K ongl. May:tt alldeles frijkiändt Acad:n för wijdare erfwingarnas tillmähle. 
B öhr och  representeras huru obillige erfwingarna uthi sin klaga äro, i dhet dhe  
angripa Consistorium  såsom  sin wederpartt, och begiära reconvention, dher lijk
wähl Consistoriales icke drifwit uthi dhetta någon sin privat saak, uthan Kongl. 
M :ttz och dhes A cadem ies. Insinueres och dhetta ärendet w ederbörl. hoos 111. 
Cancellarium m ed ödm iukaste begiäran han w ille hoos H ans K ongl. M :tt dhet i 
bäste måttan recom m endera.

V. Secretarius g iorde berättelse om  sin expedition  i Stockholm , nbl. att han på 
w ederbörl. sätt insinueradt hoos högwällb:ne h. praesidenten och lagman h. 
G eorg  G uldenstierna C onsistorii bref, och sederm era uthi lagmans rätten före
dragit Kulla [Söderkulla] saken, och dhen uthreedat som  bäst han kunnat. O ch  
ehuruwähl åthskillige swårigheeter dher wijdh förefallit, såsom  särdeles dher af 
om  citationen på högwällb:ne h. general lieutn. [B ielke] och  inspectoren H ök en  
icke blifwit som  w ederböhr, lefwereradh, man och  icke häller fatt dom m en uthi 
rättan tijdh, så hafwer lijkwähl lagmansrätten uthaf dhet dhe funnit saakens å 
Acad:ns sijda justice döm bdt således, att Acad:n reserveres dhes rätt till näste 
lagmansting, hwar om  och  dom m en uplästes, berättandes Secret:n att M uller 
strax m oth dhen samma appelleradt, dhet och  Secretin giordt, m en allenast till 
Acad:ns rättz conserva//on  och saaksens fortsättiande m ed protest på expenser  
och  skadestånd. Prof. Lundius sade icke warit a f nöden för Acad:n att appellera 
effter dom m en är favorabel, och  att saken a f sig s ie lf fallit, dher wederparten  
sin appella//on icke continueradt. Secret:n sade sigh till dhen ändan appelleradt, 
att måtte M uller wara obligerad att swara i dhet han kunde hafwa såsom  vice 
versa actor honom  att tilltala. Sedan uplästes och  dhen dom m en som  Secret:n 
erhållit i Skefftuna saken om  ägoskilnaden em ellan Acadins hem m an W älsta 
[Vålsta] och  Ista och  prästebordet dher sammastädes, uthi hwilcken senare lag
mans rätten effter begiäran och önskan resolveradt till syn. Furubom s syningz-
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dom b öfw er Kulla [Söderkulla] sade Secretin sig måst uthlösa m edh 14. rdr. 
O ch resolverades altså att tackseyelse b ref afgår till hans excell:ce G üldenstierna.

V I. Säden uthi qwarnen försällies in Septem bri som  föllier, nbl. 1. t:a råg 
för 9 å 10 dr. m alt 10 dr. hw ete 13 dr gröpe 8 dr.

VII. H . Schütz insinuerade skrifft a f d. 5 Sept. uplästes, hw ilcken m edh dher  
på fölliande C onsistorii resolu/zoner således lyder

M agnifice Dez»/ne R ector  
H ögdtärade h. C ollega och G ynnare.

Såsom  iag nu m åste resa till Stockholm  till rijkzdagen, altså täcktes Eders 
M agnifice gunstigast hafwa sig effterfölliande ärender recom m enderat.

1. Jag igenlefwererar en  min förr upläste skrifft, och  h. Spoles så och  vice  
Secretarii exceptions skriffter 2 st. Item  min sederm ehra dher på giorde refuta- 
tion, dhen iag begiärer må m edh det första upläsas och ad acta föras. C onsistori- 
ales tyckte wara m ycket oanständigt att upfylla protocollen  m edh dhessa i rätten 
insinuerade skriffters afskrifwande och införande, hållandes före bättre wara 
dher m edh låta beroo , och i d het stället sielfwa saken examinera.

2. Begiäres att till Curio nu gå bref, item  på intim ations taflan upslås een  
adm onition till coetum  academ icum  att dhe intet låta trycka h oos Curio, uthan 
hålla sigh till dhen , som  H ans K ongl. May:tt har antagit. 'Resolutio. D hetta  
effterkom m es.

3. Som  iag intet w eet än icke ännu restera någre böcker som  Curio bör gifw a  
till B ibliothequet, så beder iagh Eders M agnifice w ille  ther om  påminna, sedan 
vice B ibliothecarius här om  gifw it nogare underrättelse. O ch att Curio tillhålles 
igenom  executorn att verificera med quittens, det han säger att H adorph och  
sahl. Venaesius skola hafwa em ottagit. Resolutio. Skall skee.

4. A tt i min frånwaro tillbörl. upsicht må hafwas på trycket. Resolutio. D h et  
skier gen om  inspectores typographiae.

5. Eders M agnif. behagade och tillsee huru Curios obligation angående tryc- 
ketz om giutning effter K ongl. H offrättens dom b, må wärc[k]ställas och intet 
länge upskiutas. Resolutio. D hetta  wärcket skall matureras.

6. A tt iag må fa effter Consistorii slut, på min frågan om  B ib liothekz m edlen  
d. 28  April, wetta, om , och hwadh dher om  finnes in actis, em edan då b le f  
resolverat att d et skulle effterslås, m en iagh hördt sedan intet dher af. Resolu
tio. H är a f g ifw es partt.

7. K ongl. H offrättens original dom b på Curio måtte äntelig igenfordras af 
Sam. Steen och förwaras ad acta Consist:ii. Resolutio. Är skedt.

8. Faculteterna w ille åter öfwerläggia om  goda och wackra böckers inkiöpande  
nu i M ichaelis marcknad, och  skicka m ig listan öf:r till Stockholm , så w ill iag 
tillsee att man för dhetta åhret kiöper för 800  dr böcker till B ibliothequet. 
M en först kunna upsatzerne com m uniceras m edh vice B ibliothecario att han 
effterslår om  någre af dhem  finnes i B ibliotheca acadica. D h e g od e herrarna 
w ille och upsättia editionerna som  dhe åstunda. Item  ett wackert antahl, så att 
dher dhen eena intet finnes, så må man tå finna dhen andra. Res. Fiet.

9. Eders Magnif. w ille och m edh V . Consist:ii handräckning så i detta som  
annat, tillse att B ib liothequet kan fa sine mappas geographicas igen aldeles oskad
de, ty iag tager d et in tet på mitt answar att the äro uthläntte och kom m a aldrig
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tillrätta, hwar om iag publice offta påmint. Resol. Dhet betygade Prof. Spole 
att wore samme mappae till een dehl, illa medfarne, hwarföre befans rådel. 
att förnimma om will h. Schütz dhet skola dhe uthlef[w]ereras förr än han sielf 
igenkommer, att han far see huru medh dhem förewetter.

10. Att alla Professores anten publice tillseyes, eller och privatim per Curso
rem beskickas att dhe i rättan tijdh inlefwerera böckerna till Bibliothequet, 
och i alle måtto så umgå medh böckernas uttagande och restituerande till Bib
liothequet, som Kongl. constitu/Zonerna befalla. Skier annorledes, eller någon 
olycka igenom eld etc. skadar böckerna i privatorum huus, will och bör iag 
wara ursächtadt, som nu så wäll som offta tillförende århl. om detta och mehra 
påmint. Resol. Dhetta lofwade hwar och een sigh willia effterkomma.

11. Beder elliest tienstflijtel. att Eders Magnifice wille obeswärat, när tijden 
tillåter, een eller annan gång upstijga i Bibliothequet då dhet på ordinarie dagar 
öpnas, och tillsee om, och huru vice Bibliothecarien i min frånwaro giör sitt 
embete. Item förordna att Professores per vices hwar odens och lögerdag, stijga 
dijt in, och see dher på som snarast och förmana vice Bibliothecarium, om nå
got finnes försummat, eller elliest löpa emoot constitu/Zonerna och kan wara 
Bibliothequet på något sätt till skada. Resol. Rector lofwade sig här om willia 
draga försorg såwijda, som tijden tillåter.

12. Det torde elliest wara rådelit, att murarna och biälckarna i dhet nya huset 
som warit ärnadt till Bibliothequet, tilltäcktes med bräden, att det icke tager 
större skada. Det som inspect. aerarii lära observera. Dhet betygades att murarne 
förrige åhren tagit stoor skada, men lärer wara nästan ogiörl. att fa för dhenne 
tijden bräder här till, hade och warit wähl att h. Schütz förr här om i åhr på
mint. Icke dhes mindre willia inspect. aerarii tillsee om dhe kunna fa någre brä
der här till.

13. Emedan d. 28 April, som iag menar, blef slutit att een stämpel skulle 
beställas till att trycka Bibliothequetz nampn eller märcke på böckerna, ty beder 
iag att Eders Magnif. och V. Consistim wille öfwerlägga huru dhen skall giöras 
och hwad märcke eller inscription dhen skall hafwa, och sända mig afrijtningen 
till Stockholm. Resol. Sigillum Academiae kan öfwerskickas till Prof. Schütz, 
hwar effter han kan giöra een stempel.

14. I Bibliothequet står een stoor kijsta full med tryckta saker som intet höra 
Bibliothequet till, hwilcken står oss mycket i wägen. Eders Magnif. täcktes för
denskull låta förwara dhen annorstädes. Resol. Får man förnimma hwilcken 
dhenne kista tillkommer, så kan hon sedan dädan transporteras.

VIII. Påminttes att Jacob Anderson [Hambraeus] uthi sin befallning tillåter 
åthskillige upsättia torp och backestugor uthan Consistorii communica/Zon på 
Acadins hemmans byägor, som sielfwa bohlbyerne lända till stoor pra?judice. 
Hwarföre resolverades att Jacob Anderszon allfwarl. tillsäyes att han sådant inga
lunda tillstädier. Tahltes och dhesuthan om Jacob Anderson att synes han här 
effter icke tienl. fogdetiensten wijdare att förrätta för sin ålder skuld.

IX. Förfrågade Rector om icke woro nödigt att tillijta någon god man som 
uthi Stockholm förnummo, om wid nu warande rijkzdag något kommo att för
mälas om Acadin; om kan skie någon contribu/Zon torde Acadin påläggas. Con- 
sistoriales betygade, att warit brukel. alltijdh, att Acadins angelägenheeter re-
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com m enderas ProCancellario, när rijk2dagar warit. T yckte elliest att dher skulle 
någon contribu//on påläggas, så lärer intet stå att förm oda, att dhenne Acad:n 
blifwer exem pt, särdeles dher nöden fordrar och andra Acad:r contribu//on  
undergå måste. Förm eente lijkwähl att torde hielpa, dher någon vigilerade här 
w ijdh, och producerade dhe skiähl och privilegier som  för Acad:n äro, hwar- 
före fans rådel. att man skrifftel. hoos Rev. Dominum ProCancell. som  och  h. 
Schütz som  nomine d ioeceseos till herrdagen är fullmächtigad, att w ille dhe i 
bästa måttan Acad:ns wählfärdh bewaka.

X . Påmintte R ector om  dhet b ibliothequet, som  H ans H ögG refl. Excelkce  
fordom  Kongl. May:ttz D rottzet och Acad:ae Cancellarius donerat hijt till 
A cad.n, huru och  på hwad sätt Acad.n dhet samma skulle blifwa m ächtig, och  
fattades dhet förslaget att skulle man här om  i underdånigheet inkom wa hoos 
H ans K ongl. M:tt, m en lijkwähl com m unicera dhetta först m edh Illust. Cancel
lario och förnim m a dhes betänckande på hwad sätt här m edh skall umbgås.

X I. Påm intes om  hem m anet Skällstadh och  huset här wijdh kyrckan som  h. 
Secretm  Hadorph possiderar och lijkwähl Acad:n tillkom m er, att w oro rådel. 
dhet bref afgår till h. Secretm H adorph, att w ille han förb:de hem m an och huus 
afstå till Acad:n igen.

Prof. N orcop . förfrågade om  kunde Consistrm något dhenne saken sig befatta 
m edh, särdeles som  Consistorium  alltijd warit want wijd andra saker som  In
quisitionen under händer hafft att reflectera dher in på, förr än Consistrm sig 
m edh dhem  befattat. M en lijkwähl tyckte d e andra dhetta wärket a f C onsistorio  
kunna drifwas, alldenstund Consistorium  uthi dhetta g iör ett m ed Inquisitionen. 
R ector begiärtte för särdeles orsaker skull, att w ille  ProR ector dhetta brefw et 
underskrifwa som  till Secretm  om  dhetta ärendet öfwerskickas.

X II. H . Samuel Adlerbergh H :ss H ögwrttz Archiepisc. son begiär testim o
nium  och  ärnar nu resa uth, berättandes R ector honom  wara in theologia exa
minerad. D hetta  bew illiades ho»ow  effter han samptl. Consistorialibus är wäll 
bekam t. Sam m aledes bewilliades och Petro A ngelstadio Sm ol. testim onium .

X III. Till Johannis Zeph[y]rini Sm olandi sw epsell och begrafning, som  nu 
nyl. dödh är, bew illiades a f cassa studiosorum  25 dr s:mtt särdeles i anseende  
dher till, att han hoos samptl. Consistoriales hafwer god t w ittnesbördh om  sigh, 
han och  dhesuthan m edelst sin näst för aflijdandet förfärdigade disputa//on för- 
sänckt sig i skuld, så att intet finnes in bonis hwar m edh han kan ställas i graf- 
w en.

X IV . D . 16. S ep tem b m  deputerades till Prof. Norrm ans introduction till 
professionem  Graecae lingvae.

X V . R ector ärnade upläsa låta M agistri H alen ii skrifft angående dhes fordran 
af Acadm , m en som  Consistorium  nu icke så aldeles frequens war tillsammans, 
differebatur hoc negotii in com m odius tem pus.

Consistorium  m inus d. 11 Sept. 686 .
praesentibus, R ectore h. Peringero, D .D . D rossandro, h. N orcop ., h. Lagerlööf 

och Secret. R eftelio .
I. Acta C onsistorii m inoris som  tillförne håldne äro uplästes.
II. Johan. [H edberg] Cursor skickades tili Prof. H olm  att m åtte han com -
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parera emoot wällborne fru Elisabet [Graans, f.] Bures fullmächdge wäll:tt 
Zachris Arwidsson*. Och när han igenkomb berättade han att Prof. Holm ännu 
intet sin skrifft emoot förbrde fru förfärdigat, uthan wille henne effter middagen 
tillställa Rectori, hwaräst fullmächtige henne kunde bekomma. Här med war 
fullmächtigen benögd, reserverades sig på dhensamma att fa förklara.

III. Berättade Rector att een studiosus är anklagat af een borgare här i sta
den, hwars saak nu examineras skulle, men ingenthera war tillstädes.

Consistorium majus d. 15 Sept. 686.
praesentibus Rectore h. Peringero, D.D. Benzelio, h. Aurivillio, D.D. Dros- 

sandro, h. Norcop., h. Bilberg, och Secret. Reftelio.
I. Widh förre aeternes upläsande, discourrerades om dhet stora beswär och 

omaak som borgmäst. Lohrman för Academien hafft icke allenast nu wijdh lag
manstinget, uthan och dhesuthan åthskillige och flere resor tillförende, och re
solverades att till recognition härföre ho«ow gifwes 16. rdr.

II. D. 10 sidstledne afgick bref effter Consistorii resolution till Reverend. 
Archiep. och Prof. Schütz. Dito notification till Cancellarium om dhes ankombne 
bref om Buscagrio.

III. Uplästes sahl. stallmästarens Scherers testamente af d. 12 Octobm 685 
hwaruthinnan han testamenterad t sin pijga Ragnill Jöransdotter all sin qwarlåten- 
skap, effter han inga erfwingar hafwer innomlandz. Res. Dhet remitteres till 
facultatem juridicam, att dher förnimmas dheras betänekande, om dhet legit- 
timum är eller ey.

IV. Proponerade Rector, att een torpare wid nampn Erich Johanson håller på 
att kiöpa een uhrfiälld uthi Acad:ns hemmans Myrbys [Mörbys] gärde i Ohn- 
sala sochn och up sätter på rågången emellan samma fiäld och Acad:ns hemman 
ett torpställe, förfrågandes dherföre han om icke woro rådel. att begiära dhet h. 
häradzhöfd:n dher å ortten wille förbiuda honom att fortfara med byggnaden, 
ty så wijda han till samma fiäld intet hafwer någon skog, muhlbete, wedbrandh 
etc. lärer han sig willia betiena af Acad:ns hemmanetz ägor. 2. Torde wara för 
Acad:n nyttigt att inlösa samma fiäld, effter som hon ligger innom Acadins 
hemmans ägor. Res. På byggnaden begiärs förbodh, effter dhet är Acadrae hem
manet skadeligit, och söker man jämbwähl att få inlösa fiällen, dher dhen andre 
reda icke erhållit fasta.

V. Begiärtte Rector på Prof. Aurivillii wägnar att måtte någon deputeras till 
att hålla huusesyn öfwer Flogsta hemmanet som han nu effter sahl. Gartmans 
äneka [Margareta] är nar emottaga. Resol. Een af inspectorib»r aerarii tilli j ka 
medh Secretario tager sig dhenne curam på.

VI. Prof. Bilberg begiärtte det måtte han få catalogum stipendiariorum under- 
skrifwen, hwar om han förr här i Consistorio påmint. Klagade och att han intet 
får igen booken om stipendiaterne. Rector sade sig effterfrågat hwaräst booken 
och catalogus är, men hafwer här om intet förnummit. Samptl. Consistoriales 
sade sig intet weta här af, förmenandes att hoos Renttmästaren skall finnas cata
logus, effter han dher effter stipendiaterne afbetalt.

VII. Berättade Rector dhet han genom hans ehrew:tt Fulten [o: Johannes

* Felskrivning för Anders Arvidsson [Enström].
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Vultejus] låtit förnimma om skulle Illern willia antaga successionen effter sahl. 
fächtmäst:n Grubb, hwar på Fulten nu swarat, låtandes förmärcka att succes
sionen är han benögd medh men will intet allenast niuta löhn effter Kongl. 
May:ttz reglement och estat, uthan och pra?tenderar till dhet ringaste ett hemman 
af dhe som sahl. Grubben hafft, begärawdes han för det öfrige recommenda//on 
till Cancellarium.

Resol. Uthom dhet som på staten honom bestås, må Iller intet giöra sig för
hoppning om, effter dhet icke står i Consistorii macht sådant honom updraga, 
och kan Rector Magnif. correspondera medh Fulten, att dher Iller will vacan- 
cen antaga, så må han sigh här personi. anmähla, att man dhes närmare kan 
giöra sig om hans person försäkrad, kunnandes man förr ingen recommenda//on 
honom gifwa.

VIII. Rector proponerade, att som Prof. Ol. Rudbeck nyl. af Kongl. May:tt 
fatt tillstånd att trycka något sitt wärck, och der till fattas för honom någre 
skriffter som särdeles augustin swensk, han begiär att måtte han antingen fa låna 
eller kiöpa någre skålpund. Consistoriales förmente att innan såsom med Acad:ns 
tryckz omgiutande och completerande kommer till richtigheet och wist uthslag, 
så kan man intet understå sig att röra det samma.

Prof. Norcop. förmente att man borde wara sådant arbete behielpelig som h. 
Prof. täncker på, särdeles som dhet wärcket wunnit approba//on af höga öfwer- 
heeten, och han i wijdrigt fall på annat sätt torde sig försee om detta wärcketz 
befrämmiande; och ändå så mycket mehr som detta trycketz uthlänande kan låtta 
giöra sig uthan Acad:ns skada så mycket man kan see, i dhet att så mycket som 
uthlänes till hans bästa kan restitueras iämbn gott igen.

H. Bilberg sade att så wijda som man intet kunnat låta Keyser fa låna något 
af dhet Hebraeiske trycket som han begiärat till dhet som ibland till Acad:ns 
tiänst är nödigt, så kan så mycket mindre h. Rudbeck något uplåtas, innan alt 
med tryckerijet blifwer till richtighet bracht. Förblef altså Consistorium wid sitt 
förre betänckande.

IX. Een Prof. Johannis S[ch]wedes supplique insinuerades, begiärandes han 
een adjuncturae philosophicae löhn, så snart någon vacant blifwer. Resol. Dhetta 
remitteras till facultetens betänckande, hwar wid lijkwähl D.D. Benzelius på
mintte, om skulle wara uthi facultetens macht att conferera löhn på dhen som 
uthomlandz reeser som S[ch]weden nu giör.

X. Rector berättade dhet Prof. Elingius begiärer fa introduction d. 23 hujus. 
Hwilcket bewilliades.

XI. Prof. Schütz bref af d. 14 Sept. uplästes, låtandes han förstå dhet han 
handkommit Consistorii bref af d. 10 hujus, och att will han wijd påstående herr- 
dag Acad:ns wällfård i bästa måtta bewaka så wijda som giörl. är. Dhesuthan be
giär han dhet wille Consistorium nämpna hans styffson Lars Fornelium till parti- 
cipationen af dhet Helmfeldiske stipendio.

XII. H. Magistrens Petri Halenii bref insinuerades, hwar wid affträdde Prof. 
Micrander såsom med Magist:n beswågrad. Brefwet war af dhet innehåld, att 
fordrar han än ytterligare dhe 42 tunnor spannemåhl af Consistorio, som Fer
ners änka af Bielkianiske stipendiatbönderne opburit åhr 684. Consistoriales 
höllo undersampt wara, att will Mag. Halenius icke wara benögd medh half- 
parten, som honom är tillbudit.
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D.D. Benzelius påmintte här wid, att tycker han, dhet Halenio är offereradt 
af Consist:o på dhes fordran mehr än honom tillkommer. Resol. Alla acta an
gående dhenne saken skola upsökas och sedan fördragas dhetta Consistorio de 
no vo.

XIII. Secreterarens skrifft uplästes af d. 15 hujus, dher uthi han protesterar 
emoot Prof. Buscagrii hustru, som i hans frånwaro inlefwereradt ett stympadt 
extract, af dhet han tillförende till henne uthlefwereradt, angående dhes mans 
Buscagrii tienst underhåld och löhn här wijd Acad:n, gifwandes Secret:n att 
förstå dhet han effter Consistorii resolu//on ett alldeles fullkombl. extraderat, 
och icke ett sådant som Prof. hustru upwist. Böhr altså Secret:n i ingen måtto 
graveras eller dhet ringaste förseende eller försummelse honom imputeras, som 
sitt embete och eed häruthinnan redel. fullgiordt, förbehållandes han sig recon- 
vention så emoot Prof. hustru, som dhen som dhet stympade extractet vidi- 
meradt, att dhe wederbörl. må swara för dhet dhe een eller annan förledt genom 
sin ofullkomblige extractz inlefwererande i dhen tancka, att skulle Secreteraren 
sitt embete icke effter sin plicht förestått.

D. 16 Sept.
sedan h. Norrman hactenus Prof. log. et meth. hållit orationem introductoriam 

pro capessenda professione graecarum literarum trädde tillsammans i Consist:m 
Rector h. Peringer, D.D. Benzelius, h. Lundius, h. Aurivillius, D.D. Drossander, 
h. Norcop., h. Spole, h. Bilberg, h. Norrman och Secretarius.

Samma gång uplästes projectet af förklaringen i M:r Boos saak som till Hans 
Kongl. May:tt öfwerskickas skulle, och slötz att dhet som dhet är conciperadt 
reenskrifwes.

[D. 23 September.]
Sedan som h. Prof. Elingius hållit sin introduction d. 23 Septembm pro ade

unda professione logices et meth. och consveto more presterat jurament, trädde 
fölliande Profess, tillsammans i Consistorium Rector h. Peringer, M:r Micrander, 
h. Lundius, h. Aurivillius, D.D. Drossander, h. Norcop., h. Spole, h. Bilberg, 
h. Norrman, M. Elingius och Secret. Reftelius.

[I.] Då insinuerade Rector begrafningzbref ifrån Hennes Durchleuchtigheet 
högborne fru Maria Euphrosina fordom Kl. Rådetz Drottzens och Academiae 
Cancellarii högwällborne grefwe Mag. Gabr. De La Gardies effterlåtne gemåhl, 
att wille Consistorium sig infinna till begrafningz acten till d. 26 Septembrå. 
Till dhenne actens biwijstande deputerades Rector Magnif. som fuller ursächtade 
sig i förstonne för sine månge beställningar skull och hinder af sitt embete. 
Men omsijder påtog han sig dhetta, som och Prof. Ericus Aurivillius nomine 
facultatis jurid. och D.D. Drossander nomine facult. med. särdeles som Prof. 
Ol. Rudbeck reser icke nomine facult. uthan privato. Och kunna sedan dhesse 
ofwannämbde adjungera sig dhe Professorer som reda i Stockholm äro nembl. 
Prof. Schütz, h. Örnhielm, h. Obrec[h]t, h. Lagerlööf. Hac occasione uthfåste 
Prof. Norcop. dhet wille han in memoriam illustrissimi defuncti parentera. Vices 
Rectoris förträder in ejus absentia ProRector. Rector mentionerade sedan, att 
wid dhetta tillfället kan hoos 111. Cancellarium giöras påminnelse om dhe ärender 
som för Acad:n angelägne äro, såsom särdeles om confirma//'on af stipendio 
Helmfeldiano och M:r Boos saak. Dhetta aggreerade Consistorium, hållandes 
bäst före att giöra skrifftel. påminnelse om förb:te stipendii confirmation.



i686: 23 september-6  oktober 229

II. Förfrågade Rector om skulle man notificera Kongl. Hoffrätten, dhet man 
med Cancellario communicerat om liquida//onen med Be[h]mer, och dher på 
anhållit hans betänckande, att han icke ogillar dhet att liquidationen måtte för 
sig gå, men att han skeer här in loco. Prof. Lundius tyckte dhetta böra skee, 
och ändtel. begiäres att liquida/Zonen skeer här, dhet och samptl. Consist. aggre- 
erade. Tilläde och Prof. Lundius att hade warit wäll, som han förr påmint, att 
med Consistorii förklaring till Hoffrätten hade blifwit innehållit, tills man erhållit 
Cancellarii betänckande. Rector: Dhet war swårt att innehålla med swaret till 
Hoffrätten, effter som Hoffrättens bref war så strict att dhet befalte skulle swaras 
innan otta dagar från dhen dagen brefwet inhändigades. War icke heller Con
sistorii swar dher emoot, att iu man ännu wijdare kunde inkomma, sedan man 
erhållit Illust. Cancellarii betänckande.

III. Uplästes förbodzbrefwet till Curio, att han wijdare intet något trycker 
hädan effter, än hwadh hotfow tillätes trycka åth Prof. Ol. Rudbeck effter 
Kongl. May:ttz nådigste bref af d. 6 Octobm och d. 2 Novembm 685. Resol. 
Detta bref tillställes honom genom twänne gode män. Skall och dhesuthan an
hållas hoos executoren genom dhe samma, att han ra/Zone officii Curio förbiu- 
der.

IV. Berättade Rector dhet han effter Consistorii resolu//on låtit notificera 
Iller att skulle han sig här personi. inställa, att man dheste bättre honom om 
fåchtmästare embetes stat kunde informera, och jämbwähl om hans person sigh 
förwissa, att man således dhes säkrare kunde honom till vacancen recommen- 
dera; men här på har han inkommit allenast skrifftl. och begiär recommenda- 
tion till Cancellarium, frågandes Rector om dhet således kan låta giöra sigh. 
Resol. Consistorium förblifwer wid sitt förre slut.

V. Proponerade Rector, att een fordom Acad. wachtdräng wid nampn Johan 
Mattson gammall och uthfattig begiärer blifwa under Acadrn så nu som förr 
beskyddad och således frijtagen för mantals och baakungzpeww/wg^rs uthgiöran- 
de, som han fruchtar att han i widrigt fall till staden måste ärlägga. Insinuerade 
och dhes afskedzpass gifwit af D.D. Pet. Rudb. A:o 678, dher uthinnan förmäles 
att kunde han under Acad:n blifwa conserverad till dhes han kan skaffa sig in i 
hospitalet. Resol. Om dhenne Johan Mattson söndrat sig ifrån Acad:n och reda 
är på stadsens längder upfördh och af staden wederkiändh, så kan Consistorium 
sigh här med intet befatta. Men i wijdrigt fall conserveres han under Acad:ns 
jurisdiction och förskones för ofwanb:te uthskylder.

VI. Inlefwererade Prof. Aurivillius sahl. stallmäsns Schaerers testamente, 
hwilcket effter Consistorii resolution war remitteradt till facultatis juridicae be
tänckande om wore dhet lagl. eller ey. Och uthlätt sigh här öfwer Prof. Lundius 
att han strax då dhet honom blef communiceradt af Prof. Aurivill. swaradt, att 
är lagen uthi dhetta klar och tydelig, effter dhet 18 och 19 cap. Erfb. Stl.

Consistorium majus d. 6 Octobm
praesentibus Rectore h. Peringero, h. Lundio, h. Aurivillio, h. Norcop., h. 

Spole, h. Wollff, h. Bilberg, h. Norrman, Mag. Elingio. L. Biörckegreen A. 
Cons. qui acta notabat in absentia Secretarii nomine Consistorii Holmiae p.t. 
commorantis.

D.D. Drossander och Prof. Lagerlööf hade giordt sin ursächt.
I. Rector giorde berättelse som föllier: Jagh har intet tänckt att beswära
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Ven. Cons. i dag, men som någre swårare och wijdlyfftige saker i dag i Con
sistorio min. förehades, hwilcka iag då mente ey annorledes kunna afgiöras medh 
mindre dhe till majus Consist:m refereras skulle, war iag förorsakad att beswära 
dhe hö[g]dtärade herrarna, fast än bem:te saker dhenne gången ey heller före
tagas kunna. Och såsom V. Consist. behagade ey longesedan deputera mig till- 
lijka med någre andre af herrar Professorerne att resa till Stockholm och biwijsta 
sahl. Kongl. Drottzens och fordom wår Cancellarii begrafningz act, så kan iag och 
betyga dhet Hans Excelkce grefwe Gustaff De La Gardie, sådant rätt gunstigst 
uptog, betackandes hela Consistorio för dhen affection dhet welat bewijsa. Och 
som iag någon annan gång hade tillfälle att upwachta Hans Excelkce gafz lägen- 
heet att tala om dhet bibliothequet som sahl. Drotzen hijt till Consistorium för- 
ährat, då och Hans Excelkce gaf mig anledning att giöra dher om wijdare ansök
ning hoos Hans May:tt, har och allareda een god man tagit det wärcket uppå 
sig att drifwa med försäkran att han det till Consistorii önskan rätt uthföra skall, 
och Consistorium ey hafwer af nöden något sig att bemöda.

Elliest lofwade och så Hans Excelkce p.t. Illust. Cancellarius Oxenstierna willia 
hoos Hans May:tt om bem:te bibliotheque för Acad:n anhålla. Wijdare berättade 
Rector, att 111. Cancellarius sig uthlåtit om Herman Iller som ansöker om fächt- 
mästare tiensten här wijd Acad:n, dhet bäst torde wara, att han tillhålles att 
giöra något proof uthi fåchtande i Stockholm att man således må wara säker, 
helst emedan dhen Kongl. fåchtmästaren uthi Stockholm praetenderar att honom 
skall tillkomma dhen rätt att få recommendera någon hijt, antingen af sine dis- 
ciplar eller förfåchtare eller någon annan. Der doch 111. Cancell. mente att honom 
ingalunda dhen frijheeten tillstädias bör. Berättade och Rector att 111. Cancella
rius begiärtt att wille iag tillseya Iller, att woro bäst han giorde prof först, 
dhet och Rector sade sig strax han kommit från Illust. Cancell. berättadt Iller. 
Elliest emootog Hans Excelkce sielf det brefwet som war skrifwit till Kongl. 
M:tt till förklaring på M:r Boos arfwingars supplique, det ärendet och så Hans 
Excelkce lofwade i bästa måtta wille recommendera hoos Hans Kongl. May:tt, 
som och lofwade Hans Excelkce willia giöra sin flijt att förmå Kongl. confirma- 
tion på dhet Helmfeldiske stipendio.

II. Hemmingus Forelius phil. Adjuncwr är anlijtat att parentera öfwer fordom 
Präsidenten sahl. LillieHöken som nästkomwande söndag skall begrafwas och 
begiärer han, att honom ther till måtte effterlåtas een dag uthi nästkommande 
weka, antingen tijsdag eller torsdagen, till hwilcken tijd Prof. Lagerlööf som för 
\ionom intimationen skrifwa skall, lärer wara hemma.

Resol. Honom effterlåtes att förrätta parentation på hwilcken dhera af bem:te 
dagar honom lägligast falla kan.

III. Rector berättade dhet dhe gode herrar Professores matheseos begiära att 
dhet måtte byggas een dubbel stohl, till dheras stöire beqwämligheet uthi audi
torio novo minori. Resol. Dhet bygges een sådan med twänne rum, hwartill 
sumptus tages af aerario och Prof. Bilberg lofwade sig willia för bygnaden draga 
omsorg att dhen wähl förrättes.

IV. Rector berättade och att Kerstin Klang anhåller om dhen anpartt som 
henne tillkommer af Lyrells böter, hwilcka hoos postmäst:n [Bergwall] här i sta
den ännu innestå och wijdh dhenne tijden effter postmäst:s obligation borde 
ehrläggas. Resol. Hon måste fördröya till dhes man far see hwadh uthslag om 
sielfwa actionen uthi Hoffrätten skee lärer.
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V. Elliest sade Rector att Prof. Aurivill. skall effter Consistorii slut dela 
humblegård medh sahl. Prof. Gartmans effterlefwerska och D.D. Dan. Sidenii. 
Och begiärer fördenskull han att någon af herrar Professorerne wille wara medh 
wijdh dehlningen och wärderingen. Prof. Spole och Prof. Norrman lofwade 
willia wara tillstädes och dehlningen och werderingen förrätta.

Wijd samma tillfälle proponerade och Rector på Prof. Norrmans begiäran om 
humblegården som Prof. Micrander innehafwer, om icke Prof. Norrman som till 
professionen succederat, böhr och träda till humblegården. Detta hölt Consis
torium skiähligt, men så communiceres detta först med Prof. Micrand. när han 
hemkommer.

VI. Bookhålkn Rommels memorial af d. 6 octobrå 686 oplästes, att måtte 
någon förordnas till att vidimera copierne af 684 åhrs verifications book. Item 
att verifica/ionerne till 685 åhrs räkningar medh första måtte blifwa öfwersedde 
och extraderade. På dhetta slötz dhenne gången intet.

Consistorium minus d. 9 Octobm
närwarande Rectore h. Peringero, h. Aurivillio, h. Norcop., M. Elingio och 

Secret. Reftelio.
I. Rector föredrog Consistorialib//j dhen saken som han tillförende propo- 

neradt d. 11 Aug. sidstleden angående dhe 50 dr kopptfrmitt som assess:n h. 
Axehielm pretenderar för huushyra af h. Hummerhielms styfsöner Sigeroterne 
[Carl, Hans och Henrik von Siegroth], hafwandes dheras pra?ceptor Erich Tiäl- 
man uprättat contract med Axehielm om förb:de 50 dr, hwar uppå h. Axehielm 
nu påstår eenständigt att få giöra sig betalt af Siggeroternes hoos Lars Unonium 
war ande saker. Förfrågade altså Rector om han kan låta h. Axehielm åthniuta 
execution på dhe saker som h. Hummerhielms styfsöner hafwa ståendes hoos 
förb:te Unonius. Consistoriales confererade om dhetta, och tyckte wara rådel. 
att förr än något wijdare giörs tillet, dhet bref öfwerskickas till Tiälman då för 
tijden warande Sigerothernes pra?ceptor, att han sig förklarar om han hafft af 
Sigerothernes föräldrar eller dhes förmyndare mandatum att betinga och contra- 
hera medh Axehielm om huusen, särdeles effter han contractet med sin hand 
underskrifwit.

II. Rector insinuerade Prof. Holms skrifft emoot fru Elizabet [Graan, f.] 
Bure af d. 11 Sept. hwilcken skrifft Prof:n skulle inlefwereradt d. 10 Sept. 
sidstleden, men som hon då intet blef färdig, mädan Consistorium war tillsam
mans resolverades att måtte Professoren inlefwerera sin skrifft till Rectorem, 
hwaräst fruns fullmächtige kunde få part af henne, som hon och fått. Sedan 
notificerade Rector dhet han uthi dhenne saaken till dhes afdömande lärer un
dandraga sig effter Prof:n lamenterar att förb:de hans skrifft förr intet blifwit 
upläsen, medh hwadh mehr han och inwänder. Uplästes så skrifften, warandes 
hon af dhet innehåld, att går Prof. för dhenne gången förbij dhe stora injurier 
som fullmächtigen Anders Arfwidson* honom tillfogat icke allenast emoot dhes 
stånd uthan och elliest, och förmenar h. Prof:n för dhet öfrige 1. att böta dhen 
saken som är förb:de fru emellan och honom om skuldfodran intet företages 
eller afgiöras böra, för än dhen afgiordh blifwer om bibliothequet förmälandes 
h. Professoren, att skulle sahl. fruns man [Johan Graan] länt någre böcker uhr 
dhes hustrus förra mans [Anthelius’] bibliotheque, hwarföre will icke Prof.

• Anders Arvidsson [Enström].



2 3 2 i686: 9 oktober-13 oktober

2. släppa wällbine fruns sahl. mans bibliotheque, som han hoos sig hafwer, förr 
än han far refusion för dhe böcker dhen sahl. herren länt, och jämbwähl för det 
omaak han af bibliothequet hafft, påståendes och 3. att måtte frun upwijsa sin 
sahl. mans book in originali om dhe handlingar som honom emellan och sahl. 
Mag. Anthelium och des hustru* warit, hwar igenom hela saken skulle fa bättre 
lius medh hwadh mehra i skrifften wijdlyfftigare förmäles.

Här på uplästes wällb:ne fruns bref af d. 20 Sept. dher uthi hon 1. förmäler 
sig alldeles intet weta, att dhes fullmächtige Prof:n med någre injurier angripit. 
Men att Prof:n 2. will hindra frun ifrån dhen summa penningar medh dher på 
belöpande interesse som hon praetenderar, dhet will hon ingalunda tåhla, alden- 
stund bibliothequet som Prof. af hennes man emottagit, hafwer ingen connexion 
medh dhen förre saken som dhe moth hwar annan äro stämbde, och altså effter 
lag böhra hafwa uthslag uthi. 3. Nekar frun alldeles dhet hennes sahl. man hållit 
sådan book så mycket henne wetterl. är som Prof. förmenar, om dhes handlingar 
med sahl. Anthelio eller dhes hustru, hwarföre han och fåfängt fordras. Effter 
brefwetz upläsande berättade Rector, att äre allenast 2 böcker för hwilcke Prof. 
icke allenast will att dhen förre saken skall suspendera om skuldfordringen, 
uthan och will hoos sigh behålla fruns mans sahl. h. landzhöfdingens biblio
theque. Förb:de 2 böcker hafwer icke heller sahl. h. landzhöfdingen till nampnet 
i obliga/Zonen specificerat, uthan beskrifwer dhen eena wara een politisk in folio 
och dhen andra een lijten in i2:mo med åthskillige slagz skriffter. Dhe öfrige 
läntte böckerna tillstår Prof:n wara restituerade.

Discurrerades så något om detta och stannade Consist:m i sådant slut. Såsom 
wällborne fru Elizabeth Bure lagl. låtit citera h:ss högährew:tt Prof. Magistrum 
Holm för dhen dhem emellan warande skuldfordring, alla skriffter å bägge sijdor 
effter lag och processen uthwäxlade äro, dhenne senare fordringen om book- 
länandet med den förre aldeles ingen connexion hafwer, uthan böhr hwart om 
sig afdömmas, alltså kan Consistorium intet wägra wällborne frun slut uthi dhen 
förre saken, men effter constitudonerne upsätties hon under Consistorium 
majus. Hwad elliest Sequestrationen widkommer af wällb:ne fruns sahl. mans 
bibliotheque, som h. Prof:n påstår för dhe twenne läntte böckerne som han före- 
gifwer än icke restituerade wara, så måste han först bewijsa hwad böcker dhe 
äro, om dhe stå att aestimera så högdt som hela bibliothequet.

Consistorium majus d. 13 Octob.
post meridiem pra?sentibus Rectore h. Peringer, D.D. Drossandro, h. Nor- 

cop., h. Spole, h. Bilberg, h. Norrman, h. Elingio, Qvaest. Arrhenio och Sec- 
ret. Reftelio.

I. Acta oplästes, och dher wid påmintte Rector, att han effter Consistorii 
resolu//on genom twänne gode män låtit anhålla hoos h. Sam. Stehn, att för- 
biuder han Curio såsom executor wijdare något att trycka, än hwad effter Kongl. 
M:ttz bref af d. 6 och 2 Novembm 685 är tillåtel. Eorundem actorum occa
sione förfrågade Rector om stahlmästarens Schaerers testamente, hwad dher wijd 
stodo att giöra, och beslöt att anstår dhetta ärendet till Consist:m plenius.

II. Qvaestor berättade att hafwer Acad:n i Kumbla sochn 3 hemman Walle-

* D.v.s. sedermera professorskan Holm.



i686:13 oktober 2 3 3

rum, Bäckeby och Roteboo. På andre sijdan moth dhesse hemman ligger een 
by wijd nampn Ransta, ther h. öfwersten Sparfeldt [Sparrfelt] har ett hemman, 
och dhe öfrige 11 stycken äre skatte. Dhesse Ra»steboers äng löper emoot dhe 
3 Acad. hemmans änger. Mitt i skillnaden ligger ett kiärr, i hwilcket på sombl. 
Ställen Rawsteboerne brukatt slåtter, på sombl. stallen Acad. hemman. Förleden 
wintter förde Ra/zsteboerne giärdzle och i wårtijden upsatte een giärdzlegård 
om 6 a 800 famnar, hwar med dhe instängdt nästan heia kiäret. När dhe upsatt 
giärdzgården heel och hållen, undantagandes att wijd både ändorna något fela
des, så fick iag dhet weta, sade Qvaestor, och såsom dhen giärdzgården dhe 
reda upsatt, har då stått någre wekor orörd, och intet blifwit, strax af Acad. 
bönder kullkastad, så tog iag wederbörandens förbodh, att han intet wijdare 
stängas skulle, och lätt sedan citera Ransteboerne till tingz, hwaräst blef dömbdt 
till syn. Sedan reste iag sielf dijt, tillijka med bägge fogdarna Wintter och Rom
mel, och besåg sielfwa platzen sampt hwad skiähl dher kunde finnas att betiena 
sig af moth Rawsteboerna. Lätt och ingenieuren Carlsteen afftaga sielfwa kiärret 
och platzen, dher af man måtte kunna betiena sig wijd synen. Sedermehra är 
syn gången och ändtel. dher till kommit, att förlijkning är ingången, doch med 
dhet wilckor, att dhet står till V. Cons. godtfinnande, till att antingen ratificera 
samma förlijkning eller wijd tinget, som nu snart blifwer, afhöra dom i saken. 
Går det till dombs, så weet iag reeda att Rawsteboerna blifwa dömbde till sine 
40 mk för samma giärdzgårdz upsättiande, och fa giärdzgården borttaga igen. 
Men så lära dhe appellera och draga Acad:n till wijdare process under lagman
nen och riddarsmannen. Men blir man wijd förlijkningen, så få Rawsteboerne 
allenast een triding af kiärret behålla, och Acad:ae hemmanen twådelarna. Ra/zste- 
boerne blifwa och förplichtade att borttaga sin giärdzgård och den samma up- 
sättia effter förlijkningh, uthan Acad. hemmans gravation, men sedan skola och 
Acad. hemman, hålla honom wijd macht som äro af ringa örestahl, warandes ey 
häller dhen treding af kärret, som Ransteboerne effter förlijkningen komnza 
att niuta af så stort wärde, att man effter mitt omdömme må derföre kaste sig 
i wijdare process, hälst effter Acad:n för min tijdh giordt dher omkostnad, och 
ändå icke kommit till någon richtigheet, uthan Ransteboerne invnerfort proten
derat ofwansagde Acad. hemman wara afgiärdebyor på Ransta bolbys ägor, hwar 
emoot man doch genom dhenne förlijkningh nu kan uthan wijdare beswär och 
omkostnad fa een richtig skillnad be:te byor emellan, och få större dhelen af 
kiärre än Acad. hemman för häfdat, som och Acad. hemmanen dher igenom 
blifwa erkiände icke för afgiärde- uthan bolbyar. Sielfwa chartan och förlijkning
en har Wintter wijd handen att wijsa, och elliest har iag lefwereradt till H:s 
Mag:ce h. häradzhöfd. Westers bref, hwar uthi han adverteradt om samma syn. 
Och som h. häradzhöfd:n Wester icke allenast hafft beswär för Acad. af dhenne 
synen uthan flere tingzsaker hela tijden bortåth, och ännu flere tingzsaker åter
stå, som han för Acad:n får beswär af, så hemställes V. Consist. godtfinnande, 
att hugkomma honom medh något. Of:anbe:te h. häradzhöfd. bref uplästes af 
dhet innehåld som Ränttmästrn berättat. Sedan upwijstes och chartan tillijka 
medh förlijkningz instrumentet.

Sedan nu Consistorium beskaffenheeten om alt inhämptat så af Renttmäst:ns 
berättelse, som chartan och förlijkningen, mellan förb:de Ra»steboer och 
Acad:as hemman Wallerum, Roteboo och Bäckeby, så haf.r Consistorium befun-
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nit råd och nyttigast wid dhen ombudne förlijkningen att förblifwa, och der- 
före dhet uprättade instrumentet ratificera, effter samma förlijkning i ingen måt
to är Acad:ns hemman pra?judicerlig, uthan fast mehra nyttig och forderlig, sär
deles som Acad:ae hemmanen 1. få ännu mehr af kiärret, än dhe tillförende häfdat 
och pra?tenderadt, 2. dhe och dher igenom blifwa frijkiände för charactären af 
afgiärda byor, dhet och Rawsteboerne här tills welat sustineraoch således 3. und
gå dhen gravation som afgiärda byor tillkommer, Acad:n och 4. undslipper all 
wijdare process och wijdlyfftigheet som åthfölgde, dher actionen wijdare con- 
tinuerades. Delibererades och om häradzhöfd. Westers omaak, huruledes dhet 
skulle wederbörl. ihugkommas, och notificerade här wijd h. Ränttm. att Ranste- 
boerne begiärat h. häradzhöfdin wille determinera hwadh han skulle hafwa för 
sitt omaak på dheras wägnar, och omsijder fast han först intet welat nämbna, be
giärat 90 dr. Hwarföre måste Acad:n och proportionera här effter, hwadh han 
skall hafwa. Berättade och Ränttmäst:n att hafwer samma häradzhöfd. dhessuthan 
een syn som han nu eenthera dagen på Acad. wägnar skall förrätta, jämpte dhet 
han alltijd och esomofftast så åthskillige åhr Acad.ns beställningar under händer 
hafft, och dhem uthi bästa måttan till uthslag afhulpit, så att man dher af är 
försäkrad, att han Acad:ns fromma söker och befrämiar, och anförordnades så i 
anseende af ofwanstående honom 30 rdr. H. Norcop. hölt betänckekt tillslå 
honom så stort quantum, effter till äfwentyrs absentes dhetta icke torde appro- 
bera. Men dhe andre Consistoriales förmente absentes intet hafwa fogh här 
emoot effteråth något att tahla, syns och dhesuthan dhetta quantum icke för 
mycket, effter han så offta både hafft, och än hafwa måste beswär för Acad:n. 
H. Carlsteen assignerades för sitt omaak 5 rdr.

III. Rector notificerade att fåchtmäst:n Iller är hijtkommen, och berättar att 
han talt med Illust. Cancellario och sedan skaffat sigh af förnämme herrar och 
sine disciplar dhe som contesteradt om hans goda conduite och ärfarenheet i 
sin konst hoos Illust. Cancell. hwar på Illust. Cancellarius remitteradt honom till 
h. secret:n Åkerhielm att fa swar, och h. Åkerhielm dher på sig uthlåtit, att 
Illust. Cancellarius intet meddelar honom någon fullmacht, förr än han wunnit 
Consistorii consens och recommendation.

H. Norrman förmente att honom ingen recommendation kan communiceras, 
förr än han effter 111. Cancellarii förslag giordt sitt prof och skaffat sig om sin 
capacité skrifftel. wittnesbördh. Dhe andre samptl. Consistoriales tyckte af ho
nom här intet något prof kunna desidereras effter här ingen är, som dhet så 
noga förstår, uthan kunde dhet beqwämligare skee i Stockholm. Om hans capa
cité höres lijkwähl wäll talas, berättandes D.D. Drossander att hans escoulieres 
gifwa honom godt beröm. Rector sade att han påberopar sig och det, att för
nämme herrar hoos Illust. Cancell. äfwen contestera wäll om hans conduite. 
Beslötz så att communiceres honom een föreskrifft till Illust. Cancellarium, 
men lijkwähl sådan att Consistoriuw dher igenom icke blifwer bundit, uthan att 
wärckställigheeten och uthslaget här af, hemskiutes till 111. Cancellarium.

Omsijder inkallades fåchtmästrn Iller och notificerades honom huru som man 
hafft honom uthi god åtancka till dhen vacante fächtmästaretiensten, och man 
till dhen ändan desidererat hans pra?sence, berättandes och Rector dher wijdh, 
att han hans person hoos Illust. Cancellarium förebracht, och att 111. Cancellarius 
då låtit förmärcka sig, att woro tienligast dhet han först aflade något preuve.
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Giordes och förslag för Iller, att torde Hans HögGrefl. Excellxe sig förnöya, 
om han skaffade och producerade förnämme herrars wittnesbördh, och att wille 
Consistorium icke dhes mindre i anseende af dhet man hördt af hans capacité, 
gifwa b.onom een skrifft till Cancellarium. Iller betackade H:s Magnifxe och 
samptl. Consistorialib«* för dhes tillseyelse, men hwadh anbelangar dhet att han 
skulle skaffa sig skrifftel. wittnesbördh till Illust. Cancellarium, så sade han wara 
swårt, effter större dehlen i Stockholm af herrarna äro så hindrade, att man 
beswärl. dhem dher om kan anlijte. Men icke dhes mindre will han giöra sin 
flijt att winna dhet. Undandrog sig elliest häller intet att giöra proof, dher Illust. 
Cancellarius så skulle behaga. Han tillfrågades hwaräst han lärdt sin konst, och 
berättade han, att han först lärdt hoos Le Berge, och sedan hoos Du Boist i 
Paris. Och sedan hoos een i Ungern. Han tillfrågades och hwadh han om löhnen 
tycker, som på staten bestås, hwar på han lätt sig förmärcka wara benögd, uth- 
lofwade och tiensten förrätta således, att ingen medh rätta skall hafwa honom 
något att straffa, hwar med han och togh affträde.

IV. Proponerades att bookhålhn Rommel begiär att måtte pertzedlarna taxe
ras som afgå halfwa skattehemmanet Wiggelsboo i Löffsta [0: Västerlövsta] 
sochn och Sahlbärgz lähn, effter een dehl af samma pertzedlar äro, som intet 
finnas i dhen jordbooken, som Acad:n hafwer.

Wiggelsboo hem:n 1/4 dehl.
S:mtt Söllfir m:tt

3 åhrl. dagwärcke å 8 öre 2 4 -

1 såthan höö lasset å 1 dr 4-

1 1/4 kierf halm å 1 öre 1. 16.
5/16 st. langstock å 12 öre 3. 18.
1/4 st. tillia » å 8 öre 2 .

1/16 st. sågestock å 12 öre -  18.
1 /12 8 st. stämpelbörk å 8 1 é
1/8 stafrum wedh å 1 dr 4 -
5/16 mk limme å 4 öre 1. 6.
1/8 pumpestång 8 öre 1.
1 i  ökedagzwärcke st. 16 öre 24.
3 dränges dito 8 öre 24.

2. 26. 1 i

Uthjorden i Heeby
9. mk fläsk ^ le t å 2 dr *0.

Säfne uthjord
2 i  mk fläsk ^fret å 2 dr 'S.

Men som dhe befunnes af dhen beskaffenheet, att böra dhe först confereras 
med actis, så resolverades att Rector medh inspect. aerarii och Qvaestore dhem 
uthreda så wijda dhet låter sig giöra effter acta, men dhet öfrige som dhe intet 
kunna finna sig uthi skiuts till Consistorium. Tog altså Rector samma observa- 
//oner till sigh.
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V. Claudius Ramsius Gothob. petit testimonium profecturus Aboam. Ingen af 
dhe närwarande hade honom sig bekant, uthan bewilliades honom dhes be- 
giäran, dher inspector na//onis kan om honom gifwa wederbörl. wittnes bördh.

Isaac Metzenius O-Gothus anhåller om viatico och will reesa till Lijfland. 
Secretarius berättade honom wara een flijtig och skickelig och wacker person, 
hwar på och honom dhes begiäran bewilliades.

VI. Solldaten Erich Mattsson klagar öfwer bonden Cnuth Mattsson i Wall- 
skog, att hafwer Knuth Mattson bordt medh giörttzell förbättra solidat åkren 
åth honom, men har ännu intet giordt tillet, uthan blifwer således åkren öde 
2. Lamenterar han att huusen åth honom äre bygd på så obeqwäm platz, att 
hafwer han een fierdingzwägh effter watn. 3. Förmäler han att roten will till
ägna sig een stugu, som hans fader upbygdt, och hemmanet icke tillkommer, 
begiär dherföre han fa behålla samma stugu, och att roten må blifwa pålagd t 
bygga honom een annan.

Ränttmäst:n berättade att är bonden tillsagd att giötzla åkren och honom för
bättra således, men han hafwer dhet intet giordt.

Resol. Fogden tillseyes, att låter han giöttzla och förbättra åkren för sollda- 
ten af någre uhr rättarelaget, dhe sedan skola hafwa sin betahlning af bonden 
igen. 2. Om dhen långe watnwägen han klagar öfwer, skall inq#/reras om huru- 
ledes dher medh förwetter. 3. Anbelangande stugun, så har Consistorium förr 
resolveradt, att roten skall bygga solldaten een, men om dhen som han klagar 
att bönderna willia sig tillägna och hans fader upbygdt, skall ransakas i böndernes 
närwaro, när solldaten låter dhem citera, om dhe elliest ey komma öfwereens.

VII. Rector proponerade effter bookhåll:ns Rommels memorial, att wille 
Consistorium förordna 1. någre, som 1684 åhrs räkningar underskrifwa, och 
jämbwähl 2. collationera och vidimera verifica/zons bokens copior, 3. begiär han, 
att måtte verificationerne till 685 åhrs räkningar med första blifwa öfwersedde 
och extraderade, dher om han skrifwer sigh förr offta påmint. Resol. Dhe som 
reviderat 684 åhrs räkningar böra dhem och underskrifwa, nembl. D.D. Benze- 
lius, Micrander, Bilberg, Obrec[h]t, Norrman, och kunna dhe jämbwähl off- 
tab:te verifica/zons copier vidimera. Hwadh 685 åhrs verifica/zoner anbelangar, 
sade Secret.n hoos sig ingen påminnelse wara giord, uthan allenast för 2 å 3 
dagar sedan, hafwer icke dhes mindre verificationerne till större dhelen färdige.

Consistorium majus d. 20 Octobrå
praesentibus Rectore h. Peringero, D.D. Benzelio, M. Micrandro, h. Auri- 

villio, D.D. Drossandro, h. Norcop., h. Spole, h. Bilberg, h. Lagerlööf, h. Norr
man, h. Qvaestore och Secret. Reftelio.

Prof. Norrman excuserade Prof. Elingius för opasligheet skulld. Rector ex- 
cuserade och Prof. Lundius, effter han är hindrad af ett arfskiffte och h. Wollff 
för hans faders [Peder Wolffs] frånfälle skuld.

I. Acta oplästes.
II. Uplästes befallningzmans Anders Winters supplique att måtte han i anse

ende till dhe många resor och beställningar han nu, sedan han afstått befallningz- 
dömet och således ingen löhn opburit, lijka fult till Acad:ns tienst praesteradt 
effter sin yttersta förmågo, blifwa medh någon hielp, särdeles till kläder och rese- 
tyg, som på resor snart förloras, och jämbwähl annan omkostnad, soulagerad.
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Samptel. Consistoriales gofwo honom godt wittnesbördh, att han med största 
troheet, flijt och alfwar icke allenast under tienstens förträdande uthan och nu 
sedermera Acad:s saker och förrättningar förwaltat wijd ting, syner och hwarje- 
handa tillfälle, hwarföre så wähl i anseende dher af, som och att han omögel. 
kan uthärda uthan något understödh, jämwähl och hans arbete icke kan begäres 
förintet, bewilliades honom 50 dr s:mtt.

III. lnlefwererade Rector een Högl. Kongl. HoffRättens citation af d. 30 
Sept. 686, hwaruthinnan Acad:n citerer högwällborne h. general lieutnanten 
Niels Bielkes fullmächtige s:r Albin Müller* tili swars tili d. 15 Novembr/j 
uthi dhen appellerade saak ifrån sidsthåldne lagmansting angående ägoskillnaden 
emellan Sahlsta i Norunda och Kulla [Söderkulla] i Olandz härader, och åwerc- 
kan som twistes om. Consistoriales observerade strax att är cita//onen seent lef- 
wererad, hwar på Rector sade, dhet han först i dagh genom twå gode män blif- 
wit inhändigad, förfrågade och om Consistoriales finna nödigt att taga citation 
vice versa. Någre förmente att icke torde wara nödigt uthwärcka vice versa cita- 
tion, hwar om och tillförende woro discourreradt i Consistorio, särdeles som 
dommen wid lagmanstinget woro favorabel. Men andre igen meente dhet man 
utiliter icke kunde tilltala honom Müller, dher man icke togo cita//’on på honom. 
Resolverades omsijder eenhällel. att cita//on vice versa uttages, hwilcket sker 
genom Secretm som till dhen ändan reser öfwer åth Stockholm, hwilcken och 
anförordnades actionen att uthföra såsom dhen dher med bäst bekant.

III[bis]. Insinuerades ett wällborne h. assessorens Axel Be[h]mers bref af d. 
15 octob. 686, hwilcket Rector sade sig wara anhändigat förleden lögerdag med 
posten. Uthi samma bref war och innelycht een Kongl. HoffRättens resolu//on 
copialiter af d. 5 octobr/j 686, att skall Acad:n med h. assessoren Be[h]mer un
der Kongl. Rättens eedsworne commissarier liquidera om dhe 11134 dr kop- 
p*rm:tt, som hans sahl. faders sterbhuus Acad:n påföres, och dhet till d. 1 De- 
cembr/i nästkommande wijd 100 dr s:mttz wijte. Uthi sitt bref af ofwanb:te 
dato d. 15. octobm förmäler och h. assessoren, dhet han icke allenast föror
sakas ofwanber:de post liquida//on att underkasta, uthan och dhen som till
förende warit liquida, men nu är medelst någre åhrs af Acad:n upburne och inne- 
hafde ränttor blefwen illiquide. Consistoriales discourrerade här om och befan, 
att äro dhe twänne, distincte poster, som Be[h]mer will draga under liquida- 
//on nembl. then förre uthi Kongl. HoffRättens resolu//on exprimerad, och then 
andre som nämbnes allenast i Be[h]mers bref, dhen han nu kallar illiquid i 
anseende till dhe, af godzen opburne ränttor. Belangande dhen förra, så will 
Consistorium dher uthi hörsambi. föllia Kongl. HoffRättens befallning, och sub- 
mittera saken under Kongl. HoffRättens eedsworne commissarier att liquidera. 
Men dhen andre posten är Acad:n tilldömbd, och dherföre intet behöfwer liqui- 
deras som någon disputabel ting, uthan är han liquid när man afdrager hwadh 
af ränttorna upburit är. För dhet öfrige nämbde Consistoriales h. Prof. Ol. Rud- 
beck (såsom dhen bäst och närmast dhenne saken sigh hafwer bekant, särdeles 
och som documenterne hoos honom warit) att wara tillstädes wijd liquidationen, 
och då gifwa all behörig underrättelse. Gingo så på Consistorii begäran Prof. 
Norcop. och Prof. Lagerlööf till Prof. Rudbeck att tillijta honom om dhetta

* Kallas också Muller eller Möller.
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ärendet, och när dhe igenkommo, berättade dhe sig sitt ärende andragit på fog
ligaste sätt som ske kunnat, och fatt dhet till swars, att först ger han dhet rådet, 
dhet man strax bör affårda någon wiss person till Stockholm, som hämptar till
bakars alla dhe documenter, som Scheffer i dhenne saken warit anförtrodde. 
2. När sådant kommer hijt, kan man af dhem, och hwad här finnes, giöra sig om 
saken underkunnig, och då will han giärna hielpa dher till med all dhen under
rättelse han kan. Men 3. till att i egen person infinna sig till liquida//on i 
Stockholm, dhet wägrade han alldeles. 4. Sade han att Be[h]mer alltijd söckt 
sig undan för hans närwaro under hela actionen, både mundte- och skrifftel. 
Hwar af han gärna will gifwa skrifftel. underrättelse till Consistorium, förmodan
des dhen torde gälla hoos dhen som kommer att sittia öfwer wärcket, effter 
dhe kunna då see huru han dedineradt liquidationen på dhenne orten. Deputera
des så Secret:n att resa öfwer till Stockholm effter så många documenter som 
dher kunna wara och nödige finnas, och uthsöka dhem så hoos fullmächtigen 
Schaefer som uthi Hoffrätten. Till att biwista liquida/zonen deputerades Prof. Bil
berg och bookhållaren, excuserandes lijkwähl h. Prof:n i förstone sig på dhet 
högsta både för decanatet och inspecturam stipendiariorum skuld.

IV. Rector notificerade, huru som Consistorium warit i dhen tancka, att skulle 
Prof. Norrman få tillträda dhen humblegård, som Prof. Micrander har hafft mä- 
dan han war graecae lingvae Professor. Men lijkwähl förr än något wijdare gior- 
des till saken, wille Consistorium dhet först communiceras med Profrn. Prof. 
Micrander sade sig dhen humblegården intet hafwa, som tillkomwer profes
sionen in graeca litera, uthan hafwer dhen sahl. D.D. Skunks äncka [Margareta, 
f. Lithman].

Prof. Norrman förmente sig bordt succedera till dhen, som Prof. Micrander 
hafft när han war graecae lingvae Professor effter facultms slut. Men Micrander 
sade sig då han wijdh professionen satt, intet fått till professionen dhen som 
professionen tillkom. Prof. Bilberg som Decanus sade faculteten förnämst för 
dhen orsaken skull fallit dher på, att skulle Norrman fa dhen Micrander hafwer, 
att icke skulle een Professor i facult. philosophica, sittia och dela med någon äncka 
i facult. theologica, som skeer dher Norrman medh D.D. Skuncks skulle parti
cipera. Prof. Micrander sade dhet, att genom dhetta, kan graec. ling. Professoris 
humblegård bäst redresseras till dhes profession igen. Tyckte och elliest icke 
någon hafwa fog att deposidera honom uhr sin possessron, ey heller något om 
honom in ejus absentia böra sluta. Prof. Bilberg gaf wijd handen, att äro twå 
halfwa humblegårdar som facult. theologica hafwer bortte från philosophica, 
nembl. dhen D.D. Skuncks äncka, och dhen Prof. Micrander har. Theologi sade 
och een wara bortta från dheras facultet, men h. Bilberg reponerade att dhen 
hafwer intet facultas philosophica uthan D.D. Stigzelii äncka [Kristina, f. Bureus] 
och h. Schütz. Kan och icke heller een af philosophis eensam lijda derföre att 
ProCancellarii äncka är accomoderad, uthan dher så skulle wara borde för alla 
brista pro rate, påberopade och sig ett slut, som A:o 680 p. 118. § VIII. p. 210. 
§ XXIII. skulle wara giordt, att till hwars profession som hwar och een humble
gård då låg, så skulle och hwar och een in perpetuum blifwa, och derföre bör 
dhenne redresseras såsom dhen då possiderades af Prof. graecae lingvae, då och 
faculteten fingo een heel, effter h. Aurivillii äncka considereres såsom dhen 
hörer under philosophica. Men dher Prof. Norman skall dehla med D.D. Skuncks
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[änka], så blifwer han half uthi philosophier och half i theo/ogicae. Omsijder re
solverades, att som Prof. Micrander intet will cedera humblegården, hemskiutes 
dhenne qvaestionen till Consistorii decision, men Prof. Micrander begärte dhet 
måtte anstå till Consistim plenius kommer tillsammans, hwileket och bewilliades.

V. Påminte h. Doct. Benzelius, att skulle Curio hafwa tryckt något sedan han 
blef förbuden, sade sig sedt serdeles een grafskrifft öfwer pastoren i Tibble 
[Petrus Petri Skeptunensis], som hans nampn står under. Resol. Dhetta skall 
nogare efftersökas.

VI. Prof. Micrander berättade sig talt med booktryckaren Keyser då han här 
sidst war, om han icke skulle willia sig företaga aestimationen af Acad:ns tryck 
som omgiutas skall, men då har han sig excuseradt att han dher till för dhen 
gången intet hade tijd, uthan kunde dhet skee bättre fram.

VII. Påmintes om åkerwäsendet, att woro nödigt, dhet Prof. Bilberg när han 
öfwerreser till liquida//on medh Be[h]mer, drifwer på uthslag hoos h. landz- 
höfd:n Thegner.

VIII. Rector förkunnade, dhet wille han nu önska att något slut kunde blifwa 
på Mag. Halenii fodran, dhet han fuller förr förmodat, men dhet intet kunnat 
låta giöra sig, effter förr Consistorium icke warit så frequens som warit af nö
den. Här wijd tog Prof. Micrander såsom swåger med Halenio affträde och Norr
man, effter han sade sig tillförende af Prof. Micrand. dher om woro påmint. Men 
dhe andre Consistoriales begärtte dhet måtte h. Norrman sittia, effter han intet 
hade orsak till att affträda.

Uplästes så Magistrens bref af innehåld, att då han A:o 680 skulle tillträda 
stipendium Bielkianum, och bönderne instämbde, upwijstes honom Consistorii 
resolu//on att änekan [Anna Ferner, f. Kempe] samma åhrs uthlagor niuta skulle. 
Gaf altså han dhet sahl. skattmästaren tillkenna och ärhölt dher på dhes bref 
af d. 30 Novembr/J samma åhr, att han skulle dhet åhretz ränttor upbära. Emoot 
hwileket ehuruwähl Consistorium inkom med sin intercession för änekan, såeon- 
firmerade icke dhes mindre sahl. skattmästaren sitt förra bref genom ett senare 
af d. 8 Martii 681. Icke dhes mindre hafwer änekan uptagit emedlertijd 42 t:r 
spannemdhl, hwileka när Halenius genom executoren wille återkalla, Consisto
rium honom några deputatos tillskickat, och lofwat genom dhem att förskaffa 
ett åhrs prolonga//on, om han dhe opburne 42 t:r änekan cedera wille, på dhet 
han således skulle hållas skadelös. På dhen händelse skrifwer han sig här till 
condescenderat, men som dhet icke skedt, söker han igen, samma 42 t:r och 
låter förstå sig icke kunna wara benögdh med halfparten som Consistorium 
honom offererar.

Acta angående dhenne saken oplästes, hwar uthur inhämtades, att Consisto
rium A:o 679 genom Rectorem och ProCancellarium fått dhen berättelsen, att 
skulle Rijkzskat[t]mästaren [Sten Bielke] låtit förstå sig effterlåta Consistio dis
position om stip. Bielkiano. Hwar på då resolverades och effterlätz Ferners 
äneka till sin restz fullgiörande som war 42 t:r spannemdhl upbära 680 åhrs 
ränttor. Sedermehra ankom högbite Skattmästarens bref att skulle Halenius inga
lunda mista dhe 42 tir spannemdhl. Men som änekan då reda dhem upburit, 
och man befann då dhen ankombne berättelsen icke warit wiss, fattades dhet 
förslaget, att wille Consistorium intercedera för Halenio, att skulle han fa så 
länge prolonga//on, som han kunde giöra sig betalt, och på dhen resolutionen
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fotar nu Halenius sin begiäran. Resolverades så att söker Prof. Bilberg, när han 
kommer till Stockholm, att bringa Mag. Halenius dher hän att han låter sig för- 
nöya med dhet Consistorium honom reda offereradt, då och honom kan remon- 
streras att Consistorium i föllie af dhen resolu//on han sig påberopar intet finner 
sig till mehr skylldig än att intercedera för honom, dhet och skedt, fast dher på 
icke föllgt dhet uthslag som man förmodat.

IX. Rector berättade att befalningzm:n Jacob Anderson [Hambraeus] ärnar 
upsäga sin tiänst, och att fuller åthskillige dhen samma söckt, men särdeles een 
wijd nampn Swen Jönson, om hwilcken han begärtte att h. Räntmäst:n wille 
giöra närmare underrättelsse.

Qvaestor sade att förr än Jacob Anderson upsagdt tiensten så hafwa lijkwähl 
åthskillige anhållit om dhen samma, och ibland andra Hans Kongl. May:ttz skaf- 
fare Swen Jönson. Dher på hafwer h. Qvaestor noga förfrågat om samma person, 
och af åthskillige förnummit honom wähl recommenderas och berömmas för sin 
snällheet, flijt och wackra förhållande, och dher på honom försäkratt, till Con
sistorii wijdare ratifica//on. Sedermehra sade h. Ränttmästaren sigh förhållit 
Jacob Anderson, dhet är han oförmögen tiensten wijdare att förestå, och dher- 
före wore bäst uplåta henne någon annan, då och Ränttmästin uptäckt honom, 
att dhenne Swen Jönson henne söker och flijtigc dher till recommenderas. Seder
mehra hafwer så Jacob Anderson skrifftel. inkommit till Qvaestorem, som Qvae
stor berättade, och sigh förklarat, att han will afstå tiensten till dhenne Swen 
Jönson, men ingen annan.

Resolverades så att dhenne Swen Jönson succederar Jacob Anderson, dock 
skall han först skaffa nöyachtigh caution. Rector och Ränttemäst:n sade att 
Jacob Anderson sielf offereradt sig till caution som och Hans M:ttz kiögmästare 
Stäfwen.

Consistorium majus Octob. 26. 686.
praesentibus Rectore Peringero, M:o Micrandro, h. Lundio, Aurivillio, Dros- 

sandro, Norcop., Spole, Bilberg, Obrec[h]t, Lagerlööf, Elingio et Norrman, 
qui acta notare jussus est.

I. Rector proponerade, att trenne Gothoburgenses Forsman, Troilius och 
Fehman, hade begiäradt af Rectore och V. Consistorio, att effter dheras för 
dhetta inspector Prof. Holm, för dhes opassligheet nu sielf åstundar att blifwa 
licentierad ifrån inspectione nationis Gothob., ty hafwa dhe eenhälligen ther till 
begäradt Prof. Lundius. Prof. Lundius sade sig wähl kunna här ifrån uhrsächta, 
medan han tillförende har inspectionen Fiedrundensium, doch effter såsom Prof. 
Holm sielf, som och the thet af honom instanter begiäradt, ther och icke månge 
till talet äre, ty kan han thet intet förwägra. Hwilcket Consistorium agreerade, 
och Prof. Lundius therföre betackade.

II. Uplästes Illust. "Domini Cancellarii recommenda//on till stipendium Re
gium för Samuel och Johannes Braun Colmar [0: Calmar.]. Resol. the angifwa 
sigh effter maneret hoos dhen Decanum uthi hwilcken facultet the ärna begära 
stipendium, och låta sig examinera.

Prof. Bilberg Decanus facult. philos. påminte att woro rådel., thet bref afgingo 
till Hans Excellxe Illust. Dn. Cancell. att här effter hemmades then abusen med 
continuation af stipendio, hwaraf skier att andre nödlijdande personer icke
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kunna åthniuta thet Kongl. beneficium then studerande ungdommen allernådi- 
gast förundt. Hwilcket samptl. Consistoriales approberade, och att brefwet med 
första expedieras.

III. Uplästes organistens Zellingers supplique att niuta än ett stipendiat rum 
ibland musicos. Res. Consistorium har intet macht något här uthi att disponera, 
eller ändra dhet som förr slutit och want är.

IV. Rector proponerade om ett h. landzhöfdingens bref till h. befakn Sam. 
Stehn, att giöra execu/Zon på een bookkijsta som Brommiis tillkommer, och i 
kyrckan förwarad står; Sam. Steen begiärer att 2:ne Professores måtte dhen wär- 
dera. Resol. Consistorium har med bem:te Brommiis eller theras saker, effter 
dhe för några åhr sedan hedanrest, intet mera att giöra, blijr någon privatim 
requirerad ther till, är een saak för sigh.

V. Samuel [Johansson] klåckare begiärer att Consistorium wille tülsättia nå
gon att stella klåckan, effter han begiäradt afsked, och sin löön uth. Resol. 
Afskedh är honom förr bewilliat. Resten på lönen är satt på cassa Consistorii, 
hwaräst intet nu är in promtu. När något faller, har han något att wäntta.

VI. Uplästes twenne recommendationer een h. baron Carl Wrangels, then 
andre h. baron Gustaf Baners för Herman Iller till att blifwa Academiae fächt- 
mästare. Resol. Dhesse gode recommenda/Zoner tillijka med een ödmiuk för- 
skrifft för bem:te Iller, afgå med första till Hans Excelkce Acad. Cancellarium.

VII. Wachtdrängen Pähr Pärson är på stunden igenkommen ifrån Stockholm 
med dhe igänbegärte documenter uthi caussa Behmiana, sampt ett Secret. Ref- 
telii bref till Rectorem, hwar i förmäles att dhe 3. böckerne, nu hijtskickades, 
warit förseglade. Consistorium discourrerade hwad gode män Acadrn hälst op- 
tera skulle, och höltz bäst att thet lemna uthi h. Prof. Bilbergz gode omhugs- 
ande, när han på orten kommer. Prof. Bilberg sade sig intet kunna antaga dhesse 
nu komne acter, förn the öfrige och komma, och han alle documenter junctim 
kan taga sig under händerne, till saksens mera och richtigare lius.

VIII. Uplästes inspectorii [jZc] aerarii observa/Zones öfwer 684 åhrs book med 
dher på fölliande Consistorii resolu/Zoner.

Landtmätaren Jöns Bergman opföres skyldig 43. 26. 16. s:mtt, hwilcken skuld 
effterfrågas hoos inspectoren Carl Hinderson som Bergmans egendom till sig 
tagit. Resol. Skrifs till Carl Hinnderson.

Pär Person möllnare fordras för sin skuld 50. 21. 8. s:mtt. Resol. Opsökes in 
actis, huru med hans öfwerbygnadt är beskaffat.

Magnus Blix factor i Söderhamn 87. 16. Resolut. Skrifz till honom.
Lars Unonius på 676 åhrs räntta 28. 28. 21. s:mtt. Resol. Sökes execution på 

honom.
Lars Jacobson i Helsingeland för 674 95- 3- 10. s.mtt. Resolutio. Sees effter in 

actis.
H. Jahan Filmerus caplan i Tillinge, skyldig för 675 25. 25. 8. s:mtt, säger 

sig hafwa afkortat hoos sin kyrckoherde h. Olof Sparrman, hwilcken ther om 
tilltalas. Resol. Skrifwes till h. Jahan. Fiat.

Domkyrckan skyldig ifrån A:o 646. capital. Resol. Skrifz till kyrckeherden och 
kiörckones förståndare. Res. Fiat.

Mest:r Boos bönders rest för 678 och dhe förre åhren 412. i6£ s:mtt. Resol. 
Föres af. Resolutio. Fiat.
1 6 - 7 5 4 2 9 3  Stillander
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Stallfordringen 200 dr s:mtt pro A:o 681 uthfordras af Scherers qwarlåten- 
skap. Resol. Liquideras emoot hans fordring, sedan man sedt in actis huru är 
med samma fordring. Om fordringen öfwerstiger, så afföres det effter dhet är 
på exercitiestaten att betala. Resolutio. Fiat.

Copien af extractet på kyrcketijonden fol. 23 fattas i afkortningsbooken. Spe- 
cifica//on på humblegårdz tompter böra insättias i 684 åhrs afkortningzbook.

Consistorii slut af 11 Jan. och 1 Feb. A:o 665 bör insättias i detta åhrs 684 
afkortningzbook, angående Wallskogz tillökning. Ränttan af Malma hemman 
bör insättias i dhetta åhrs book. Fiat.

Fol. 31. fattas Kongl. May:ttz bref för Hadorph på Skälstad, item huset wijd 
kyrckan, bör communiceras med Illust. Cancellario. Resolutio. Detta bref finnes 
i förra afkortningzböcker. Fol. 43. fattas på Staffan i Loskäl Consistorii slut skall 
afcopieras af d. 1. April 685. Item trägårdztompten skall gifwa större ärende 
effter Consistorii sluut som menes. Resolutio. Bör gifwa 60 dr kopp^rm:tt. Fol. 
87. uthjorderne som afföres sökes igen effter Kongl. M:ttz placat. Resolutio. 
Frågas effter samma uthjorder. Fol. 153. i afkort.b. Räntmästaren corrigerar sin 
hand 2 9 ?. till skeppund. Fol. 124. Hufbok. är på Ahlby affördt 3. 30 1/3 
s:mtt, men Consistorii slut uthi afkortn. boken Fol. 221 förmäler att förmedling
en blijr 6 och 7. öre kopptfrm:tt och 35 t:a sptzwwm^hl.

Fol. 145. fattas Consistorii slut 666 21 Nov. för fogden och opbördekarlen 
667 14. Aug. F. 146 är åthskillnad på balancen millan hufwud och afkortningz- 
boken, nbl. 370 dr, $pannemå\\\ 16 t:r wijd pas. Med hafren idem observatur.

"Resolutio. Kli» t bör betala differencen, eller exequeras.
Afkortningzb. f. 257. Fogden skall tillskrifwas huru mycket han för im/»is- 

sion gifwit. Resol. Dhet är skedt.
158 i stellet för 664 åhrs afkortningzbook bör sättias i 684 års book; efwen 

det samma f. 159 om 665 åhrs book i häradznembd öfwer 160. 668 är och 681 
äre afkortb.

161-664. 164 Wäsby i afkortb. f. 294.
179. Räfwelsta i Nääs [Enköpings-Näs] s:n frijheeten angår intet uthjorden, 

uthan ny resolu/zon. Resol. uthjordz ränttan observeres i tillkommande åhr.
185 Summan 40 t:r 6 f:r bör tillsättias i afkortn.b. Resol. Dhet är onödigt, 

effter dhet fins icke i protocollet.
185. är afförd é tunna för Nakkeby, som skall opföras tillkommande åhr. 

Resol. Fiat.
194. Ballancens difference för A. Winter 956 dr kopparmt. Sprf»«?m^hl 65. 

t:r. Resolutio. Han klarerar.
203. fattas copia af Carmens räkning. 204. fattas Consistorii slut 666.
28 Feb. och 669 5 Maii.
F. 207. Balancen 1187. 11. måste uthsökas. Resol. Upsökesgouv. bref här om.

674-
210. Hwarföre qwarnräkningarne hafwa annat mitium computandi än the 

andre räkningar ne.
216. felas Consistorii slut att sällia 7 t:r 5 f:r för 8 dr t:n.
221. D. Skunks quittence på 20 dr. Ol. Rudb. 100 dr öfwer lönen.
222. Spolens quittence på 4. 10 ör. 223. fattas på Aurivillii quittence. 224. 

fattas i afkortn.b. Summa på stipendiaterna fol. 546. Resol. tillsätties.
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225 Kongl. resolu//on på pantåkrens inlösning, item quittencet swarar intet 
emoot afföringen.

246. 70 dr saakören uthsökas. Res. Ringius skall det uthsöka. Fiat.
252. fattas Consistorii slut af 12 octob. 681 och 4 Ap. 683. om pappers- 

qwarnens arrende. "Resolutio, fordras uth af h. Rudbeck. F. 260. Verelii balance 
borde betahlas af exercitiemedlen 392. 14. 8. af exercitiestaten. Res. Sees effter 
hwad ordres han hafft till taga dhe medell af exercitiestaten.

262. Curios reparation på boden skall zestimeras å nyo att Acad:n må komma 
till sitt. Item inventarium af Communit, sällies. Resol. Will ingen kiöpat bör 
werderas af nyo. Res. Wärderingen är för högh, bör medlas så man kan blifwa 
af ther medh; ther till deputerades inspect:res aerarii med Ränttmäst:n medh dhet 
första. Hwad bodens repara//on angår skall giöras nytt accord.

F. 264. Kongstalletz byggningzpen:r 665. 8. s:mtt huru the skole här effter 
afföras på Kongl. M:tt och bör i afkortn.b. wara copie af sahl. Hans Excell. 
Drotzens bref 666 Febr. 10. Resol. Brefwet opsökes och tillsättes, och posten 
blir ståendes, effter dhet är een praetension. Resolutio. Fiat. 270. Carl Sparre 
felas Consistorii slut 17 aug. 680.

F. 271. Mittlers skuld uthfordras. Resol. Dhet skall skie af Ringio om icke 
dhet är reda skedt. Resolutio. Fiat nisi factuw sit.

279. Felas Consistorii slut på pnebendehemmanet Buscag. haar af 22 Aug. 
678, item tillsees huru hemmanet häfdas. Resol. Dhet skall skie af Ringio.

285. Norrmans praebende Kongl. fullmacht.
291. Felas för Rommel Consistorii sluut 14 Feb. 672.
292. Om stipendiaternes besparning felas Consist. slut 4 Apr. 683.
294. Frågas effter verifica//’ons instrument att Acad. skall bestå Commissions 

expenserne. Resol. Kongl. brefwet skall inskrifwas. Resolutio. Fiat.
299. Felas Consistorii slut 4 April 683 om örtegården, och hwij han intet 

kastat af sigh. Item Consistorii slut 11 Nov. 671. för wachtdrängerne att få 
augment på lönen. Res. skall extraderas. Resolutio. Fiat.

200. Kongl. May:ttz bref för änckorne.
F. 304. Fordras af Duwalt. Resol. Han tillskrifwes. Resolutio. Fiat.
313. Är ingen verifica//on på kyrcketijondens af hafrens prijs. Resolutio. Sees 

effter in actis.
317. Consistorii slut felas för Hoffman. Item p. 319. för Johan Hanson 

[Knäpp]. F. 320. Johan. Hansons skuld uthfordras.
325. Felas contract medh Johan Beck.

Consistorium majus d. 10 Novembw
pra?sentibus Rectore h. Peringero, M. Micrandro, h. Aurivillio, D.D. Dros- 

sandro, h. Spole, h. Obrec[h]t, h. Lagerlööf, h. Norrman, h. Elingio, h. Qvae- 
store och Secret. Reftelio.

Secret:n excuserade Prof. Lundius, effter han nu i dag är af ett arfskiffte 
hindrader.

I. Acta uplästes, och wid dhet samma berättade Secret:n om sin expedition 
till Stockholm, nbl. att han uthtagit i Hoffrätten citation på Hans Excell. gen.- 
lieutn. [Nils Bielke] i Sahlsta och Kulla [Söderkulla] saken, och dhen moth 
recepisse fullmächtigen tillstält. 2. Har han sielf med sig öfwerfördt dhe öfrige



2 4 4 i 686 : i o  november

documenterne till Be[h]mers liquida//on som strax med wachtdrängen icke öf- 
wersändes.

II. Prof. Micrander refererade att Keyser nu hijtkommit för een dag sedan 
eller annan, då han honom tillijtt om Academiens tryckz aestima/zon, som om- 
giutas skall, och han lofwat sig willia företaga dhet samwa, så frampt icke något 
annat hinder mellankommer.

Resol. Prof. Micrander såsom inspect. typograph. förfråger hoos Keyser huru 
länge han här blifwer, att man må weta om här med kan fördröyas till h. Schütz 
åtherkomst, som nu snart wäntas hem, och dhetta wärcket borde öfwerfara. 
Skulle Keyser icke så länge fördröya här kan någon ordineras i h. Schütz ställe, 
eller och dher dhesse kortta och mörcka dagarna skulle hindra, eller annat slijkt 
förefalla, skulle dhetta kan ske anstå till wåren, så frampt man elliest är säker 
att Keyser här då kan wara.

III. Föredrogh Prof:r Micrander huru som Keyser här om dagen querelradt, 
att Curio emoot förbodh trycker alt fort, särdeles opwijste Keyser samma gång 
een grafskrifft hwar på fuller intet auctoris nampn war specificerad t, uthan alle
nast till literas initiales. Een annan skrifft sade och Rector sig om händer fatt som 
Curio tryckt. Resol. På dhet icke någon må inwända att han ey wist att Curio 
är förbudin, så skall förbodet publiceras tillkommande söndag på intima//ons 
taflan.

IV. Uplästes Kongl. May:ttz alldranådigste bref af d. 7. Octob. 686. och 
Illust. Cancellarii couvert dher uthom för Jolw». Leckander, att på 2 åhrs tijd 
blifwa beneficerad med stipendio duplici in theol. facultate. Resol. Dhetta re
mitteras till ejus facult:is Decani försorgh.

V. Rector berättade, att bland andra documenter som Prof. Ol. Rudbeck 
lefwereradt till deputatis in ca#ra Behmiana, hafwa och warit någre kiöpmans 
quittentier, åthskillige M. Boos quittentier, någre fogdars opbördz böcker och 
maculaturer, mantals och tijondelängder, vidimerade copier af någre obliga
tioner.

H. Ränttmästm sade att ibland dhe documenter som nu lefwererade äro, äro 
och någre gamble ransakningar öfwer Acadrns godz, och någre dommar, och dher 
ibland een original domb afsagd A:o 646. emellan Tompta och Öhrby, som 
reserverar Öhrby sin uhrminnes häfd i dhe twistige ägor, hwilcken dher man 
hafft när actionen stodh på, hade Acad:n kunnat salvera dhe ägorna hon mist. 
Ofwanb:te documenter äro inlagde uthi contoiret, som bookhållaren hafwer räk
ningarna uthi.

VI. Insinuerades och uplästes h. Prof. Ol. Rudbeckii bref, af d. 1 Nov. 
låtandes han förstå, att sedan han förnummit som skulle krukemakareänckan 
Anna Tomesdotter 685 för inspect. serarii och h. Ränttmästm talt något till 
hans ähres förklening, så will han nu communicera copialiter hennes uthsagu 
här om, hwadh han bekändt, när han henne härföre till rätta citeradt. Uplästes 
så krukemakarens förklaring, att för någon tijdh sedan bestälte Prof. Ol. Rud
beck någre krukor uthi sahl. Kongl. Drottzens nampn, men på betallningen inne- 
hölt han 92 dr 16 öre kopp^rmttt. Sedan 3 åhr dher effter blef hon genom een 
zedell, dhen sahl. Loccenii äncka på h. Prof. begiäran bödh henne frambära, 
assigneradt till h. Ränttmäst:n men förste gången hon dher war, badh han henne 
een annan gång komma igen, och då war dher D.D. Benzelius och h. Bilberg, 
som frågade henne om krukorna woro wijd Wennegarn, men hon swarat sig
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intet weta, om dhe äre dher alle. Resol. Bägge dhesse skriffter communiceras 
med D.D. Benzelio och Prof. Bilberg sampt Ränttemästaren, för hwilcka hon 
sin berättelse giordt, dher dhe så behaga och dhe dhet fordra.

H. Ränttmästin sade att hwad henwes skrifft widkommer, så kan han intet 
annat finna dher af, än hon tillstår ännu dhe ordh, som hon förr sagdt, nembl.
1. Krukorna wara kombne tili Wennegarn, 2. att blef på samma krukor een post 
obetalt, men 3. effter 3 åhrs förlopp blef tili sin betallning assignerad tili Räntte- 
Cammaren. Och för dhet öfrige sade han, kan D.D. Benzelius och Prof. Bil
berg ännu betyga, ehwad Prof. Rudbeck will inwända, att hon dhet för ad acta 
kommit är, bekiändt. Tilläde och hon jämbwähl samma gång att h. Rudbeck 
har förbudit henne seya huru med krukorna förr wijste. Elliest mente h. Räntt- 
mäst:n att warit onödigt för Consistorio att communicera med h. Rudbeck 
dhetta, ty han hade wähl fått weta af krukemakerskan, hwad henne blef swarat, 
när hon fordrade befallningen, nbl. effter krukorna kommit till Wennegarn, så 
borde Acad:n dhem intet betahla.

VII. Rector proponerade huru som D.D. Drossander publice läs chymiam, 
och han in publico loco praxin intet kan wijsa, att derföre förfrågar han, om icke 
han uthi apothequet hwaräst nödige instrumenta chymica äre, dhenne lectionen 
kunde förrätta. Resolutio. Dhetta bewilliades.

VIII. Rector berättade att Hadorphius skriftel. förfrågar om icke skulle 
Acad:n willia tillijka med Collegio Antiquitatis förskrifwa een skrifftgiutare, som 
så wähl kunde omgiuta Collegii Antiquitatis tryck som Acad:n$ effter han för
nummit Acad:n sitt renovera willia, på dhet kostnaden må dhes lindrigare aflöpa. 
Item gifwer han tillkänna, att dhen tijden han wijd Acad:n war, tog Curio till 
sig af Acad:ns tryck een hoop munke materier, giutelådor, och annat slijkt, som 
woro af nöden att åtherhämpta. Resol. Om dhet förre kan nu intet resolveras, 
förr än Acad:ns tryck först blifwer aestimerad, och Cancellarii betänckande in- 
hämptas. Men dhet senare kan wijdare intet af Curio fordras, effter han reda 
medh eedh hållit sig ey mehr hafwa, än han från sig lefwereradt.

IX. Ränttmästaren notificerade att effter 684 åhrs book, hwaräst staten är af- 
lönt för 685 är nu underskrifwen och öfwersändt till Stockholm att upwijsas 
Hans HögGrefl. Excell. Illust. Cancell. och sedan inlefwereres i Kongl. Camma- 
ren, och han wid samma tillfälle han i ödmiukheet skrifwit till Hans HögGrefl. 
Excelkce och giordt berättelse om ett och annat angående samz»a åhrsbook, 
så will han och tienstl. låta V. C. dhenne gången weta ett och annat samma åhrs
book angående, som förnämbi. är dhet 1. att i samma åhrsbook hafwa extra
ordinarie expenser stijgit öfwer 6000 dr kopp*rm:tt och dhes uthan uthgångit 
uhr cassan i tull och forlöhn in emoot 600 dr kopprfrm:tt. 2. Sådant oachtat 
har han likwijst för dhet åhret fullbetalt Hans Kongl. May:ttz stat, så att ingen 
har någon penningh att fordra för dhet åhret. 3. Har han ändå effter samma 
åhrsbook inlöst till Acad:n Cronans pantåker, nembl. 60 t:r 5 f:r land, derföre 
han gifwit 4200 dr och något dher öfwer, och således förbättrat RäntteCamma- 
rens inkomster öfwer 60 t:r spannemdhl åhrl. sampt någon summa penningar, 
som i afrad hwart åhr flyter af panttåkren. 4. Har doch sådant på fölliande åhr 
intet ländt staten till någon afsaknad, uthan han blifwit jämbwähl för 686 all
deles fullbetalt. Samptl. Consistoriales tackade h. Ränttmästaren för sin redlig- 
heet i dhetta fallet.

X. H. Qvaestor berättade att sahl. Kongl. Drottzens bibliotheque är nu på
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båth hijtkommit och ligger uthi 11 kijstor och stoort faat, som een hopp folian- 
ter ligga uthi. Men äro ännu een dehl af böckerne som intet öfwerkommit. 
Anförordnades så wachtdrängen att i morgon bittida uptaga kistorna. Samme- 
ledes gaf Ränttemästaren tillkänna, att sahl. M. Jonae Fornelii sterbhuus tili 
Acad:ns Bibliotheque donerat een qvadrat, dhen och nu i Consistorium inbars. 
Consistoriales fröydade sigh här öfwer och förordnade att qvadraten inlefwere- 
ras i Bibliothequet.

XI. Rector insinuerade na//onernes upsattzer tili hwadh lectioner dhe sigh 
förskrifwit nbl. 14 st. Desse emottog Prof. Aurivillius.

XII. Bewilliades wachtrn Per Jonson för des resor och andre åthskillige ären- 
der han giordt och förrättat uthom sitt embete 30 dr kopparmynt af cassa Con
sistorii.

Consistorium majus d. 24 Nov. 686
pra?sent. Rectore Magnif. Pering., D. Pet. Rudbeckio, Pr. Micrandro, Pr. Lun- 

dio, P. Aurivillio, D. Drossandro, Spole, Bilberg, Obrec[h]t, Lagerlööf, Elingio, 
Qvaestore ac Norrmanno, qui acta notare jussus est.

I. Rector proponerade att Laurentius Biörckegreen Amanuensis begiärer aug- 
ment på lönen. Nembl. ett stipendium simplex till dhe 200 dr han hafwer. 
Suppliquen oplästes, och discourrerade fuller Consistoriales in utramq»* partem, 
dock för dhe många processer Academien nu mehr än för mycket anfechtas 
medh, så att acta in immensum wäxsa emoot dhet i förtijden warit, will Con
sistorium dhetta ärendet hoos Hans HögGrefl. Excelbce Cancellarium i bästa 
måttan recommendera.

II. Nobilis Carolus Törnskiöldh begiärer dllståndh att hålla een panegyricam 
in natalem Augustrm Sacras Regiae Majitis ther om han ärnar tillijta Prof. 
Obrec[h]t. Thet bewillies.

III. Studiosus Marcher har med Hennes Durchleutigheetz Furstinnans [Maria 
Euphrosyne De la Gardie], och Hans Excell. Kongl. Rådetz grefwe Gustavi 
Adolphi Delagardies goda tillstånd ärnat parentera öfwer sahl. Hans Excelbce 
fordom Kongl. Drottzen och Academiae Cancellarium, till haranguens öfwer- 
seende har han anlitt Prof. Lagerlööf, begärer ther till nästkommande måndag. 
Resol. Bewillies. Här opkom D:r Pet. Rudbeckius.

IV. Een Gestricius Laurentius Gislerus hafwer öf:r tu åhr sig här i staden hoos 
sine landzmän oppehållit, han således intet nytt testimonium ifrån gymnasio 
opwijst; begiärer på landzmännernes Limnelii och Elisaei caution komma till de
position. Resol. Thetta refereras till inspect:m na//onis Prof. Aurivillium som 
sedan giör rela//on till Consistorium. (Prof. Lundius upkom.)

V. Secret. Reftelius är rester för otte dagar sedan till Stockholm att i Kulla 
[Söderkulla] saken swara h. general leutn. Niels Bielkes fullmächtig Albin Möl
ler, hwilcken Möller i HoffRätten inlagdt een supplique, och begäradt dilation 
tills han måtte få lagmans protocollet uthi dhen saken, ther emoot har Secret:n 
protesteradt, doch har Möller ärhållit 14 dagars upskof, ty har man och no- 
mine Consistorii i gåår skickat extractum protocolli som i lagmans rätten hållit 
till Reftelius.

(Här opkom Prof. Micrander)
VI. Prof. Bilberg giorde rela//on om sin expedition i Stockholm uthi liquida-
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t io n  m e d h  B e [ h ] m e r ,  a tt  h . B i lb e r g  in s in u e r a d t  l iq u id a / /o n s  i n s t r u m e n t e t  f ä r d ig t  

i H o f f R ä t t e n  d .  1 7  h u ja j  u n d e r s k r i f w e t  a f  l iq u id a t o r e r n e ,  p å  A c a d e m ie n s  s i j d a  

w a r  E lia s  G a v e l iu s  o c h  h . B e [ h ] m e r s  C a r l B e r g .  N ä r  l iq u id a t io n  w a r  fä r d ig  

g io r d ,  b l e f w e  3  p o s t e r  d i s p u t e r l ig e  g i o r d e  n e m b l .  1 . a f  1 7 2  t:r  span nem dhi. 
L iq u id a t io n  u n d e r s k r i f w e n  g iö r  h . B e [ h ] m e r  s k y l ld ig  1 0 0 0 5  d r ,  m e n  sa t t  e e n  

p å s t  span nem Jhl a f  1 7 2  t:r f ö r  A c a d e m ie n  u n d e r  d o m m a r e n s  o m p r ö f w a n d e  m e d  

n å g o t  a n n a t . H w a r  o m  s å  h . B e [ h ] m e r  s o m  B i lb e r g  o p s a t t  s in e  s u p p l iq u e r ,  o c h  

t h e m  h w a r  a n n a n  w i j s t ,  s o m  s k u l l e  in lä g g a s  i H o f f r ä t t e n .  A l t s å  h a r  h . B i lb e r g  

t r a n s p o r te r a d  t s in  f u l lm a c h t  p å  S e c r e t m  R e f t e l iu m ,  s o m  är q w a r  i S t o c k h o lm ,  

o c h  lä r e r  f u l l e r  m e d h  fö r s ta  f ö r  A c a d :n  e t t  g o d t  u th s la g  i H o f f R ä t t e n  w a r a  a t t  
a fw a c h ta .

P r o f .  L u n d iu s  fr å g a d e  o m  l iq u id a t o r e r n e  n å g o t  o m  i n t e r e s s e  i d h e n n e  s k u ld e n  

s ta tu e r a d  t.

P r o f .  B i lb e r g :  H o f f r ä t t e n  h a r  g e n o m  d e s  r e s o l u / / o n  in t e r e s s e t  A c a d :n  i f r å n -  

k ä n d t ,  a l t s å  w a r  th e r i  in t e t  a t t  w in n a . R e f t e l iu s  s k r i f w e r  i d a g  t h e t  h a n  t i ll  n ä s ta  

p å s td a g  lä r e r  e r h å l la  H o f f R ä t t e n s  ä n d t e l ig e  s lu u t  i s a k e n .  C o n s i s t o r iu m  b e t a c 
k a d e  P r o f .  B i lb e r g h  fö r  h a fd t  o m a a k  o c h  lo f w a d e  så  h a n s  s o m  b o o k h å lla r e n s  

R o m m e l s  m ö d a  ta c k s a m b i.  ih o g k o m m a .

P r o f .  B i lb e r g  p å m in t t e  h ä r  w ij d  a t t  h a n  t i l l  l iq u id a t o r e r n e  m å s t ,  e f f t e r  m e d h  

h . R ä #  t tm ä s ta r e n s  p lä g a d  c o m m u n ic a t io n  g i f w a  1 0 0  d r  s :m tt ,  h w i l c k e t  o c h  

m ä c h ta  p o u s s e r a d t  w ä r c k e t z  f o r t s ä t t ia n d e .

V I I .  W ij d a r e  r e f e r e r a d e  P r o f .  B i lb e r g  s ig h  h a f f t  a u d ie n c e  h o o s  H a n s  E x c e l l .  
I l lu s t .  D n .  C a n c e l la r iu m , o c h  s å le d e s  e e n  o c h  a n n a n  A c a d e m ie n s  a n g e lä g e n h e e t  

in s in u e r a d t ,  tå  H a n s  E x c e l l : c e  l o f w a t  s ig  m e d  f ö r s t a  o m  a lt  u t h f ö r l .  t i l l  C o n 

s i s to r iu m  s k r ifw a . H .  B i lb e r g  s a d e  s ig  o c h  ta lt  m e d  e n v o y e n  h . L i l l i e r o o t  o m  

e e n  s w e n s k  d a n ts m ä s ta r e s  f ö r s k a f f a n d e  ifr å n  P a r is , t h e t  h . e n v o y e n  o c h  lo f w a t  

t i l l  f ö r s t a  w å r d a g  s k ie ,  a l le n a s t  a t t  sa la r iu m  c u r r e n s  b e s p a r e s  f ö r  b e m r te  d a n tz -  

m ä s ta r e  t i ll  r e s e p e n n in g a r .
R e s o l .  H ä r  o m  c o m m u n ic e r a s  m e d  H a n s  E x c e l l .  C a n c e l la r io .

V I I I .  P r o f . B i lb e r g  r e f e r e r a d e  w ij d a r e  s ig  ta lt  m e d  M a g . H a l e n i u s  s å s o m  C o n 

s i s t o r iu m  h o n o m  c o m m it t e r a d t ,  o c h  a t t  h a n  s ig  t i l l  i n t e t  w is t  u th lå t i t .  O m s i j d e r  

b e g iä r t e  h . B i lb e r g ,  a t t  s å s o m  h a n  är  b å d e  D e c a n u s  o c h  in s p e c t .  s t ip e n d ia r io r u m ,  

o c h  n u  m ä c h ta  b l i fw i t  h in d r a d , a t t  h a n  ifr å n  t h e  få  p u b l i c is  l e c t i o n ib u s  s o m  n u  

k u n n a  w a r a  ö f r ig e  m å  b l i fw a  d i s p e n s e r a d .  T h e t  b e w i l l ia d e s .  M e n  h w a d h  q u a n tu -  

m e t  a f  h o n o r a r io  f ö r  h . B i lb e r g  o c h  b o o k h å l la r e n  a n la n g a r , sk a l l  d h e r  o m  c o m 

m u n ic e r a s  m e d h  in s p e c t o r ib u s  aerarii o c h  h . Q v a e s to r e .

I X .  H .  Q v a e s to r  s a d e  h ä r  w ijd  s ig  h a f f t  t w e n n e  f o g d a r  å th  S t o c k h o lm ,  s o m  

s k u l l e  f o r d r a  o p  å  7 0 0 0  d r  t i l l  s t ip e n d ia t e r n e s  a f b e ta la n d e ;  m e n  d h e  h a fw a  i n t e t  

f y l l e s t  få t t  1 0 0 0 .  o c h  m e d a n  t i j d e n  t i l l  s t ip e n d ia t e r n e s  a f b e t a la n d e  l i jd e r ,  m å s t e  

h a n  t h e t  ä r e n d e t  t i l l  V e n .  C o n s i s t o r iu m  r e f e r e r a .  S a d e  h ä r  h o o s  a t t  o r s a k e n  h ä r  

t i l l  är a tt  e e n  o c h  a n n a n  a f  A c a d : s  h a n d e ls m ä n ,  h e l s t  b r y g g a r e n  J a h a n  J a h a n s o n ,  
s o m  e e n  s t o o r  p o s t  är  s k y ld ig ,  h a r  n u  r e s t  p å  la n d e t ,  o c h  u th a n  d h e s  i n t e t  f ö r -  

r ic h t ig  är. Q v a e s to r  b e s w ä r a r  s ig  d h e r  ö f w e r  a t t  k i ö p m e n n e r n e  a l l e  b e t a l ln in g z  

t e r m in e r n a  f ö r s u t t id t .  'Resolutio. H ä r  ö f w e r  m å s t e  s ö k a s  e x s e c u t i o n s  a d s i s t e n c e .
X .  O p lä s t e s  H a n s  E x c e lk c e s  I l lu s t .  D n .  C a n c e l la r i i  b r e f  o m  H e r m a n  I l l e r ,  a t t  

h a n  in t e t  k a n  a n ta g a s  f ö r  ä n  h a n  w i j s e r  s i t t  m ä s t a r e b r e f ,  e l l e r  w i j s e r  p u b l iq u e  

p r o o f .  O c h  b e f a l le r  C o n s i s t o r io  h u g s a  s ig h  o m  f l e r e  t i l l  s a m m a  t i e n s t  c a p a b le
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subjecter. Resol. Thetta ärendet committeras Secret. Reftelio, att conferera här 
om med Kongl. May:ttz fåchtmästare [Didrik Porath].

XI. Oplästes än ett Hans Excelkces Illust. Cancellarii bref om uthwärckande 
af Hans Kongl. May:ttz confirmation uppå stipendium Helmfeldianum, att Con- 
sist:m giör een underdånig supplique till Kongl. May:tt om confirmaZ/ons ärhål- 
lande, som kan thes uthan communiceras med s. Kongl. Rådetz h. Helmfels 
arfwingar. Consistorium slöt att een supplique till Hans Kongl. Mayrtt i under- 
dånigheet afgåår, sampt swar till Hans Excelkce. Såsom och att ett tienligit bref 
part här af gifwes åth sahl. fäldtmarskalkens sterbhuus.

XII. Qvaestor proponerade att medan i Westmanland Hans Kongl. May:ttz 
ordres äre publicerade, att 14 dagar för Thomae måste bonden wara tillsagd t 
hwart spannemåhlen skall föras; ty hade han reda för 3 wekor sedan om span- 
måhls köpet skrifwit till borgmäst: n i Fahlun Zachris Uneson, hwilckens 
Zacharias swar till Qvaestorem oplästes ther i han biuder allenast 11 dr 
tunnan. 'Resolutio. Consistorium kan intet giärna under 12 dr tunnan aflåta; ty 
giör h. Ränttmästrn i thenne negotiation sitt bästa. Ther wijd oplästes åthskillige 
andra spannemåhls handeln i åhr angående bref.

Qvaestor begiärte opsatz på priset af Oplandz spanmåhl och uthslag om kiöp- 
männerna med hwilcka man i åhr handla må, mente sielf att man icke stort öfwer 
7 dr tunnan kunde giöra sig hopp om. Consistorium lemnade thetta i h. Qvaesto- 
ris goda omsorg. Till kiöpmän förslog han bryggar Puke, och Hans Kongl. 
May:ttz tafeltäckare Jons Erson. Resol. lemnas och i h. Qvaestoris försichtigheet. 
Hafren sattes på 4 dr tunnan såsom i flord. Qwarn spannemäYA på landet wijdh 
Ulfwa och Wattholmen. Rågen 10. dr. Blandsäd 7. dr.

XIII. Qvaestor har gifwit för rådstugu dommen öfwer Jahan Hansons 
[Knäpps] äncka 1 rdr och 1 carolin i fattig byssan.

XIV. Oplästes befakns Jacob Andersons [Hambraeus’] supplique, tillbiudan- 
des han att betala sine frijheetz åhr ifrån 662 till 685 inclusive för Eenbobergz 
[d: Lenaberg] hemman, att han ther emoot i sin och sin hustrus lijfztijd må 
niuta thet fritt. Consistorium aggreerar dhetta, doch måste han hålla hemmanet 
wijd god rycht och häfd.

XV. Prof. Norrman begiärte att få inträda uthi h. Profess. Micrandri humble- 
gårdh.

Profess. Micrander nekade dher till, effter han dhen opbrukat hafwer. Prof. 
Bilberg nomine facultatis yrckade dher på att hummelgården borde gå tillbaka 
till facultatem philosophicam, effter dhen humblegården hafwer hördt tillförende 
under facultate philosophica.

Professor Lundius och Ränttmästaren uthlofwade sig willia dhenne saken 
emellan dhem amice componera.

XVI. Befal:n Winter som warit på een syyn mellan Rung och Kålsta i Tors- 
tuna s:n i Wessmanland emoot s. Chr. Witterbergz fogde Matis Olson för sitt 
eget skattehemman medh sine consorter, giorde een kort relaZ/on om sam
manhanget af saken. Res. effter tingz rätten remitteradt saken till förlijkning, som 
torde wara Academiens liquide rätt till något förfångh, ty kan intet Consistorium 
sig till een sådanna composition förstå, uthan heller fullföllier sin rätt per viam 
juris; och afgår här om bref till häradzhöfdrn Wester.

XVII. Een tydsk student Joh^». Tobias Sutorius Buga Francus, haar warit
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praeceptor hoos förnämt folck, är blifwen här antagen för cive academico; be- 
giärer tillstånd att informera ungdommen i tydske språket. Resol. Dhet bewillies.

XVIII. Samuel [Johansson] klåckare fordrar sin löhn för förflutit åhr, och will 
hafwa ändtel. swar. Resol. Honom bewillies otta rixdaler, hwilcka tages af cassa 
studiosorum. Men man talar med D. Peer Rudbeck om een annan klockställare; 
will och D. Peer intet släppa Samuel, som sitt afskedh flere gånger fodrad t, 
communiceras thet med Hans Excelkce Cancelleren.

XIX. Rector proponerade tijden secundum constitutiones wara inne att Con
sistorium anseer sig om novo Rectore. Ordningen träffade Prof. Obrec[h]t, 
hwilcken Consistorium ther till mycken lycka önskade.

Prof. Obrec[h]t betackade V. Consistorio för dhes eenhällige waal, med be- 
giäran att V. Consistorium wille honom med alt giörligit adsistence bispringa.

XX. Decanus facult. philos. proponerade att thesse effterskrefne studiosi be- 
giära disputera exercitii caussa. Joh^«. Bonaeus W-Gothus de numero, And. 
Simonius* Suderm. de imputatione, ]ohan. Petri** Westm. de incremento navi
gationum.

Consistorium majus 2 Decembrå 686.
habitum mox a recitato panegyrico in natalem Augustissimi Regis, praesenti

bus Rectore Magnif. Peringero, D. Pet. Rudbeckio, Micrandro, Lundio, Auri- 
villio, Drossandro, Spole, Obrec[h]to, Elingio et Norrmanno, qui acta anno
tabat.

I. Rector proponerade caussam convocati Consistorii wara dhen, att Höglofl. 
Kongl. HoffRättens dom in caussa Bringiana wore ankommen, hwilcken oplästes 
tillijka med h. fiscalens And. Södermans bref, hwaräst sees jämpte dhet att dom- 
men d. 27 Novembm (icke d. 2.) uthgifwen, och pronuncierad är, huru Con
sistorium måste innan nästkommande lögerdag kl. 12. begiära beneficium revi
sionis ther Acad:n sig ther af täncker att betiena.

Rector sade dommen i går kl. 3 med publique posten ankommit. Consistorium 
discourrerade quid in hoc negotio facto opus sit; beneficium revisionis lärer intet 
Consistorium ärhålla, uthan ärlagde revisions penningar, så är och ther wijd 
icke ringa att befara ther ingen favorablare resolution torde uthfalla för Con
sistorio, lära och expenserne således falla Academien swårare, ty skickades effter 
Qvaestorem, att han kommer tillstädes och in cuassa tam gravi ac tantopere ad 
serarium pertinente, gifwer sitt betänckande. Slötz och att domen communiceras 
med h. Prof. Ol. Rudbeckio, effter det Kongl. Rättens domb sigh stödier på 
Professorens observation under bookhållarens Bångz räkning. Ty togh Prof. 
Lundius dommen hoos sigh att wijsa dhen h. Rudbeckio.

Qvaestor excuserar sigh att komma tillstädes effter han ringa kundskap har 
om thenne saken, doch attesterade Rector att han till h. Rectorem sagt sin me
ning att sökia beneficium revisionis. Consistorium talte här om in utrinque par
tem, kunde doch intet understå sigh in publica caussa släppa dhes rätt uhr hän- 
derne, uthan måste söka beneficium revisionis; hwilcken negotiation cpmwitteras 
h. Söderman som tillförende warit actor causae hujus, hwilcken instrueras med

* Felskrivning för Andreas Marci Simming.
*• Felskrivning för Petre.
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ny fullmacht, med revisions penningar 200 dr s:mtt (doch giör han sitt bästa hwar 
revisio gratuita kunde stå att obtineras) item far för sitt omaak, här tills hafd 
100 dr s:mtt medh försäkran att framdeles wijdare blifwa ihugkommen.

II. Rector proponerade att een jude Schemuel Arse hijtkommen och nu 
mächta illa siuk liggandes, begiärer komma till doop och i sin christendom in
formeras. D. Per Rudbeck sade sigh skola skicka till honom een af presbyterio. 
Rector gaf honom godt wittnesbördh om sin integritet och zelo till conversion, 
så och om sin erudition in rebus ac literis hebraicis, begärandes dher jämpte 
för honom någon eleemosynam.

Consistorium bewilliade dhenne Schemuel 10 dr s:mtt af cassa studiosorum.
III. Rector proponerade att Johannes Kock Wesm. söker testimonium acade- 

micum, warandes nu i Åbo. Thet communiceras medh inspectore nationis.

Consistorium majus Decembm 8.
närwarande h. Rector Peringer, Micrander, Aurivillius, Drossander, Spole, 

Wollff, Bilberg, Qvaestor, Norrman qui acta annotabat, Elingius.
Lundius ursächtas effter han i dag brukadt medicamenter.
I. Rector proponerade sig warit tili Stockholm för een sin particulier beställ

ning, och wijdh samma tillfällen communicerade Consistorii sluut om beneficio 
revisionis med fiscalen Söderman, effter nu fatalia så när wore uthe, war ingen 
tijdh att söka hoos Hans Mayrtt revisionem gratis, uthan som kl. skulle slå 12, 
admitterades Söderman till praestandum juramentum calumniae, och erlades 
straxt revisions penningarne 100 rdr, doch effter dhe i sådan hastigheet blefwe 
opnegotierade, måste man låfwa therföre några plåtar i opgiäldt, hwilcket af Con
sistorio beståås. Wijdare, sade Rector, åligger Consistorio att innan 14 dagar 
inkomma med juramento calumniae, effter fullmächtigens Södermans begäran, 
hwar emoot Consistoriales exciperade till att en particulié sådant giöra, mädan 
mästedehlen af närwarande intet hafwa så noga effterrättelsse om saken som the 
henne förr drifwit. Elliest är thetta een caussa publica, men ingalunda membro
rum Consistorii propria.

H. Elingius opkom.
II. Rector har procureradt een book Antiquitates Oxonienses till skänckz åth 

academiske Bibliothequet af engliske residenten h. Rob iw son. Rector betackes 
af Consistorio, så afgår och ett courteust tackseyelsse bref tili h. Robiwson för 
dhes anseenlige skänck.

III. Qvaestor insinuerade Zachris Un[e]sons bref ifrån Fahlun som för 
Helssinge och Wässmannelandz spannemåhlen intet will gifwa mehr än 11. 
16 tunnan, af then orsaaken att samma spannemåhl skall i åhr wara sämre än 
för detta. Resol. Consistorium kan intet gärna gå ifrån sin begäran af 12 dr, 
hålst medan man för samme spannemåhl måste gifwa foorpenningar uthom lag- 
sagun.

Bryggarne i Stockholm willia intet gifwa mehr än 7 dr tunnan för Acade- 
miens korn. Resol. Måste fuller tagas hwad man får, hwar intet mera står att 
winna.

IV. Prof. Norrman är tillitt giöra parentation öfwer sahl. grefwe Carl Oxen
stierna, som nästkommande söndag begrafwes i Stockholm. "Resolutio. Får dher 
till tijssdagen.
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V. Humblegårdzdrängen Erich Anderson som i sex åhr tient Academien för 
humblegårdzdräng, begiärer afskedh. Resolutio. Bewilliades.

Qvaestor berättar att twänne humblegårdzkarlar och gått sin koos uhr tiensten, 
nbl. [lucka för deras namn]. Och i dheras ställe äre twänne andre antagne.

VI. Wachtmästaren Pär Jonson [Brok] har hafft omaak medh mantahls- 
penningarnes opfordrande, begiärer een lijten skopenning för sitt omaak. 
Resolutio. Får af aerario 12 dr koppör:mtt.

VII. Academiens wachtkarl Per Erson begiärer få arrendera Academiens trä
gård h wijd Dragarebrun. Änkan ther sitter skulle gifwa 60 dr åhrl. och förbättra 
trägården med plantering, penningarna far man medh mödo af henne, men 
ingen förbättring giörs på culturen. Ärendet swarar intet emoot then bekostna
den Academien giör med plank etc. Qvaestor mente wara bättre och avanta- 
geusare för publico att ther lades humble gårdh, hwilcket förslagh höltz gott, 
doch ther änckan will gifwa thet Per Erson biuder, nbl. 80 dr så är hon närmare 
att blifwa wijd honom.

Consistorium majus 9 Decembm 
kl. 9. present. Rectore Peringero, Micrandro, Lundio, Aurivillio, Drossandro, 

Spole, Wollff, Bilberg, Elingio, Qvaestore et Norrmanno qui acta notare jube
batur.

I. Rector insinuerade ett upsattz uthaf the skähl, hwar med Consistorium 
synes kunna befrias ifrån edegärd in caussa publica, såsom och af sielfwe eden, 
thär then ändtel. praesteras måste. Af revisions stadgan A:o 682 sees att eeden 
här in loco in för stadzrätten giöras skulle, ty taltes med stadzmagistraten att 
eden i dag effter middagen kunde gå för sig, effter tijden för Consistorio så 
kort är. Hwadh eedgärden af singulis eller toto collegio per nonnullos repraesen
tatos angår, höltz bäst Rector medh Decanis cujusqz^ facultatis och således 4 
membra collegii eden aflägga, medan nu intet alle kunna komma tillstädes 
partim per absentiam, partim per alios caussas. Decani caeterarum facultatum 
wedertogo dhetta, men hwar Decanus facult. theol. Schütz och Prodecanus 
skulle förwägra sig detta att giöra, lofwade Prof. Micrander thet att praestera

Consistorium majus eodem die 
a meridie h. 4. praesentibus Rectore Peringero, Micrandro, Aurivillio, Dros

sandro, Spole, Wollff, Bilberg, Elingio, Norrmanno qui acta notabat.
I. Rector insinuerade een copia af Hans Kongl. May:ttz bref daterat 18 octo- 

bris 686 tili Hans Excelkce Academiae Cancellarium, innehållandes een allernå- 
digst till Academien giord donation af h. s. Excell. Kongl. Drotzens bibliothe- 
que. Item twenne Hans Excell. Illustriss. Cancellarii, bem:te Kongl. donations 
öfwerförande angående originals bref till Prof. Schütz det förre af d. 2 Novem- 
bris, thet andre af 9 ejusdem mensis. Slötz att ett underdånigt tackseyelse bref 
afgår till Kongl. May:tt. Item till Illust. D. Cancellarium.

Consistorium majus die XI Decembm A:o 686. 
praesentibus Rectore Magnifico Peringero, Prof. Micrandro, Prof. Aurivillio, 

Prof. Drossandro, Prof. Spole, Pr. Wollff, Pr. Obrec[h]t. Elingius acta notavit.
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Acta af d. 24 Novembm, 2 Decembw, 8 Decembm, 9 Decembm oplästes. 
Prof. Norrman uhrsächtes för andre beställningar.

I. Proponerades af Consistorio att ett bref skulle afgå till Hans Excelkce 
grefwe Bengdt Oxenstierna Acad:ae Canceller om befordringen uthi revision in 
caussa Bringiana.

II. Uplästes attestatum gifwit Consistorio af rådhuset om eedens afläggiande 
wijd revisions sökiande. Daterat af Upsala rådhuus d. 9. Decembris, hwilketz 
original strax blef afskickat.

III. Rector förtälte huru han war anmodat uthi sommars under röötmånan 
att befordra till slut dhen twistige saken emellan sahl. Prof. Gartmans änckia 
[Margareta] och rådmans Erich Hansons [Ångermans] änckia [Maria]. Men 
swarade att dhet då intet kunde företagas, effter feriae woro inne, och mäste 
dehlen af Consistorialibus bortreste; sedermehra hade hoos Rectorem aldrig nå
gon påminnelse skedt om dhenne saken, förr än wijd pass 3 wekor sedan.

IV. Sahl. Professorens Gartmans effterlefwerskas skrifft emoot s. Erich Han
sons [Ångermans] änckia oplästes, uthi hwilcken hon begiärer att injurie saken 
intet skulle afdömmas så länge hufwudsaken hänger under HoffRätten. Nu i 
dhet dhenne saken så länge warit upskuten, sade Rector sig dher till ingen skuld 
hafwa, hälst effter han först för tree wekor sedan blifwen ansöckter att låta dhen 
samma företagas; där man och förr hade welat dhen företaga, så hade absentia 
Secretarii som hela tijden warit bortta på Academiens ärender, sådant hindrat, 
effter han documenterna under händer hafwer. Rector sade sig och hafwa hans 
kammar updyrcka låtit, och documenterne noga efftersöckt, men intet kunnat 
dhem finna.

Byggningz skrifwaren Claes Ekman som war uthskickad på rådmanskans wäg- 
nar, war intet med någon fullmacht instruerat, tillsades fördenskull af Consis
torio, att han dhen skulle sig förskaffa, hwilcket han sade sig strax willia effter- 
komma. Consistorium fan råd eligit wara att s. Prof. Gartmans äncka opwijser 
stadzrättens domb fallin emellan sig och sin styfmoder, effter som hon skrifwer 
uthi een sin skrifft att appella/zon woro skedder till Kongl. HoffRätten, och att 
dhenna injuriae saken, om hwilcken nu twistas skall wara ett accessorium här
flytandes af sielfwa hufwudsaken, som nu hänger uthi Kongl. HoffRätten, på 
dhet att Consistorium dher af må see, huru wijda dhenna action hänger af dhen 
förra. Sahl. Prof. Gartmans änckas skrifft skulle Ekman bekomma hoos Recto
rem, dher han kommer instructus med fullmacht.

V. Olaus Rinman O-Gothus begiärte testimonium. Bewilliades. Petrus 
Lan[d]tman O-Gothus begärde fa disputera exercitii gratia de sermone.

Anno 1686. Decembw 15.
kommo tillhopa in Consistorium majus Rector Magnificus Peringerus, Prof. 

Micrander, Pr. Aurivillius, D. Drossander, Spole, Wollff, Bilberg, Obrec[h]t, 
Elingius, Qvaestor et Norrmannus, qui acta annotabat.

I. Rector proponerade Prof. Schütz ingifwit een osumerad räkning, uppå dhe 
giorde expenser wijdh thet nye Kongl. bibliotheques emottagande och hijtfö- 
rande; hwilcken summa h. Schütz will att upföras skall uppå aerarium, men icke 
uppå dhen gamble Bibliothekes staten. Resol. Thesse medell tages af Bibliotheks 
staten, men icke af aerario; och kan imedlertijd innehållas med nye böckers 
opkiöpande.



i686:15 december 253

II. Oplästes ett opsatts af Academiens underdånige tackseyelse bref tili Hans 
Kongl. Mayrtt angående dhet hijt donerade bibliothequet, sampt och ett till 
Hans Excelkce Illust. D. Cancellarium.

III. För någre dagar sedan ankom ett Secreter[ar]ens Reftelii bref af Decem- 
bris 12 till Rectorem att beneficium revisionis caussae Bringianae står helt öppet, 
sampt att Upsala stadz magistratz attestatum de oblato juramento är insinue- 
radt i Kongl. HoffRätten d. 11 hujus.

IV. Opiäste Rector ett h. landzhöfdingens Thegners exsecutions bref till 
slottzbefalm Samuel Steen af d. 7 Decembrå. Res. (Prof. Obrec[h]t opkom). 
Här om måste confereras med h. Sam. Steen, om icke Academien med sterb- 
huset far quittera, hwadh hon har att fordra. Hwar till nödige documenter, cita
tion till HoffRätten, domen etc. frånsökes. Så måste och wederparten ställa 
nöyachtig caution för sigh, medan beneficium revisionis mellankommidt.

V. Qvaestor berättade penningarna för Kongl. stipendiaterne stå i beredskap, 
begiärandes att registren giöras färdige. (Prof. Aurivill. opkom.)

VI. Uplästes Hans Excell. Illust. Cancellarii bref af d. 25 Novembm om Prof. 
Liungz praetension uppå een adjunctura philosophica till Rev. D. ProCancella- 
rium och Consistorium, medh dhes bijlagor Decani facult. philos. Bilbergz 
nomine facultatis bref till Illust. Dn. Cancellarium de dato Septembm 24. Item 
Pr. Liungz supplique till Illust. D. Cancellarium. Thetta alt hade h. Rector com- 
municeradt medh Reverend. D. ProCancellario, hwars swar och betänckande 
till Consistorium af 10 Decembm oplästes. (Opkom Pr. Micrander.) Item een 
Prof. Liungz supplique till Consistorium i dag inlefwererad. Facultas philosophica 
haar reda sagdt sin mening, altså devolveras sententierandet till facultates su
periores.

D. Drossander: Jag unnar gärna Prof. Liungh alt godt och wedergiällning för 
sitt arbete han giör wijdh Academien, men såsom alle saker här wijd Acad:n 
äre på wägen att redresseras, att man här effter lefwer i alla måtto stricte effter 
Kongl. constitutiones academicas, så kan iag intet annat see wara här wijd att 
giöra, än att facult. philosophica effter wanligt maneer föreslår personen, och 
Consistorium der uppå skickar till Hans HögG. Excellxe Acad. Cancellarium 
utaf constitutionibus academicis hwad som dhen saken angår, sampt dhe skiähl 
som på både sijdor äre, urgerandes, då man i ödmiukheet kan afwachta Hans 
HögG. Excell: c es deröfwer günstige resolution.

Prof. Aurivillius: Angående adjuncturerna i gemen kan iag intet annat fatta af 
Kongl. staten wijdh Academien och Kongl. constitutionibus, än att hwar facultet 
må behålla sine adjuncturer, och öfwer dhem hafwa dhen disposition som Kongl. 
constitutionerne medgifwa, men såsom dher wijdh är inkomne någre andre för
ordningar af åthskillige deels Kongl. May:ttz deels förre Cancellarii dispositio
ner, så kan iag intet see huru Consistorio kan wara res integra här om nu för 
tijden något wist att statuera, angående dhen quaestion som nu moveras om Prof. 
Liungh skall få behålla then adjunctur uthi facultate philosophica heller icke; 
så emedan iag icke weet huru wijda han är kommen dher ifrån, uthan sådant 
måste af facult. philosophica wijsas, så kan iag icke heller dher om något seya 
min mening. Elliest såge iagh gärna att Prof. Liungh som länge suttit uthan under- 
håld wijd Academien, kunde nu med något blifwa soulagerad, så frampt han 
therföre will praestera hwadh Kongl. constitutiones honom pålägga.

Profir Micrander: Hwadh dhenne saken wijdkommer, så har iag then tanckan
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alltijdh hafft, wäll wara om man uthi alt kunde effterlefwa Kongl. Mayrttz con- 
stitutioner och förordningar, men såsom i dhe saker och ärender, i hwilcke af 
högre hand någon dispensation emellan kommer, icke tyckes wara för Con
sistorio integrum så stricte i alt effterföllia bem:te ordningar, denne saken och, 
om hwilcken nu controverseras, icke allenast är af sådan beskaffenheet, uthan 
och för Prof. Liungh synes militera, de skiähl som han i sine skriffter andragit 
hafwer, jämwähl och nu ganska få uthom ven. facult. philosophicam tillstädes 
äre, altså finner iag intet oskiäligit wara, att man först inhämptade dheras be- 
tänckande, som bårtte äre af andre faculteterne. 2. Bijfaller iag gärna Hans Hög- 
wördigheetz h. ProCancellarii betänckande i dhenne saken, så frampt icke råde- 
ligare skattades, redresserandet af all oordning som inkommen är i een och 
annan facultet underkasta Kongl. M:ttz allernådigste behag, ther hän och Com
mission thet lemnat har.

Dacanus facultatis philosophicae Bilberg, sade sig skola skicka till Hans Ex- 
cellice acta facultatis med första, hwar icke the andre facultates inkomma med 
sine skiähl effter Illust. D. Cancellarius ett fordersampt swar begärer.

VII. Secret. Upmarck inkom, och sade samptl. stadz magistraten söka Con
sistorii adsistence om twenne studenter, Welin een Wermlandus och een 
WestroGothus \lucka för namnei\ att the måtte sistera sig emoot twenne kånor, 
som them för lägersmåhl beskylla.

Prof. Bilberg berättade Welin hafwa rest uth och nu wara i Stockholm, sade 
och att han förlijkt kånan, som honom för lägersmåhlet beskyller och gifwit 
henne 80 dr, att hon skulle tiga stilla tills han disputeradt; så snardt dhet skedt, 
högg han genast af uhr landet, förr wiste man intet ther af. Elliest lofwade Rec
tor och Consistorium sig willia giöra all möyelig handräkning, att then andre, 
som i landet är, må sistera sig, hwarom bref afgår till landzhöfdingen h. Örne- 
klo.

VIII. Oplästes Illust. Cancellarii bref angående continuationem stipendii, 
item twenne studenter som söka stipendium Martinus Soolberg [Sohlberg] 
och Thom. Fehman, item att Hans Excelkce agreerar Consistorii betänckande om 
Amanuensis [Biörkegreens] augment.

D. Drossander: Såsom facultas medica för wisse orsaker the iag intet håller 
af nöden att nämna, haar alltijdh behöfft och ännu behöfwer att wisse personer 
som studera in medicina fa åthniuta continuation af dheras stipendier, ty har 
facultas i sinnet hoos högre hand ödmiukel. att söka tillstånd att förblifwa wijdh 
förrige praxin i samma ärendet i thet iag nomine facultatis wille gifwa Ven. 
Consistorio föruth tienstl. tillkenna, med förmodan Ven. Consistorium intet 
låter sig thet misshaga. Här emoot war intet Consistorium.

IX. Decanus facult. phil.: Effter Amanuensis, effter Illust. D. Cancellarii och 
Consistorii godtfinnande, far ett stipendium simplex till augment, ty kommer 
han på facult. juridicam, medan juris consulti nu allenast hafwa 2 \  rum, men 
medica 3 é af officialibus. Theologi och philosophi hafwa fyllest tillförende. Prof. 
Aurivillius Decan. facult. jurid. sade sig willia thetta communicera medh sin 
collega. Resol. Inspectores stipendiarior/m förena sig här om å part. Altså diffe- 
reras hela determination här om tills inspectores giordt sluut här uthi. Prof. 
Bilbergh med facult. philos. will wara uhrsächtad, om här uthi något hinder skier, 
och åtahl giörs.
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X. Matthias Abelinus kom i gåår till Rectorem med Lyrells supplique till 
Kongl. HoffRätten. Kongl. HoffRätten hade resolverat d. 20 Octob. att then 
skulle communiceras med Consistorio. Hwilcken oplästes. Och troor fuller 
Consistorium thet Secretarius effter ordres alle acta noga haf:r genomgådt, och 
att hwad till Lyrells saak med Kerstin Klangh hörer fullkombl. extraderat, men 
äre någre original bref eller inlagor intet verbotenus, uthan summatim i proto- 
collet införde, så kunna the ännu extraderas; sine egne suppliquer haar han och 
sielfwe documenterne som han begiärer finnas fuller, will han copier ther af 
hafwa, bör han them af Secretario uthtaga, och gåår hår om Consistorii swar till 
Kongl. HoffRätten, och tages attest af Abelin att han nu först thenne suppli- 
quen insinueradt.

XI. Rector tog afskedh af Consistorio med wanlig actione gratiarum et polli- 
cita//one officiorum. Profess. Micrander nomine Consistorii betackade reciproce 
Rectori för thes wähl och till Consistorii gode nöye förde governe, önskandes 
mycken lycka och långwarigt wällståndh.

Consistorium majus d. 17 Decembm 686.
praesentibus Rectore Magnif. Obrec[h]to, Pr. Micrandro, Aurivillio, Dros- 

sandro, Spole, Wollff, Bilberg, Peringero, Elingio, Qvaestore, Norrmann qui 
acta annotare jussus est in absentia Secretarii Holmiae nomine Consistorii com
morantis.

1. Rector betackade V. Consistorio för thes eenhällige uppå sig fallne waal- 
röster, begärandes, såsom och wänl. förmodandes, thet Consistorium uthi ad- 
ministratione muneris wille räcka handen, önskandes ther till Gudz milderijke 
nåde och wällsignelsse, sampt pacata tempora resque prosperas publicas et pri
vatas.

2. Rector proponerade nu böra tillsättias officiarios academicos, såsom först 
assessores Consistorii minoris, constituerades så in facult. theol. Prof. Schütz, 
in juridica Prof. Aurivillius. In philosophica Pr. Spole och Pr. Peringer. Item 
Decani in facult. theol. Pr. Micrander. In juridica Pr. Lundius. In medica D.D. 
Drossander. In philosophica Pr. Peringer. Hwadh inspectionem aerarii wijdkom- 
mer pra» tenderad e Pr. Aurivillius att blifwa inspector, effter Pr. Lundius näst 
tillförende warit; andre mente här uthi alterneras mellan faculteterne och nu 
een af theologis böra tillsättias, doch skall efftersees hwad praxis förmåår. Ibland 
philosophos förordnades Prof. Wollff inspector aerarii. Inspector typograph. blijr 
Pr. Bilberg.

3. Företogz stipendiat listan, och oplästes ett Pr. Schütz och Pr. Micrandri 
breef, att Johan. Emporelius må få stipendium in facult. philosoph. effter theo
logi på Decani philos. h. Bilbergz recommendation i sin facultet till stipendium 
insatt Sam. Terserum, som i facult. philosophica söckt stipendium. Slötz altså 
att Emporelius blifwer hoos philosophos accommoderad. Decanus facult. philos. 
Bilberg berättade in facult. philos. wara 14 stipendiater af högre hand recom- 
menderade, altså kan nu facult. philos. Biörckgreen intet emottaga, för än the 
andre faculteterne proportionaliter så många recommenderade stipendiater till-



2 5 6 i6 8 6 :17 december

sättia. Och upräknade h. Bilberg fölliande een Piilträä, Andr. Linwall rijcare, 
een Trogelius. Carolus Wijström antiquic. studiosus, een musicus, Gustamt 
Rönnow, Secretarii och bookhållarens Amanuenses 3 rum. Urmakaren, Stahl
berg musicus, Rydelius musicus, Liunggreen in facult. theol. et philos. simul, 
jussu regio, Johan. Lithenius studios, antiquit. Prof. Aurivill. Decanus fac. jurid. 
sade att thesse opräcknade tili een deehl äre alle officiales, the andre hafwa 
recommendationer af högre hand på Stipendium tili een tijd, effter hwilckens 
förlåppz, rummen blifie öpen, men medh officialibus är annorlunda beskaffat, 
att theras rum äre perpetuo bårte för faculteten; och emedan facult. theologica 
et philosophica hafwa meer än dubbelt rum emoot facult. juridicam et medi
cam, så böre the och proportionaliter hafwa dubbelt officiales, dher doch nu 
kan intet finnas att facult. philosophica hafwa dubbelt officiales emoot bem:te 
faculteter, ty facultas juridica et medica hafwa tillhopa 6 officialium rum, och 
therföre kunna the intet emoottaga then siunde. D.D. Drossander sade att Biörc- 
kegreen må dhenne gången blifwa hulpen in facult. medica, men allenast thenne 
gången. Decanus philos. sade på facultetens wägnar, att när någon här effter 
kommer med recommendation eller befallning aff högre handh, så må the icke 
mera påträngas facultati philos :ae än andre. Ther medh hölle alle.

Pr. Micrander opräknade the som af theologis thenne gången tillsätties, nembl. 
i M. Nicol. Schultins ställe Leonhardus Engwald O-Gothus. Laurentius Grönberg 
Roslagius i M. Abrahami Burmans ställe. Petr. Spaak Vexionens. i M. G[i]öthers 
ställe. Johan. Folcker Calmar. får medh Fellman* halfft rum. Samuel Terserus 
Wesmannus i Izandri [Isanders] ställe. Andreas Tegman W.bothniensis i Pil- 
trääs ställe, som hela terminen warit bortta, och säyes öfwergifwit studierna; 
Tolstenius Heising, i M. Palmroots ställe. Pr. Aurivillius berättade att effter Hans 
HögGrefl. Excell. nu warande Cancellarii recommendation kommer Samuel 
Brauner Calmariensis till halfft rum effter Johan. Fegraeus W-Gothus, och i lijka 
måtto på Illust. Cancellarii recommendation Thomas Fehman Gothoburg. uthi 
Johan. Daahlmans ställe. D. Drossander sade att i Jacobi Hollsts ställe kommer 
Andreas Holsbom. Olai Orstadii halfwa rum blifwer ståendes tills man får reso
lution af Reg. Maj:te om continuatione stipendii in facult. medica. Prof. Bil
berg sade att i Laur. Dimbergz rum kommer Andr. Bolinus Nericius. I M. 
Arvidi Ferelii rum, Laur. Bobergius West.Gothus, uthi And. Tilianders rum 
Magnus Antenius** Wexionensis. Uthi M. Öhmans rum Martinus Soolberg 
Angermannus. I Olai Aurivillii rum Jacobus Fellman Ost.bothn. I Hofbergz 
ställe Johan. Emporelius Wesman. Pr. Aurivillius sade facultatem philos. wijsa 
wacker faveur för sin collega sahl. Aurivilli son, som nu excluderas, emoot pri
vilegierna, ifrån att succedera sin broder [Magnus]. Ther på sade Prof. Bilberg. 
Hwar tale och giöre i sin facultet, och läte then andre blij. Faculteten har lof- 
wat med första willia then yngre brödren ihogkomma; men medh sådant maneer 
giör h. Aurivillius lijten recommendation för sin broderson. Studiosus Ol. Sillie- 
ström begiärer ett rum in musica. Res. Therom skall först communiceras med 
Prof. Rudbeck och Prof. Wallerius.

* Felskrivning iötSellman.
•• Felskrivning för Aulxnius.
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Consistorium majus 22 Decembm 686.
närwarande Rectore Magnif. Elia Obrec[h]to, D. Pet. Rudbeckio, Prof. Mic- 

randro, Aurivillio, Drossandro, Spole, Wollff, Peringero, Elingio, Norrmanno, 
qui acta annotabat in absentia Secretarii Holmiae nomine publico degentis.

1. Rector proponerade nu nyys wara ankommet ett Hans Kongl. May:ttz 
bref för h. biskopens Pontins söner att straxt fa hwar sitt godt stipendium, sampt 
bijfogadt ett Hans H. Excell. Illust. Cancellarii bref till Consistorium. Brefwen 
oplästes. Och wille gärna Consistorium i underdånigheet Kongl. May:ttz aller- 
nådigste ordres nu effterlefwa, men såsom stipendia reda uthgifwits förr än 
högstbem:te nådige bref inkommit, så blifwa the här näst medh stipendio regio 
hulpne.

2. Rector berättade ett Hans Excellxes bref, angående M:r Ihres petition att 
blifwa in facultate philosophica Adjunctwj, wara ankommit, och såsom thet är 
skrifwit till Consistorium, lästes thet och här publice opp; Prof. Peringer Deca
nus philosophicus: thenna saken om M:r Ihres postulato, är een mera res facul
tatis effter constitutionum innehåld; såsom och synes af H:s Excellxes Illust. 
Cancellarii bref, att han sig refereradt in på then berättelse, som faculteten här 
om gifwa lärer, therföre iag ey annat kan, än nomine facultatis thet berätta, att 
facultas sig här om lärer hoos Illust. Cancellarium förklara; och står Ven. Con
sistorio fritt effter H:s Excellxes ordres att sig apart här öfwer uthlåta.

D. Drossander: Hwad personerne angår, så är klart af constitutionibus acade- 
micis att hwar facultet gifwer sitt omdömme om dhen dhe finna tienlig, och fa 
dhen sielfwa förslå. Hwadh staten angår, kan man swårt see dher effter, hwadh 
dhen för tijden kan tåhla, och gifwa H:s Excell. i ödmiukheet ther om rapport.

Pr. Aurivillius: Emedan såsom H:s HögGrefl. Excellxe Cancellarius har skrif
wit H:s Magniflcence och Consistorio till om dhenne saken, altså synes och af 
Consistro fordras med fullkombkt swar hoos Hans Excell. ther om att inkomma, 
och hwad sielfwe personerne angår, som then tiensten wijdh Academien söckt, 
så tillkommer dhet fuller facultati, uthi hwilcken the adjuncturen söka, then att 
nampngifwa, och föredraga, och tillijka medh Consistorio sådant Illust. Cancella
rio att insinuera och icke å part uthom Consistorio något dher wijd att giöra, 
sedan Illust. Cancellarius ther om underrättelsse af Consistorio welat fordra.

Pr. Micrander: Effter Hans HögGrefl. Excell. Illust. Cancellarius haar be- 
hagadt M. Ihres desiderium communicera medh Consistorio, och här öfwer be- 
giärdt underrättelsse, skattar iag alldeles nödigt att jämwähl Consistorium är be- 
kymbradt om thet een noga och uthförlig berättelse, af ven. facult. philosxae 
actis, och hwadh här uthi kan passerat wara, H:s Excellxe i ödmiukheet insinu
eras. Eiliest weet iag af M:r Ihres så mundt- som skrifftelige een och annan gång, 
me Decano, in ista facultate, giorde ansökning, att han haar begiärdt allenast 
characteren af Adjuncto facult. philosiae, uthan att gravera staten i någon måtto, 
som sees kan af hans supplique, och jämbwähl facult. philosxae actis, hwilcke 
iag tienstl. begiärer, jämbwähl för min egen skuld ord ifrån ordh må copialiter 
öfwergå till H:s Excellxes närmare underrättelsse i hela dhenne handlen.

Decanus facult. philos.: Hwad såsom om dhenne saken, under h. Prof. Mic- 
randers decanat in facult. philosophica kan wara passeradt, lemnas i sitt gode 
wärde, men facult. philos. haar sedermehra hafft sine gode skiähl att förfara

1 7 -7  54293 Sa Han der



2 5 8 i686:22 december

som skedt är, och håller sig i thet öfrige wijdh constitutiones academicas. Elliest 
haar och facultas orsaak att resentera M. Ihres supplique till H:s Excellxe Illust. 
Dn. Cancellarium, hwar uthi något är infördt emoot facultetens mening.

Prof. Micrander sade ännu att altså thet förr, som nyligare i thenne saken pas- 
seradt, bör öfwerskickas till Hans Excellxe. D. Petrus Rudbeckius sade bäst 
wore att facult. philos. för sig och Consistorium för sigh giör relation här om; 
M:r Ihres supplique oplästes och begiärte Decanus facult. part dher af som och 
brefwet, thet och bewilliades.

Rector: man måste fuller nomine Consistorii i ödmiukheet beswara H:s HögG. 
Excell., att hela saken är devolverad till v. facult. philosophicam. Hwilcken och 
medh forderligst lärer hoos Hans HögG. Excell. inkomma medh een fullkom- 
men berättelsse i dhetta ärendet.

3. Rector insinuerade h. landzhöf:ns Thegners bref om then på sidste rijkz- 
dag bewilliade contribution för Acad:n, att then innan d. 14 Febr. nästkommande 
ärläggas skulle. Consistoriales hölle före att man med första H:s H.G. Excell. 
Illust. Dominum Cancellarium måtte consulera, om icke giörligit måtte wara, att 
Academien i underdånigheet kunde niuta thet beneficium som ridderskapet ob- 
tineradt, att fa afräkna thes praetensioner uthi Kongl. CammarCollegio.

4. Oplästes Kongl. Hoffrättens domb uthi Laur. Stakaei [Stachaei] saak, hwar 
uthi han och Magnus Preutz frij kännes ifrån them af Consistorio ålagde böter, 
skolandes allenast Stachaeus böta 12 mk söllfrxt.

5. Rector proponerade att Prof. Schütz begärer ännu medell af aerario till dhet 
nye bibliothequetz ifrån Stockholm hijtförande och inrättande, besynnerl. att 
skepparen Mattz Bengtson straxt får 60. dr hoos Qvaestorem. Res. Consistorium 
blijr wijdh sitt förra sluut, doch imedlertijd får skepparen 60. dr. Här jämpte 
opwijstes ett project af sigillo Bibliothecae publicae som mons:r Jahan Peringer 
afrijtat, som bör communiceras medh h. Bibliothecario Prof. Schütz.

6. Oplästes H:s Excellxes Illust. Dn. Cancellarii bref af d. 21. Decembrå nu 
medh påsten ankommit, som och H:s Kongl. May:ttz bref om philosophiae 
Cartesianae hemmande. När högst- och wällbem:te bref wore opläste fägnade 
sig sampd. Consistoriales med underdånigste wyrdnad öfwer Hans Kongl. 
May:ttz wår allernådigste Konungz och Herres högwijste, nådigste försorg och 
wacksamheet om then reene evangeliske religions sampt sobriae philosophiae 
flor och conservation uthi rijket i gemeen och i synnerheet i thenne Kongl. 
Academien. Ther jämpte slötz att brefwen communiceras medh hwar facultet 
å part, att effter Kongl. May:ttz nådigste ordres sig här uthinnan förklara.

Doct. Drossander på sina och facult. medicae wägnar: Thet som thet högwör- 
dige och lofl. rijksens prästerskap förmäla uthi sin skrifft till Hans Kongl. 
May:tt, anledning till dhetta som nu för händer är wara sig gifwen af plur. 
rev. facult. theol. Upsalensi thet håller jag i sitt gode wärde, och säyer aldeles 
intet ther emoot såsom then ther intet weet uthaf hwadh som wällb. facultas 
uthi dhenne saaken collegialiter giordt och slutit har, doch kan iag här hoos seya, 
att Hans Högwrtt Doct. Benzelius annorledes i sin kammar hafwer sig för mig 
uthlåtit om Cartesio, än såsom här finnes; om Prof. Holms mening är och all
deles enig medh dhetta procedere weet iag intet; att h. Decanus facult. theol. 
haar behagadt thetta wärcket ther uppå drifwa wijd rijkzdagen thet lemnar man 
ther hän; doch haar jag för min person, så wähl kan skie, som flere af mina
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h:de collegis, orsaak till att önska, att antingen förb:te h. Decanus eller någon 
annan, som befunnet wårt maner att läsa och lära wijdh Acad:n orimligt och 
anstöteligt, i anseende till then rene evangeliske läran, och then studerande ung
dommens nytta, then samme hade behagadt att deferera oss then humanitet i 
wänligheet att påminna heller förmana, mig eller någon annan som dhetta angår, 
anten privatim som een wän och collega, eller publice, wijdh tillfälle af dispu- 
tationer, welat underwijst oss thet wij fara medh sådanne saker, som här för- 
mäles; haar man då intet medh goda welat rätta sig, defereradt saken till Con- 
sist. acadici skärskodande och omdömmande, och hwar dhet intet kunnat gälla, 
fördt samma saak till h:s faderl. högwörd. h. ProCancellarium, eller sidst till 
H:s HögGrefl. Excellice Illust. Dn. Cancellarium, hwilcken Hans Kongl. May:tt 
alldranådigst haar täcktz att förordna till Acadiae höga förman, såsom then ther i 
slijke och andre Acadrs ärender hafwer macht att skärskåda och afhielpa. Men så 
haar man emoot dhetta orsaak på dhet högsta att hugna sig uthaf then höge 
Kongl. nåde som Hans Kongl. May:tt alldranådigst haar täcktz förunna weder- 
börande, i thet Hans May:tt aldranådigst behagat gifwa oss tillstånd att förklara 
oss på wederbörligit sätt uthi dhe stycker som här förmäles, thå man alldraunder- 
dånigst förmodar thet Hans Kongl. Mayitt warder finnandes eens och annans 
oskylldigheet uthaf dhe skiähl som iag för min person (och kan skie flere andre 
för sine) nödgas, thet iag sanctissime contesterar, att draga i liuset. 2. Att i 
samma skrifft emoot ändan förmäles, att the påminnelser som äre giorde om con- 
stitutionernes förmågo, till Dos Ch. e. philosiae Cartesianae sive licentiae philos:di 
hemmande, intet kunnat gälla, kan iag intet påminna mig wara skiedt i min 
tijdh, medh sådant formulair, att iag kunnat förstå, thet skulle gälla förbite 
Philosophie. Hwar uthi man förmodar sig intet williandes och wetandes något 
hafwa proponerat, som strijda emoot constitutionerne.

Pr. Micrander: Ehuruwähl iag intet hade ärnat thenne gången wijdare mig 
yttra, uthöfwer dhen saak som högst och wällbite bref innehålla, innan man hade 
rådrum, att effterkomma, hwadh för een stund sedan godt fans, lijkwähl emädan 
högdtide h. fautor och collega Doct. Drossander haar behagat något wijdlyffti- 
gare här öfwer nu straxt sig att uthlåta, och dher under nämdt een och annan 
af facult. theologicae membris, som skulle dhe warit i een annan tancka än högst- 
och wällbite bref bemite faculteet tillägger, altderföre begiärer jag tienstl. såsom 
nu för tijden warande Decanus facultat. theol. förnämbde personer få här af part, 
och tijdh sig theröfwer att förklara; såsom och att hela facultati theol. gifwes 
uthrymme klarl. och tydel. att wijsa, hwadh henne obligeradt hafwer att gå 
thenne wägen, alldenstund så publique som private concerta/Zoner, för flera åhr 
reda tillbaka wijd dhetta wärcket hållne, som acta publica nogsampt uthwijst, 
icke hafwa hafft thet efftertryck och then frucht, som man giärna önskar.

7. Oplästes mantals commissariens Jonas Carlsted[t]z bref af 21 Decembm 
om academiske mantalslängdens tijdige förfärdigande till 1 Feb. på fölliande åhr. 
Resol. Skall effterkommas.

8. Pr. Aurivillius Decanus facult. jurid. förgaat sidst låta facultetens slut i pro- 
tocollet införa om 3 stipendiater, som äre bewilliade stipendium i then faculte- 
ten. Nembl. Nicolaus Gavelius Ostroboth., }oban. Bröms Wexionensis, ]ohan. 
Folcker Calmariensis.

9. Uplästes Prof. Norrmans supplique vidimerat af Prof. Peringer, Bilberg,
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Elingio, Arrhenio, att dhen intet innehåller något sådant som uthi actis af åhr 
684 d. 27. Febr. paragr. 10. honom tillwijtes. Hwilcket Consistorium och så be
funne.

Consistorium majus d. 29 Decembm 686
prasentibus Rectore h. Elia Obrec[h]to, D.D. Benzelio, Mag. Holm, h. 

Schütz, Mag. Micrandro, h. Lundio, h. Aurivillio, D.D. Drossandro, h. Spole, 
h. Wollff, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlööf, h. Norrman, h. Elingio, h. 
Qvaestore och Secret. Reftelio.

[I.] Rector förestälte Consist:o, dhet han skattatt nödigt de novo upläsa låta 
Kongl. May:ttz alldranådigste bref angående philosophiam Cartesianam och 
hwarjehanda licentiam philosophandi som i förre Consistorio uplästes. Och 
skedde dhetta för dhen orsaken skull, effter icke alla tillförende så frequentes 
woro tillsamman. Sedan uplästes acta och upwäxte då någon disput emellan h. 
Schütz och DD. Drossander, effter D. Drossander wille ändra sitt i förra proto- 
coll införde tahl effter dhe formulair som i Kongl. May:ttz bref och präster- 
skapetz skrifft införde äro, men h. Schütz förmente wara oforml. att opsättia 
project för sig hemma skrifftel. och dher effter sitt tahl ändra. D.D. sade realia 
skola blifwa ståendes, och allenast formaliteten blifwa andrad.

H. Schütz sade att dhet wore maxime effortiale som Doctoren wille uthi 
ett eller annat ändra, såsom särdeles dhet han will dhe orden uthlåta. Jag säyer 
alldeles intet dher emoot. Omsijder sade D.D. Drossander, att dhet må då 
alt stå men begiärte, att måtte han till dhet han tillförende låtit komma till 
protocolls ännu något få tillägga, lemnandes sedan alt till Rectoris och Consistorii 
deliberation. Sade altså han: Såsom man finner af actis publicis att wåre lofl. 
antecessores wijdh så swåre tillfällen, som kan skie dhetta är som nu förhanden 
är berömbi. hafwa wist sig wara hwarcken stumma eller rädda, uthan sådant 
lemnat uthi publique documenter, som är posteriteten nödigt och tienl. till up- 
lyssning att dher af see hwadh conduite som dheras antecessores wijdh ofwanb:te 
tillfällen wijst och lemnat hafwe, altså kunde jag på facult. medicae och mine 
egne wägnar sidste Consistorii dag, då Hans Kongl. May:ttz allernådigste befall
ning och bref medh innelychte samptl. rijksens högw:ge prästerskapz fullmäch- 
tiges skrifft inkom, intet annat giöra, än låta dhet komma till acta publica, som 
mig om hiertatt war wijd dhetta tillfälle. Men såsom iag dhet giorde wid ett 
sådant hastigt betänckande, som då för mig för handen war så kunde jag dhen 
gången intet inråtta mitt tahl. Dhen form, som så accurate kan skee fordras, 
dher man inge andre expressioner will bruka, än dhe som stå uthi documentet 
som jag då föllgde, altfördenskull contesterar jag nu publice, att jag wijdh dhet 
förde tahlet intet hade i tanckar, hwarcken att intendera någon person process, 
ey heller gravera een eller annan dher medh, uthan simpliciter wijsa huru swår 
een sådan skrifft mig förekom; altså emedan Hans Kongl. May:ttz allernådigste 
bref oss befaller, att wij dher möyel. är, skola söka att stämma öfwereens och 
wara eenhällige, derföre till underdånigst föllie af Hans Kongl. Mayrttz alldra
nådigste gifne befallning contesterar jag än då een gång publice, att iag för min 
person undflyr giärna all wijdlyfftigheet och process, och till dhen ända, har 
iag tienstl. begärt, och ännu tienstl. begiärer, dhet Hans Magnifrce sampt V. 
Cons:m behagade för mig determinera wille, antingen dhet som jag förra Con-



i686:29 december 261

sistorii dag förde till protocolls måste ändtel. ord ifrån ordh blifwa ståendes, 
eller jag får lof att förandra dhet effter dhen mening, som då war och nu är i 
någon bättre form. Öfwer dhetta begiärtte D.D. Drossander V. Consistorii be- 
tänckande.

D.D. Benzelius: Jag är intet betänckt att uthlåta mig uthi dhetta argumentet 
dhenna gången, och ändå så mycket mindre som dhet intet är öfwereensstäm- 
mande medh dhe meditationer och syslor som man wijd dhenne högtijdh under 
händer hafwer, lijkwähl som jag är nämbd uthi dhet D.D. Drossander förre 
Consistorii dag infört, will iag mig förklara öfwer dhet såsom skulle jag privatim 
mig något uthlåtit om Cartesio eller annorledes är såsom öfwer[ens]stämmandes 
medh dhenne insinuerade prästerskapetz skrifft, tycker elliest dhet som in pri
vato woro talt borde hållas in privato, heller än dhet allegeras till ett publiqt 
document. Icke dhes mindre är jag tillfredz när och allegeras hwadh iag mehr 
sade in privato. Och när dhet närmare blifwer påmint hwadh jag då sade, står 
lättel. dher af att afftaga, huru wijda dhet instämmer medh dhe expressioner som 
dhen ingifne skrifften förer. I dhet öfrige blifwer jag wijdh dhet skrifftel. be- 
tänckandet, som iag öfwer licentiam philosophandi har ingifwit. Skulle gärna 
önska att någon tienlig wäg wore till att finna, att i wänligheet rätta dhet som 
rättas bör. Hwadh wijdare är dher wijd till att seya, lemnar jag till närmare 
confererande medh h. Decano facult. theologiae och dhes membris.

H. Schütz: 1. Dhen skrifft som är af Hans Kongl. Maytttz alldranådigast 
communicerad medh V. Consistorio och är underskrifwen nomine cleri wijdh 
rijkzdagen, dhen är in rei veritate totius cleri comitialis skrifft, icke een uthan 
flere gånger in conventu cleri upläsen justerad och approberad, som twänne då 
wijd protocollet sittiande notarii kunna betyga emoot dhen som någorledes* 
täncker eller talar. 2. Hwadh jag såsom Decanus facultatis har medh episcopis 
och clero confereradt angående dhen öfwer handen tagande licentiam philo
sophandi, dhet har iag giordt ra//one officii och på tillbörl. sätt först confereradt 
genom bref medh facult. theologicx Professoribus och bekommit alfwarsamma 
betänckande skrifftel. af D.D. Pet. Rudbeck, D.D. Benzelio, af Prof. Micrandro 
hwilckes skrifftel. vota ligga ad acta facult. förwarade. Och är fafengt att D.D. 
Drossander meenar man har erreradt i via och modo procedendi, ty medh 
ProCancellario, såsom då warande pra?ses i consistorio comitiali blef altsammans 
föruth communiceradt, och medh hans lof och samtycke föredragit och före
tagit i pra?sentia cleri. Medh Illust. Cancellario blef sedan samma scriptum com
municeradt. 3. Af actis publicis Consist:ii acad:ci finner man noga underrättelsse, 
hwad onödigt buller här wijdh Acad.n af philosophia Cartesiana slutit, så att 
jämwähl sådant req«/reradt lllust. Cancellarii närwaro, och är wärdt dhet samma 
läsas och afskrifwas, och jämpte wårt underdånigste betänckande insinuera hoos 
Hans Kongl. May:tt. I lijka måtto finnes in actis consistorii comitialis, att till- 
förende blifwit på dhenne licentiam philosophandi tahlat wijd samptl. prästerska
petz samqwäm wijd rijkzdagar. 4. Hwad concerta//on icke uthan stort scandalo 
skedde för någon tijd sedan, då sahl. D.D. Brunnerus då warande philosophus 
in disputa//one, ni fallor, graduali defenderade veterem philosophiam dhet är 
mehr än bekant, så hoos rijksens prästerskap, som då studerande här, som hoos

* Felskrivning fö r annorledes.
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andre. 5. Hwadh concerta//on icke uthan scandalo publice skedde, då sahl. 
Prof. Aurivillius i lijka måtto publice ra//one officii defenderade veterem philo- 
sophiam dhet är nogsampt bekant. 6. Att och eiliest skedt andra admonitioner om 
dhenne philosophiens hemmande lärer och kunna bewijsas, och att facultas 
theologica tijdh effter annan dher på admoneradt. 7. Hwarföre och för någre 
åhr sedan een disputa//o philosophica uthi dhen unge Celsii nampn skrifwin blef 
inhiberad och förbudin, ni fallor, så att dhen alldrig hölltz publice. 8. Hwadh för 
skrifftwäxlingar icke uthan scandalo äre för Cartesii skuld skedde för i i  åhr 
sedan wijd pass emellan Prof. Bilberg och extraord. theologicx Prof. M. Ericum 
Liungh är nogsampt bekant, och skriffterna kunna framwijsas. Plura alia vice. 
9. Superintend. Steuchius som warit förr philosophix Professor wijdh Acad:n en 
reen philosophus och theologus så mycket som kunnigt är, som iag tror i sin 
tijd hwar honom har anståt här uti både publice och privatim påmint, har och 
som en redelig man wid rijkzdagen gifwit sitt alfwarsamma betänkande. Kunna 
och några hans puncter med egen hand skrefne, opwijsas der det omtränger. 
Sade och en politicam icke så länge sedan wara tryckt, som och woro något att 
tala på. Prof. Wulf swarade, att der med är förståendes den han låtit uplägga, 
will han altijd wara för den samma responsabel. 10. En af cancellieråden wijd 
tilfälle sade sig wara sinnadt att försända en sin slächting hijt, men wiste intet 
om här war någon som profiterade veterem philosophiam, det är i det öfrige 
till önskandes, att man hår om så må kunna conferera, att det kommer till ett 
sådant slut, som Hans M:ttz allernådigste befallning är. Och emedan philosophia 
är ancilla theologiae, om man skall så tala, så må Philosophien så handteras, 
att dhe gambla principia och termini, hwar af theologi iämwäl hafwa betiänt sig 
till veritatis evangelicae defension uti certamine cum adversariis, icke må läggas 
aldeles under fötterne, och att man så tror recentioribus, att man och lemnar 
dhe gamble sitt wärde, heder och beröm, som det bör wara. Och tycker mig 
bäst wara effter H:s May:ttz allernådigste befallning i faculteterne öfwerlägga 
här om, och således amice conferera med hwar annan, anten per Decanos eller 
elliest i pleno Consistorio, hwar till iag bespar att wijdare betänka mig, och 
hade denne gången intet ährnat udåta mig, der iag icke för D.D. Drossanders 
i min frånwaro till protocollet förde ord, mig gifwit tillfälle.

D.D:r Drossander: Till alle particularia h. Schütz talat, swarar iag nu aldeles 
intet, allenast såsom iag framdrages wara allena å den ena sijdan, så beder jag 
tienstl. dhe h.h. herrar collegae af facult. juridica och philosophica medh ett ordh 
här wijd nämbna hwadh dhe finna nödigt.

H. Lundius: Mig synes bäst att Decani facultatum komma tillsammans att till- 
see, att dhetta må i eenligheet kunna bijläggas, men hwar dhet icke skie kan, 
uthan finnas skilliachtigheet i meningarna, att då till underdånigst föllie af Hans 
Kongl. May:ttz allernådigste bref, hwar facultet, och ändtel. hwar Professor för 
sig sine tanckar affattar och uptäcker.

Prof. Peringer: Såsom facultas philosophica effter sidste V. Consistorii slut fatt 
communica//on af dhet wyrdige samptl. prästerskapetz fullmächtiges skrifft till 
Hans Kongl. May:tt wår allernådigste Konung, angående någre noviteter och 
licentia philosophandi, warandes dhe dher till anledning gifwit af v. facult. tĥ o- 
logica här i Upsala, så önsker facult. philosophica att man antingen publice wijdh 
solenne actus disputatorios eller och här i Cons:o facult. Professores amice hade 
admoneradt, dher något anstötel. såsom föregifwes uthi dheras skriffter eller lär-
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domb funnitz, förr än man dhem in för Hans Kongl. May:tt wijd een solenn 
rijkzdag således angifwit, hugnar sig lijkwist här wijdh facult. philosophica alldra- 
underdånigast öfwer Hans Kongl. May:tt höga nåd och rättwijsa omsorg, som 
föruntt hwarjom och eenom dhen frijheet att inkomma medh sitt betänckande 
här öfwer.

Prof. Spole: Hwadh anbelangar Mag. Celsii disputation de principiis astrono- 
micis, så kom han till mig strax jag war hijtkommen och begiärtte jag wille 
för dhen pra?sidera, effter hans sahl. fader war döder som dhen både revideradt 
och censeradt hade, och skolat för honom pra?sideradt. Tå iag hade honom ge- 
nomläsit, fann iag någre locutiones som worde hårde, dhem jag och mitigerade, 
och wijdare confererade medh sahl. Prof. Mag. Grubb som war Prof. lingv. 
Orient, och jämwähl extraord. theologiae. Men tå han tryckter war, blef Mag. 
Celsius tilltalter af v. facult. då Decano D.D. Pet. Rudbeck att dher fans tu ting 
som v. facult. theologica icke kunde wähl lijda, nembl. 1. att dhen oblique syn
tes statuera mobilitatem terrae, 2. att dher woro adducerade några dicta patrum, 
som medgåf:o att man uthi philosophicis kunde uthseya dhet som uthi sielfwa 
naturen synas lijkast, och att patres så intet unice dher uthi attenderade modum 
loquendi S. S:ae. Dhenne disputationen blef intet förbuden, som nu seyes, här 
publice, uthan effter facult. theologica afstyrckte migh, blef intet hållen. Och är i 
samma disputa//on inga principia Cartesii uthan dhen gambla controversien 
något tanger[a]des de motu terrae och sensu S:ae S:rae, ja så mycket mindre, 
som Cartesius uthi suis principiis, ni fällor, de mundo, att han verius än Pto- 
lomeus statuerar immobilitatem terrae och rectius än Tycho Brahe. Är altså dhen 
disputa/Zonen intet hijt ländandes.

H. Schütz: Dhen disputa/Zon kan sökas opp och läggas ad acta. Et hoc qui
dem sufficit.

H. Bilberg: Jag hade önskatt, att h. Schütz mig dhenne gången intet allegeradt 
i dhen controversien som war emellan Prof. Liung och mig, hwar om wij reda 
äro föreentte. Här är intet rum dhenne gången att sluta någre controversier, 
eller dhem föra till acta, uthan om någon behagar uptaga dhen controversien 
eller andra, som mig angår, så skall jag swara dher på så mycket som behöfwes. 
H. Schütz: Jag har måst dhetta allegera till saaksens illustration.

Prof. Micrander: Effter dhe gode herrarna Decani hwar för sin facul tet sig 
uthlåtit så kan iag intet underlåta att iag mig rättat effter Consistorii sluut, nembl. 
att först fa communication af Kongl. May:ttz alldranådigste och Illust. Cancellarii 
bref, och dhen dher jämpte insinuerade skrifft, 2. att fa communicera samma 
skrifft på behörig tijdh och ställe med facult. theologiae membris. Men som dhe 
gode herrarna nu uthi dyraste hellgedagarna warit occuperade af fast andre syss
lor, hafwer jag dragit försyn dhem dher medh beswära, som iag och icke än 
fatt copie dher af, altså reserverar iag facult. theol. dhen begiärtte tijdh och uth- 
rymme, att först fa taga dhetta ärende behörigen under händerne, och få öfwer- 
lägga om någon tienlig uthwäg att i underdånigheet winna dhet måhl som Kongl. 
May:ttz alldranådigste willia och befallning syffta till. Skattar emedlertijdh råd- 
sampt wara, att i inkomma medh ett gewralt swar, om icke hoos Hans Kongl. 
May:tt sielf, doch hoos Illust. Cancelkm dher i man kunde förmäla hwars och 
eens upsåth och willia att effterlefwa hörsambi. hwadh oss anbefalt är, allenast 
man finge af nödig tijdh sig betiena.

Rector: Jag hafwer för dhenne gången warit nödgat att sammankalla V. Con-
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sist:m intet att deliberera om något annat, än om dhet underdånigste swar och 
tackseyelsse som synes böra afgå till Hans Kongl. M:tt wår allernådigste Konung, 
dher uthi man kunde och så begiära utrymme till en så högwichtig sak. Att 
h:r Decanus facult. theolog. intet blifwit communicerad ännu dhe högstbem:te 
skriffter, är intet der med någon tijd försummad, utan det ännu skie. För det 
öfrige förfrågade Rector om icke bref skall afgå till Hans Kongl. May.tt och 
Illustriss. Cancellar. och till äfwentyrs detta ährendet recommenderas genom de
putatos till Illustriss. Cancellarium. Samptel. Consistoriales aggreerade att in 
generalissima forma öfwerskickas i underdånighet bref till Hans Kongl. May:tt 
och Illustriss. Cancellar. här om, warandes intet för nöden att detta per deputa
tos hoos Cancellarium recommenderas. Slöts och att nomine Consistorii i öd- 
miukheet hoos högbem:te Cancellarium nyåhrs önskan insinueras.

H:r Prof. Peringer tanqvam Decanus begiärte att måtte han nomine facultatis 
få uhr actis det som synes af h. Prof. Schütz taal gravera faculteten, att man sig 
der öfwer wederbörl. må förklara. H:r Schütz sade: Den som skyller mig att 
iag sökt gravera faculteten, och det intet kan bestå, må stå det answar der på 
föllier, ty annat är att gravera någon, och annat säya hwad sant är, som och en 
och annan borde swara huru de voterade till mitt rectorat.

II. Uplästes ett transumpt af actis publicis, såssom ett reglement till att wijsa 
hwad praxis warit in constituendis inspectorib/w aerarii, och observerades der af 
att facultas theo/ogica, juridica och medica swarat emot philosophicam, och det i 
den ordning att af theologica, warit constituerad en emot en philosophum så 
långt det hint, och sedan eodem modo af juridica och medica. Och tilkom fuller 
nu dhenne cura Prof. Holm, effter han förr warit förbij gången, men excusera- 
de sig för dhetta för sin opasligheet skuld, hwarföre dhet devolverades till Prof. 
Aurivilkm, såsom dhen dhetta competerade effter constitut:ne och wanlige 
praxin, hafwandes hwar effter annan till dhenne inspection succederat som föl
lier. Inspecr.res aerarii hafwa warit på fölliande åhr.

1675. Doct. Rudbeck, Dn. Terserus.
676. Doct. Brunnerus, M. Columbus.

677. Doct. Benzelius, M. Grubb.
678. Doct. Schunch [Skunk], M. Steuchius.

679. M. Holm, M. Micrander.
680. Dn. Gartman, Dn. Werelius.
681. Dn. Lundius, Dn. Örnhielm.

682. Dn. Rudbeck, Dn. Norcopensis.
683. D:r Schunck [Skunk], Dn. Spole.

684. Dn. Schütz, M. Columbus.
685. D:r Benzelius, Dn. Bilberg.

686. Dn. Lundius, M:r Micrander.

Hac occasione påminte h. Qvaestor att stadz magistraten hoos honom giordt 
påminnelsse, att wille Acad:n således låta omlaga den tompten neder för Teensta 
gården, att dhen kunde blifwa ständig, och dher igenom afböyas, dhet, att hädan 
effter skulle tima någon skada af watnetz uthskärande, som offtast skie plager. 
Han berättade och stora omkostningar hwart åhr till dhenne dammens omla
gande måste an w and as, och tyckte derföre wara rådeligare anlägga dher een så
dan dessein och sådant wärck een gång, som kunde blifwa beständigt och warach-
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tigt, och man dherföre således kunde undanslippa så offta dher af draga försorg. 
Item påminte Prof. Spole wara alldeles nödigt låta giöra een huuf öfwer Gust. 
audit, minus, effter regn och owäder giör elliest stoor skada. Sammaledes sade 
och h. Qvaestor wara mycket nödigt reparera låta taket på audit. Gust. majus i 
gambl. Acad. I lijka måtto ligger och exercitiehuset snart öf:r ända, om dhet icke 
i tijdh omlagas. Resol. Inspectores aerarii medh h. Qvaestore draga försorg om 
nödwändige materialers inkiöpande till reparationen af alt ofwanstående, och 
sedermehra laga att skyndas medh samma reparation wijdh beqwämlig tijdh.

III. Uplästes Högl. Kongl. HoffRättens instrucdon till stadz magistraten om 
eedens afläggande in causz Bringiana, hwar wijdh Rector förfrågade, om icke 
sidst warande Rector medh dhe flere under dhes rectorat deputerade kunde 
samma eedh aflägga. Ofwanb:te instruction förmäler elliest att mehrb:te eedh 
bör presteras af dhem som närmaste kunskapen om saken hafwa.

Prof. Micrander förfrågade, om icke woro nödigt förnimma förr än eeden 
presteras om hwilcke puncter dhenne eeden är förnämbligast förståendes, effter 
dommen är icke så alldeles klar, ty dhet synes ännu wara in dubio, om Hoff- 
Rätten approberadt dhen posten som liquidatorerne Acad:n tillärkiändt.

Prof. Aurivilli/zj förmente att emädan Consistorium uthi dhenna saken medh 
sahl. Prof. Bringii sterbhuus, och andra slijka, intet hafwer något egit interesse, 
hwarcken för sig i gemeen, eller några dhes membra i synnerheet, uthan för
orsakas och nödgas till sådana sakers uthdrifwande eendast och allena af sin em- 
betes och eedz plicht Hans Kongl. May:ttz och dhes Academies interesse i acht 
taga och bewaka, på dhet att icke Consistorium, dher någon försummelsse wijdh 
Kongl. Acad:ns rättz Conservation skie skulle, måtte häfta dherföre, altså tycker 
mig, sade han, att Consistorium icke mindre än som andre collegia, ja och andra 
enskylte personer, som Kongl. M:ttz interesse och nytta söka och effterfråga, 
måtte wara frijtt för revisions penningarnas erläggande, och fast mehra för jura
mento calumnias, när dhet Kongl. revisions beneficium söker, allenast till Kongl. 
May:ttz och dhes Academies rättigheeters Conservation emoot private personer. 
Och fördenskull håller iag rådeligit, att Consistorium ju förr ju hällre igenom 
sin underdånigste supplique hoos Hans Kongl. May:tt dher om ansökning giör, 
att blifwa för sådana gravationer befrijat.

Samptl. Consistoriales befunno dhetta hac in causa, wara fafengt, så wijda som 
man reeda submitteradt sig eeden. Och förfrågade sig ännu Prof. Micrander om 
man skulle icke förnimma om dhen förb:te post som liquidatorerne uptagit för 
liquid. Men dhet tycktes wara anständigare, att executoren begiär förklaring öf:r 
mehrb:te post, beklagandes elliest att icke dhenne och dhe flere slijke saker blif- 
wit skutne effter förrigt betänckande under extraord. Commissionen och således 
een gång afgiorde. Anbelangande eeden så discurrerades om personerne, och 
förmente dhe förr deputerade sig intet böhra effter Kongl. HoffRättens instruc
tion eeden prestera, uthan dhe som bästa kunskapen hafwa, hwilcka andra icke 
kunna wara än dhe som längst här suttit wijdh Acad:n. Prof. Schütz sade sig här 
af intet kunna taga någon part, effter han dher om ingen bekantskap haf:r. 
Dhet samma sade och Rector.

H. Lundius förmente att dhe som förr presenteradt sig till eeden skulle dhen 
och giöra. Men dhe nekade dhet och sigh anpresenteradt, och att dhe intet 
warit för stadz magistraten.

D.D. Benzelius afgick cum venia.
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H. Lundius: Ehuruwähl dhe intet anbudit sig för magistraten så hafwa dhe 
lijkwähl hållit sig dher till färdige, hafwandes dhet ett sällsampt uthseende, att 
andra skulle sig nu presentera än förr. Dhe förre deputerade sade sig intet 
hafwa bekantskap om dhenne saak och derföre intet böra wara obligerade effter 
instruction. H. Schütz förmente att Prof. Ol. Rudbeck böhr wara een af dhe som 
eeden praestera, effter han hafft documenterne om händer samma saak angående, 
warit öf:r liquidationen, och således saaken hafwa bekantt. Dhess uthan kunna 
och dhe dhet giöra, som något af Bringii possession innehafwa, hwilcka twif- 
welsuthan och äre kunnige om saaken såsom Prof. Lundius och Micrander.

Prof. Micrander sade dhet wara helt differente saaker, och att dhe som något 
af sahl. Bringii possession kiöpt, intet derföre om Acad:ns process medh sterb- 
huset kunna wara underkundigade. H. Schütz: I dhet samma dhe militera för 
privato, så militera dhe och för publico.

Prof. Wollff sade sig fuller hafwa någon bekantskap om saken, så wijda liqui
dationen ipso Rectore och Prof. Schütz skedde. H. Schütz nekade sig ännu någon 
communication hafwa här om ex fundamento och itererade elliest sitt förre. 
Omsijder standes dher widh att Rector tillijka medh Prof. Micrander, h. Auri- 
villius och Wollff eeden prajstera.

IV. Rector proponerade Prof. Liungz petitum som han tillförende genom 
supplique andragit, och begiärtte dhet dhe som förr här öfwer sitt betänckande 
icke förstå låtit, wille dhet nu giöra.

Resol. Dhet anstår till faculteterne närmare här om fa consultera, då dhe sedan 
skrifftel. inkomma här öfwer, hwar om Decani lofwade draga försorg.

V. Secretarius giorde berättelsse om sine expeditioner uthi Stockholm nembl. 
att han effter all möyeligheet söckt att förrätta dhe honom anförtrodde commis- 
sioner, som han och till een dehl dhem förmodel. till Consistorii behag till 
ända bracht, dher om han och tijdh effter annan notificeradt. Men Kulla 
[Söderkulla] saken, som han moth Hans Excell. gen. leut. Bielken uthi Kongl. 
HoffRätten hafft, hafwer han intet än kunnat ageradt uth, särdeles som full- 
mächtigen så åthskillige dilationer förorsakat, dehls i mangell af documenter dher 
till hörige, dhehls att han giordt förslag, dhet skulle saken komma till composi- 
tion, dhet lijkwähl icke skedt. Föruthan dhetta hafwer icke heller actionen 
kunnat slutas för dhen orsaken skull, att HoffRätten öfwer jullhelgen upsattes, 
uthan måste dherföre vigileras effter hellgens omlopp. Hwadh wijdkommer ac
tionen medh h. assessoren Behmer som h. Secrer.n hafft jämbwähl i Kongl. 
HoffRätten om dhe från liquidationen dijt skutne poster, så är fuller libelleran- 
det alt slutit, men hafwer intet kunnat fatt domb, effter HoffRätten af causis 
publicis så alldeles hindrad warit, att privatorum intet kunnat afhielpas. Icke dhes 
mindre hafwer Secretrn så wähl mu/zdt- som skrifftel. flere resor så hoos h. 
vice praesidenten som åthskillige af assessorerne dher om anhållit, och omsijder 
hafwer jämwähl wederparten sielf underskrifwit alt een supplique medh honom, 
och resolu//on i saken begiärat, men fatt till swars att causx publicae sådant alt 
hindra. Men att icke in absentia Secretarii nu något skulle giöras till någonthera 
af bem.te saaker, hafwer han dher om inkommit i Kongl. Rätten för sin afresa, 
och betingat att dher wederpartten något söckte eller moth Consistorium in- 
ladhe, dhet måtte blifwa först communiceradt till förklaringh.
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Consistorium majus A:o 687. Janu. 12.
pra?sentib«j Rectore Magnif. Obrec[h]to, Pr. Holm, Schütz, Micrandro, Lun- 

dio, Aurivillio, Spole, Bilberg, Norrmanno, qui acta annotabat.
D. Drossander utsächtar sig skrifftel. för opassligheet, williandes gärna i hwad 

som slutes giöra ett medh Consistorio.
I. Rector proponerade Samuel Steen slottzbefallningzman skrifftel. begiära 

att någon god man måtte af Consist.o nämnas till att på Academiens wägnar 
biiwijsta wärderingen af huushyran uppå s. Prof. Bringii gård effter Högl. Kongl. 
HoffRättens domb. Brefwet oplästes, item h. Anders Bockii upsatte fordran som 
sig belöper till 4150 dr koppar:mtt. Consistorium deputerade till dhenne aesti- 
mation såsom fullmächtige Prof. Kohlmodin och bookhållaren Rommel som 
öfwer sielfwe liquidationen warit; the först om thetta ärendet conferera medh h. 
Qvaestore, och vigilera till Acad:ns bästa. Skickades altså bodh effter Prof. Kohl
modin, hwilcken och opkom. Och åtog sig ärendet.

II. Oplästes fiscalens A. Södermans bref af d. 7 hujus till Secret:n Reftelius, 
ther uthi han begiärer swar och oplyssning uppå åthskillige till revisions saken 
hörande puncter och documenter in causa. Bringiana. Consist:m beklagar att 
thetta brefwet intet förr af Secretario är medh Consistorio communiceradt effter 
h. fiscalen fordrar swar medh första påstdag, som reda är förbij. Ty confererar 
h. Secret:n med h. Qvaestore här om och giör ex actis hwadh här till hörer 
klart och färdigt till näste påstdag. Vide protocoll af d. 27 Janu. 687.

III. Oplästes ett project af Consistorii bref till Hans Excell. Illust. Cancella
rium uthi Stachaei och Preütz hemgångz saak emoot ryttaren Erich Lindh, hwilc- 
ket reenskrifwes, doch förr än thet afgår medh Consistorialibus communiceras.

Consistorium majus d. 17 Januarii 687
praesentibus Rectore h. Obrec[h]t, M:o Micrandro, h. Lundio, h. Aurivillio, 

D.D. Drossandro, h. Spole, h. Bilberg, h. Peringero, h. Norrman, h. Elingio, 
h. Qvaestore och Secret. Reftelio.

I. Föredrog Rector dhet h. Schütz begiärat för sin afresa tili Stockholm, att 
måtte dhe n'äst tillförende consignerade acta in causa philosophia Cartesianae in
tet opläsas förr än effter dheras åtherkomst.

II. Oplästes ett Hans Kongl. May:ttz alldranådigste bref af d. 13 Januarii 
687, tillåtandes dher uthi H:s Kongl. M:tt så lång dila//on som req«/reras till 
förklaringen öfwer prästerskapetz skrifft angående philosophiam Cartesianam ex 
libertatem philosophandi.

III. Insinuerades wällb:ne h. landzhöfdingens Thegners bref af d. 29 Decem- 
bris 686. förmälandes han dhet fåchtmästarens sahl. Grubbens äncka h:o Ingebor 
Olofssdotter beklagar dhet 100 dr s:mtt innestår af dhes sahl. mans löhn hoos 
Acad:n pro A:o 1684.

H. Ränttmästaren berättade dhet hon för A:o 684 fatt så mycket som samma 
embete på staten bestås, och altså för dhet åhret intet hafwer att fordra. Men 
såsom h. landzhöfd:n intet lärer hafwa connoisance om på hwadh sätt staten här 
aflöhnes, nembl., att icke 684 åhrs stat aflönes af 684 åhrs inkomster och 685 
af 685 åhrs ränttor et hic consequenter såsom skier medh cronobetienterne, 
uthan att fölliande åhrs stat betalas af föregående åhrs revenuer, nembl. 685 af
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684 och 686 af 685 effter constitutionerne, altså resolverades att underkundigas 
h. landzhöfdingen wederbörl. här om.

IV. Förfrågade Rector om icke woro nödigt, att någon af Consistorialibus 
öfwerreste till Stockholm, att vigilera uthi causa Bringiana i Kongl. Revisionen.

Consistoriales samptl. approberade dhetta tanquam apprime salutare, och sade 
särdeles h. Lundius woro wähl dhet h. Söderman adjungeres een assistent, som 
upsicht hafwer, att alt hwadh å Acad:ns sijda militerar, blifwer noga och grundel, 
repraesenteradt, önskandes han dhet h. Ränttmäst:n dhetta wille sig påtaga.

H. Ränttmäst:n sade 1. sig intet hafwa någon kundskap om dhesse gamble 
handteringarne. 2. Menar sig intet wara obligerad till dhetta ärendetz förrättande, 
hafwandes och sahl. Werelius, som war dhes antecessor alldrig sig befattat medh 
M:r Boos handlingar, befattade sig ey heller medh ränttornes opbördh een gång 
för dhet åhret sahl. M. Boo dödde, uthan giorde dhet inspect. aerarii. 3. Hafwer 
han andre sysslor, så att han intet kan komma bortt. 4. Hafwer man intet annat 
att wäntta, än observationer och annat slijkt öfwer sine embetz syslor, mädan 
man på Acad:ns förrättningar är bortta.

Prof. Micrander nämbde och h. Ränttmästm. Item Prof. Norman. Men h. 
Ränttmästin nämbdhe h. Schütz eller Secreteraren, som ändå elliest snart för 
andra Acad:ns processer skulld öfwerreser. Men som dhet intet skeer förr än 
in Februario att Secret:n öfwerreser så befann Consistorium dhet någon annan 
måtte förresa dijt emedlertijdh, effter dhenne saken nu sidst in Januario skall 
företagas. Samptl. Consistoriales voterade eendrächtel. h. Räntmästaren, men 
han eenskylde sig för sine månge beställningar skull, hwarföre resolverades att 
dher han dhetta omöyel. kan giöra h. Prof. Aurivill. eller Wollff öfwerresa och 
omnibus modis söka att befordra Acad:ns saak. Prof. Aurivillius såsom inspector 
aerarii togh dhetta på sig in absentia Wollffz.

Om eeden påminte Prof. Lundius, att han in causa. Bringiana icke måste för- 
giätas, då h. Secret:n sade sig talt medh h. borgmäst. Lohrman, när h. borgmästm 
hemkom, och att han lofwat notificera, när han praesteras skulle.

Sedan oplästes projectet som till Illust. Cancelkm öfwerskickas skulle om revi
sions sökandet hoc in causa, och resolverades att dhet medh forderligast afsän- 
des.

V. Uplästes h. Qvaestoris memorial så lydande medh Consistorii dher på 
fölliande resolu/zoner.

I. Om V:do Consistio behagar att i sommar laga Acadins gata och tompt 
wijdh slyssen, hwar om iag förr påmint effter dhen anledning, som stadz ma
gistraten gifwit mig uthi ett dhes bref, så begiäres tienstl., Eder Magice och V. 
Consistorium täckes giöra förslag huru och på hwadh sätt dhet skee skall, och 
dhe gode herrar inspectores aerarii wille sädan draga dher om bekymber, och ut
taga penningar till kiöpa wärcke och materialier före, medan tijder är och föret 
warar.

2. I lijka måtto påminnes ännu tienstl. om taket på gamble Academien och 
hufwen på dhen nya Academien, hwilcka om dhe lagas skola, så måste och dhe 
godhe herrar inspectores wetta det i tijdh, att dhe kunna beställa hwadh dher 
till behöfwes, och dher till uthtaga penningar. Resol. Hwadh dhenne och förre 
puncten widkommer, förblifwer wijdh Consistorii förre resolu//on af d. 29 De
cembris.

3. Påminnes tienstligast att södre qwarnrummen inne i huset här i Upsala,
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är förlorad, så wähl som fordringen på muren emellan qwarnhuset och watn- 
huset, iag fruchtar och att sielfwa muren är till een stoor dhel fördärf:adh. 
Hwarföre täcktes Eders Mag:ce och V. C. låta jämbwähl dhetta besichtiga, och 
förordna hwadh lagas skall, att inspectores måge och dher till kunna beställa 
och skaffa hwadh som behöfwes. Res. Dhe g. herrarna mathematici medh insp. 
aerarii besichtiga dhetta, och sedan draga inspect. försorg om repara/zonen.

4. Skulle fölliande sommar, will Gudh, något wijdare lagas på exercitiehuset, 
så är och nödigt att dher om giörs anstalt, och att inspectores dher till uttaga 
penningar och inkiöpa hwad som pröfwes nödigt. Res. Här medh förblifwer wijd 
förre Consistorii resolu//on d. 29 Decembr/V.

5. Begiäres taxa på blandsäden hoos Acadins bönder, att iag må wetta huru 
och dhen sällias skall. Resol. Hon sällies för 5 å 5 é dr kopp«r:mtt.

6. Emädan dhen giorde wärdering på sahl. Knäppens gårdar här i staden är 
stält så högt, att dhe dher effter alldrig lära kunna försällias, så har iag begiärat 
een ny werdering dher på, hwilcken och staden bewilliat. Frågas altså om V. C. 
behagar blifwa wijdh dhen wärdering redan giord är, eller låta dhen nya gå för 
sig, på dhet executoren må kunna uthan wijdare drögzmåhl immittera Acade- 
mien. Res. Dhet förblifwer Consistorium wijdh förre wärderingen, effter är all
deles owist om dhen senare blifwer ringare, uthan kan skie dyrare. Ar och till 
dhen förra icke så lijten omkostnad anwänd, och lärer dhen senare ey heller af- 
löpa uthan sådan.

7. Såge jag giärna om inspectores aerarii kunde i fölliande weka giöra sig 
ledige till öfwersee böndernes beswär, som hopetals inkommit i sommar och höst 
ifrån Uplandz befallningarne. Till hwilcken tijdh Hans Mag:ce och behagade låta 
lefwerera dhe suppliquer som till honom torde wara inlefwererade, att alle måtte 
samma gång kunna komma före och igenomsees. Resol. Fiat.

8. Jag beder tienstl. om ursächt, att iag i dag intet dristar mig till gå upp i 
kiölden för opassligheet skull i mitt bröst.

9. Är något bref ankommit om contribu/zons listans förfärdigande, så bör dhet 
strax extraderas till bookhållaren. Resolutio. Fiat.

Upsal d. 12 Januarii 687.

VI. Discourrerades om contributionen pro A:o 687 nu på sidsta rijkzdagen 
bewilliad, om skulle man i underdånigheet förnimma hoos Hans Kongl. May:tt 
om Hans M:tt nådigst täcktes tillåta dhen samma compenseras på dhen till- 
förende försträckte sptf««*m<2hlen. Här på resolverades att h. Ränttmäst:n först 
communicerar här om i ödmiukheet medh Illustriss. Cancellario.

VII. Mag. Thomas Ihre bewilliades testimonium.
VIII. Berättade Rector, dhet h. Schütz mundtel. föredragit sine skiähl för 

gamle Bibliotheketz interesse, att dhe 600 dr kopp<*r:mtt som bestås på staten 
intet kan employeras till dhet nya Bibliothequetz transporterande och inrättande. 
1. Effter dhet nya Bibliothequet är alldeles ett extraordinarie wärck, och derföre 
desidererar extraordinarie depenser. 2. Att constitu[ti]ones, dher om dhesse 
600 dr nämpnes, tala expresse om böckers inkiöp. 3. Att dhet nya Bibliothe
quet är helt för sig särskilldt, och ingen gemenskap hafwer medh dhet andra, 
böhr och så uthi särskilt rum upsättas. Sedan uplästes Prof. Schütz twänne bref 
till Rectorem så lydande.
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Magnifice 'Domine Rector 
högdtärade h. collega och gynnare.

Föruthan dhe rationes som iag förr har gifwit wijdh handen, så beder iag 
tiänstl. att och dhetta äntelig måtte komma i considera//on. För 1 £ åhr sedan 
blef slutit i Consistorio att iag skall låta reparera winden öfwer dhet gambla 
Bibliothequet, så att dher (1) lägges gålf af tilior eller stadiga bräden (2) giöras 
fönster på både gaflarna (3) tages neder kårsteen och giöres een trappa up etc. 
Och dhetta alt till dhen ändan, att effter mitt giorde förslag, som Consistorium 
approberade, man skulle kunna flyttia alla dupletter, defecter och oinbundne 
skriffter up i winden och således kunde blifwa friare rum i sielfwa Bibliothe
quet till nya böckers inrättande etc. Alt dhetta skulle jag långe sedan hafwa 
wärckstält, men som iag ännu icke fatt Consistorii decision på min frågan om dhe 
orden i Kongl. staten att 600 dr koppar:mtt äro deputerade till Bibliothecae in- 
kiöp, anten dher under förstås böckers inkiöp allena (ut ego puto) eller och 
tillijka att dhet som hörer till byggnader och materialier? Altså har jag intet 
kunnat dhetta fullborda. Men skulle Hans May.tt allernådigast affirmera dhet se
nare, så måste iag ju oundwijkelig först fullborda dhen ofwannämbde repara//on 
på dhet gl:a Bibliothequet af dhes egne medell. Skulle jag och sedan af dhes 
Staat kåste på dhet nya Bibliothequetz transporterande och inrättande, så skulle 
några åhrs Staat gå op dher uthi, och således skulle man på een god tijdh intet 
kunna kiöpa dhen ringaste book till Bibliothequet, det som lijkwähl åhrl. böör 
skie. Skulle och Hans May:tt wara så nådig och föröka dhetta nya Biblioth. 
med flere donationer, så wore och mig omöyel. att emottaga sådant för mangel 
på medell. Men som hwar och een wähl kan see att the orden i staten äro 
allenast om böckers inkiöp till förstå[e]ndes, altså lärer iag och ofelbart ehr- 
hålla dhen allernådigste förklaring af Hans May:tt. Consistorium må här wijd 
ingen difficultet giöra, dhet skulle elliest med onåder ansees. Kan man deputera 
discretioner åth dhen som af Societate academica och Collegio Consistoriali resa 
ett ärende för Academiens wällfårdh skull, och äro imedlertijdh dispenserade 
ifrån sitt arbete wijdh embetet, hafwa och frij förtäring fram och tillbakars, så 
är fast skiäligare att man slijka discretioner anwänder till att fägna och emoot- 
taga een så extraord. Kongl. dona//on medh. Elliest såsom både båtnarna i dhet 
rummet, ther dhet nya Bibliothequet skall inrättas uthi, behöfwa een nödig och 
god repara//on, ty beder jag i lijka måtto tienstflijtel. dhet Eders Mag:ce täcktes 
tillijka medh inspectorib^j aerarii, som effter constitutionerna skola hafwa curam 
aedificiorum, draga all försårg för bräden och tällior som dher till medh mehra 
höra, så att fasta och goda och säkra båtnar blifwa giorde. Hwilcket i sigh 
sielf är nödigt för auditorii skull, och nu så mycket mehr, som Consistorium i 
sitt underdånigste tackseyelsse bref till Hans M:tt har lofwat sig skola (ni fäl
lor) upsättia dhetta Bibliotheque uthi ett wackert uplaget rum etc. Jag will giärna 
effter juhl begynna att inrätta dhetta Bibliotheque, men repara//on till golf och 
taak, så och panelning dher under måste nödwändigt gå föruth. Fönstren be
höfwa och repara//on. Dhes uthan begiärer jag att dhesse medh dhe flere mina 
skiähl, som iag i kortheet munt- och skrifftel. har medh Magnif. Rectore com- 
municerat, måtte ord ifrån ordh ad acta komma, och iag een skrifftel. resolu
tion bekomma. Jag förbi, städsse

Magnif. Domi ni Rectoris 
tienstskyldige 

H. Schütz.
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I hast af Gambl. Upsala 
d. 21 Decembm 686.
P. S. Jagh begiärer tienstl. om ursächt, att iag af mangell på papper och godh 

penna här i Gl. Upsala, nödgas bruka dhenna plumheet.
NB. Jagh troor man lärer in actis finna att sahl. Drotzen har sollicite effter- 

frågat om man åhrl. kiöper böcker tili Bibliothequet effter constitut. lydelsse, 
altså ehuru man lagar så måste constitutionerna så här uthi som i annat, alldeles 
obehindrade fullgiöras.

Magnifice Domine Rector.
Högdtärade h. collega och gynnare.

Eders Magnif:ce betackår jag tienstflijteligen för günstig communica//on af 
dhet som Bibliothequet angår. Jag undrar huru man kan seya dhet wara uthom 
eller emoot Kongl. förordningarna, om Consistorium resolverar att af Acad:ns 
medell tages något att påkåste een Kongl. dona//ons öfwerförande. Jagh menar 
dhet wara wår högsta skyldigheet. Men att någon will egenwilligt uttyda de or
den i constitutionerna, att dhe 600 dr till Bibliothecae inkiöp, skola begrijpa nå
got mehr uti sig, än böckers kiöpande, det står slätt intet i hans macht, och tycker 
mig att man sackta kunde ad interim gifwa uth så många penningar, till des 
Hans Mayitt förklarar aldranådigst meningen öfwer dhe orden. Det lärer sanner- 
lig intet behaga Hans May:tt, att man är så obenägen kåsta på H:s May:ttz dona
tions transporterande. I det öfrige beder iag tienstel. det mina hoos Eders 
Magnifice förr ingifne skiäl må stå ad acta, och att dhe alle sammans måga H:s 
Excellice Illustriss. Cancellario föredragas, tillijka med de olägenheter som här 
af flyta om Bibliothequet skall stå för sådanne extraordinarie omkostnader. I 
det öfrige emädan Consistim har i sitt underdånigste tacksäyelse bref försäkrat 
H:s Mayitt, att Bibliothequet skall upsättias i ett wackert uplagat rum, så må och 
Consistim tillsee huru sådant blifwer effterkommit och taga på sitt answar om det 
blifwer försummat. Jag förblifwer 
Gl. Ups. d. 22 Dec. Magnifici Dn. Rectoris

686. tienstskyldige
H. Schütz.

P.S. Jag drager den tillförsichten till E:s Magnificen[c]e att han lärer med tiän- 
liga omständigheter repraesentera dhe skiäl som kunna anföras för det gamla 
Bibliothequetz stats bijbehållande, och huru det ingalunda är uthom eller emot 
Kongl. förordningarna att kosta på en Kongl. donations transporterande. Skiep- 
paren lärer iag wijsa till Stockholm att föredraga Kgl. Mitt sin klagan. Min räck- 
ning må emedlertijd ligga ad acta.

P.S. Kan skie om man kan bewijsa att Academien har något öfwerskått, att 
den lärer fara illa som omnibus modis förwägrar det som nu fodras.

Consistim resolverade att fuller desse bref måge föras ad acta, men reserve
rade sig så wäl Consistim som h. Räntemästin a part som så wäl af desse bref 
som actis begiärte communica//on att swara derpå, då och skall slutas öfir de mo
menta som förbeite bref innehålla. H:r Aurivill. såsom inspir aer. sade det icke 
inspis aer. måge blifwa debiterade för någon försummelse för Bibliothits inrät
tande, för än först blifir resolverat hwar medlen skola tagas, som h. Schütz 
till Bibliothequet fordrar.
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Consistorium majus extraordinarie sammankallat d. 21 Januarii
pisentibus Rectore h. Obrec[h]to, D.D. Benzelio, Mag. Micrandro, D.D. 

Drossandro, h. Spole, h. Bilberg, h. Peringero, h. Norrman, h:r Elingio och 
Secret. Reft.

I. Insinuerades Hans HögG. Excellxes Illust. Cancellarii swar af d. 14 Januarii 
på dhen nyåhrslyckönskan som Consist:m till Hans HögG. Excell. giordt.

II. Berättade Rector dhet han förnummit Illust. Cancell. ankommit till Rosen
berg [Rosersberg], hwarföre han nu förfrågade om icke Consistorium tyckte 
wara i dhes obligation att dher upwachta Illust. Cancellrm effter så tillförende 
warit practicabelt, när Cancellarii warit här å orten, dhesuthan woro och något 
att incaminera hoos honom, särdeles i Bringii och Stakaei [Stachaei] saak, pousse- 
rades nu Stachaeus sedan han hijtkommit, att blifwa dispenserad ifrån relega- 
tionen han här i Consistorio warit belagd medh. Hac occasione påmintte Prof. 
Bilberg uppå h. Qvaestoris begiäran, dhet Qvaestor effter förre Consistorii slut 
intet kan för sine siuke barns skulldh resa till Illust. Cancelkm och dher för
nimma, om man hoos Kongl. May:tt skulle kunna anhålla att fa afskrifwa contri- 
butionen på dhen försträckte Hellsingespa»»imihlen. Till dhesse ärenders för
rättande hoos Illust. Cancellrm deputerades Rector, Prof. Micrander och Spole.

III. Uplästes DD. Petri Rudb. och domkyrckones förståndares bref af d. 20 
Decembw  686, låtandes förstå att consistorium ecck«Vw/icum skall swara till 
dhe 53 dr. 10 öre 16. penntngir söllfrmtt, som Acadrn pra?tenderar af domkyrc- 
kan, eenskyllandes h. Doctoren och förståndarne sig för answarit häruthinnan 
effter förbrde medell icke äro anwände till kyrckans inwärtes uthan uthwärtes 
behof. Resol. Här om afgår bref till consistrm ecckmw/icum.

IV. Insinuerades Sven Lyrells bref af d. 18 Jan. 687, beklagandes han som 
skulle Consistrm wägrat honom dhe documenter han till sin saakz uplyssning 
moth Kerstin Klangh begiärdt, hwarföre han dhem nu å nyo begiärar, nembl. 
Segerdahls protest, D.D. Drossanders förklaring, copier af alle hans i Consistrm 
inlefwererade suppliquer, extract af consistorii ecclesiastici protocoll om dhen 
dher förlupne ransakning. Item will han och weta hwij han här i Consistro medh 
3. mk srmttz böter är belagd. Dhessuthan förfrågar han om icke Prof. Micrander 
under ransakningen frågad t Malin, Ekebomskans pijga, hwij hon i sin matmoders 
frånwaro så bittida upstått etc. dhen morgonen som hon sagdt sigh hördt Lyrell 
tala i Ekebomskans stugu. Item om icke Prof. Norrman frågat om kiöckzfönstrett 
hoos Ekebomskan wist åth hans nattstugu, hwar om han skrifwer intet finnas i 
protocollet. Prof. Micrander och Norrman sade, dhet dhe intet kunna erindra 
sigh, om sådanne frågor under ransakningen skedt, hållandes dhe sigh wijdh dhet 
som acta wijd handen gifwa. Secreteraren sade sig alt, hwadh i dhenne saken 
essentielt warit noga och grannel. fördt till protocolls, som och skedt medh 
Malins wittnesbördh. Men dher undertijden partteme eller dhes wittne extra- 
vageradt, hafwer icke warit af nöden dhet att protocollera, som ey heller dhesse 
quaestiones icke dhet ringaste giöra till saken, om dhe skiedt. Resol. Consis
torium insinuerar dhetta hans obetänckta bref hoos Högl. Kongl. HoffRätten, 
medh begiäran att dhenne saak måtte skyndas till slut, och dhe många hans 
stora inconveniencer hämmade blifwa. Och för dhet öfrige remonstreres att dhe 
begiärtte documenterne honom icke warit wägrade, men han sielf är in culpa 
som dhem icke afhämptat, som dhe ey häller ännu wägras, uthan skole extrade-
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ras, när han kommer sielf eller beordrar någon dhem wederbörl. att uttaga. 
Hwadh dhe 3 mk böterne anbelangar, så är dhet een saak som ingen connexion 
hafwer medh lägersmåhlssaken, och dherföre icke böhr någon förklaring skie 
dheröf:r på hans blotta begiäran.

V. Berättade Rector juramentum calumniae in ca#;a Bringiana uthi rådhuset 
wara praesteradt effter Consistorii slut, hwar emoot fuller Bockius protesteradt, 
och desidereradt att dhe älldre af Consistorialibus, såsom bättre om saken under- 
kundige, skulle dhenne eeden afgiordt. Men stadz magistraten sådant intet atten- 
derade, men elliest req#/rerade och stadz magistraten dhet h. Bockius i lijka 
måtto skulle eeden aflägga, men han undandrog sigh, hwarföre tyckte Consisto
rium rådel. wara uttaga attest om eedens presterande å Acad:ns wägnar, och 
jämbwähl Bockii wägraade å sin sijda.

Consistorium majus d. 27 Janua. 687
presentibus Rectore h. Obrec[h]t, h. Schütz, M. Micrandro, h. Spole, h. Bil

berg, h. Peringer, h. Norrman, h. Elingio, h. Qvaestore och Secret. Reftelio.
DD. Drossander lätt excusera sitt borttewarande för een patient skulld.
I. Occasione actorum precedentium, qui recitabantur, lätt Secretien Reftelius 

förstå, att han ingalunda försummat sig medh h. fiscalens Södermans brefz öfwer- 
lefwererande till Rectorem, hwarföre icke häller Consistorium kan hafwa någon 
orsaak dher öfwer att klaga, ty när dhet om lögerdagen om afftonen med posten 
öfwerkom, skickade han 1. dhet strax om söndagzmorgonen till Rectorem, men 
han war då uthreest på landet. 2. Om måndagen söckte han åther Rectorem, 
dhet och h. Qvaestor kan betyga, hwilcken han lätt läsa brefwet, när han kom 
från Rectoris huus, men han war ändå intet kommen hem. 3. Om tijsdagzmor- 
gonen lätt han Rectori dhet få bittel. som då war igenkommen. 4. Om och ändtel. 
Rector förr warit hemma, hade dhet icke kunnat blifwit beswarat, förr än dhet 
först warit medh Consistorio communiceradt, som icke kunde skie förr än om 
onsdagen dher på fölliande, särdeles och 5. som dhe månge acter som h. Söder
man desidererade så hastigt icke kunde blifwa afskrefne.

II. Rector berättade sig medh dhe flere deputatis upwachtatt Illust. Can- 
cell:m och Hans HögG. Excellxe föredragit dhe committerade ärender såsom
1. causam Bringianam, 2. Stachaeianam och 3. dhen om contributionens afkortt- 
ning. Dhen första saken anbelangande, så uptog Hans Excellxe wäll dhen ex
cuse, som Consistorium giordt dher uthinnan att Consist:m intet för tijdsens 
kortheet skuld fick communicera med Hans HögGrefl. Excellxe om revisions 
sökandet, approberandes elliest dhen methode man här wijdh brukat. Och lof- 
wade jämwähl, dher han blifwer req#/rerad af Consistorii fullmächtige giärna 
skola befrämmia Academiens interesse i samma saak. 2. Angående Stachaeum 
uthfåste Hans HögGrefl. Excellxe sig willia genomsee Consistorii deduction, 
och dher på medh första skrifftel. swara. Approberade elliest dhet att Consisto
rium söker maintinera sin auctoritet och disciplinam publicam, särdeles som 
Hans HögGrefl. Excellxe förnummit, dhet någre i Stockholm hafft betänckande 
wijd hijtskicka sina barn, effter några föra här ett så dissolut lefwerne.

Hwadh wijdkommer contributionen inrådde han, att man giorde ansökning 
hoos Statz Cantoiret att effter Hans Kongl. M:ttz resolution dher få afkortta 
dhen samma på dhen försträckte sprf»«*mdhlen, så frampt pretensionen är li-
1 8 - 7 5 4 2 9 3  Sallander
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quid. Men han påmintte att man noga skulle tillsee af hwem liquidationen woro 
förrättad, ty dher han af Güllenkrok woro skedd, torde dher wijdh giöras någon 
difficultet. Och omsijder uthfäste Hans HögGrefl. Excelkce här uthinnan dhes 
goda assistence hoos Hans Kongl. May:tt så frampt uthi Contoiret giörs någon 
swårheet här wijdh. Consistoriales discourrerade sedan här om, och förmente 
h. Räntmästaren att ehuruwähl man erhållit Kongl. M:ttz ordres att få betallning 
för dhen försträckte spannemåhlen, så lärer lijkwähl Cointoiret [j/V] knapt något 
dher wijdh giöra, så frampt icke Hans Kongl. May:tt specificerar af hwadh medell 
betahlningen skulle tagas. H. Schütz förmeente, att wore rådel. anhålla hoos 
Hans Kongl. M:tt om dhes nådigste determination; men såsom H:s HögG. 
Excelkce giordt dhet förslaget, att man först söker Contoiret så tyckte och 
Consistorium bäst wara dher wijdh förblifwa. Och deputerades h. Qvaestor till 
att öfwerresa och här uthinnan som bäst vigilera, hwar om afgår å part bref 
till praesidenten och å part till commissarierne i Kongl. Statz Contoiret.

Sedan berättade Rector att H:s HögG. Excell. wijdh afskedet wijst sig myc
ket favorabel, och jämbwähl lofwat befordra commoda Academiae på alt giörl. 
sätt.

III. Berättade Rector att Stachaeus giordt ansökning, dhet måtte hans relega- 
tion blif:a uphäfwen, hwarföre förfrågade nu Rector hwad wijdare står till att 
giöra med Stachaeo och dhes relega//on, effter han reda begynner wijsa sig så i 
publique som private lectioner, dher han lijkwähl synas böra sigh här från staden 
afhålla, tills man från högre ortt får förnimma, huru medh relegationen förblifwa 
skall, särdeles hoos Illust. Cancelkm effter dhetta hoos honom och är insinu- 
eradt. H. Schütz frågade om intet H:s Excell. gaf här öfwer något förslag för 
deputatis.

Rector swarade att han icke något särdeles förslag gaf, uthan will skrifftel. 
sig här öfwer förklara, tyckte elliest dhet, att hwadh mehrb:te relega//on wid- 
kommer, så kan Kongl. Rätten dher uthinnan intet determinera. Resol. Såsom 
Consistorium insinueradt dhetta hoos Illust. Cancelkm och dher på afwachtar 
nu i ödmiukheet dhes determination, Consistorium och icke kan uphäfwa sin een 
gång fålte resolution, och dheruthinnan arbitrera, eller i någon måtto kan träda 
från constitutionerne, altså remitteres Stachaeus till 111. Cancelkm att dher in- 
hämpta, hwadh Hans HögG. Excelkce här uthinnan resolverandes warder.

IV. Notificerade Rector, dhet Preütz [Preutz] igenfordrar dhe böter han till 
Consistorium ärlagt för sitt brott medh ryttaren Erich Lindh, effter han dhen uthi 
Kongl. HoffRätten åtherwunnit. Samma böter äro på Consistorii anpart io dr 
kopptfrmtt, hwilcka Prof. Bilberg uptagit under sitt rectorat och till Consistorii 
tarfwar anwändt. Här på förfrågade Rector, hwar medlen skole tagas, och om 
något är till bästa in cassa Consistorii? Secretarius berättade dhet under näst för- 
gåe[n]de rectorat Prof. Peringers icke een halföre inkommit, icke heller hafwer 
han någon halföre bekommit under Prof. Bilbergz, uthan sade han sigh på Con
sistorii wägnar till papper och annat slijkt uthlagt een tämmelig summa. Prof. 
Bilberg sade och äfwen sigh ex proprio uthlagt för Consist:o till ett och annat, 
dher uppå han öfwerlefwererade een räkning på 38 dr 20 öre kopp<*r:mtt, hwar 
emoot han allenast fått till betahlning Mannerfeldtz och Schmidtens böter, som 
äro 23 dr kopparmynt, så frampt Preützens skola åthergifwas.

Prof. Peringer betygade och äfwen sigh på Consistorii wägnar till åthskillige
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pertzedlar pennings uthlagt af sine egne medell. Discourrerades så här om, på 
hwadh sätt Prof. Bilberg, Peringer och Secreteraren skola blifwa betalte. Item 
om Preiitz böters igenrestituerande och resolverades om dhet förra att dhe up- 
sätta hwadh dhe till Consistorii behof af egne medell uthlagt, så kan sedan up- 
tagas till läns, till dheras afbetahlning af fisco studiosorum så många, till dhes i 
Consistorii cassa några inkomma. Hwad Preutzes böter anbelangar, så skola ful
ler dhe åtherlefwereras, effter Kongl. Rätten honom från dhem libereradt, när 
pennings till cassan inkomma.

V. Insinuerade Rector sahl. Bringii erfwingars räkning, dher uthinnan dhe 
förmena sig hafwa effter Högl. Kongl. HoffRättens domb att fordra, nembl. för
1. termin af A:o meriti 651 dr, 2. för twänne terminer af nådåhret 2100 dr. 
3. För huushyran effter wärderingen 972. 16. 4. Interesse för bem:te huushyra 
78. 25. 14 2/5 koppwr:mtt. Här på afdraga dhe effter liquidations räkningen 
Acad:ns fordran 1654 dr 22 öre 16 pennings, så att sedan blifwer dheras åther- 
stående fordran effter dheras förslag 2147. 22. 22 2/5. Påstå och erfwingarna uthi 
samma sin räkning, att skall h. slottzbefallningzman Sam. Stehn säya Prof. Mic- 
rander från gården. Här på upwijstes een wärderingzlista underskrifwen af 
wälla:tt Per Person* och rådman Anders Jönson**, dheräst dhe beräkna hyran 
för gården till 153 dr åhrl. Sedan inlefwererade Rector een annan wärderingz 
lista på huushyran, underskrefwen af rådmän:n Erich Jöranson, Anders Lijten 
och Gudmund Pilou, dher uthi dhe wärderatt gården för åhrl. hyra till 194 dr 
16 öre, oberäcknadt interesset för hyran och skadeståndet. Sedan uplästes h. 
slottzbefakns ordres att Acad:n wille sättia så mycket in sequestro, som förb:de 
erfwingar praetendera. Item att Rector wille communicera medh Prof. Micrandro 
om afseyandet uhr gården. Prof. Micrander påmintte att gården intet kan eller 
böra considereras och aestimeras som dhen nu seer uth, effter han är mycket 
reparerad, och bracht i fast bättre stånd än han war då han kiöptes, ty då war 
han till större dhelen förfallen. Prof. Micrander tyckte och dhet wara mycket 
obilligt att dhe pra?tendera både för hyra, och dher jämpte att reparationen 
dhem skall bestås. Stå och penningarna för gården i Banco medh wäxande 
interesse, hwilcket och synes dhem beräknas böra i stället för hyran. H. Räntt- 
mäst:n förmente att reparationen kunde aestimeras, och dhen sättias emoot hyran 
som praetenderas. H. Micrander tilläde 2:dum, som kan här emoot opponeras 
nbl. interesset. Förfrågade så Rector hwadh Consistorium will swara till dhe 
giorde wärderingar på gården och 2. om någre penningar skola sättias in se
questro. Här på resolverades 1. att executoren skall uthur Acad:ns verifications 
böcker upwijsas, huru mycket sterbhuset bekommit så för tienst som nådhåhret.
2. Belangande wärderingarne, så skall remonstreras att dhe äro för högdt satte, 
ty, huusen stå intet att aestimera, som dhe nu äro, sedan dher månge 100 drs 
reparation är anwänd, uthan effter som dhe för reparationen warit, då gården 
wijdh dhes appertinentier warit mycket fördärfwad. 3. Böhr och observeras att 
fast annat prijs sättias på gårdar, när dhe heelt och hållit hyras, än när ett eller 
annat rum allenast. 4. Böhr äfwen dhet i acht tagas, att hwadh som praetenderas 
i huushyra, dhet hafwä erfwingarna igen i reparationen, hwilcken moth huus-

* Per Persson Norman.
** Felskrivning för Erik Jöransson.



2 7 6 1687:27 januari

hyran wähl står att jämföra. 5. Står kiöpesumman i Banco på interesse, hwilcket 
interesse och moot huushyran är att beräckna. Beträffande interesset af mehrb:te 
hyra, så är dher emoot att jämföra interesset af gårdens repara//ons summa. På 
dhetta sättet lära erfwingarna blifwa skylldige, och altså icke behöfwes sättia 
någre pennings in sequestro. Till dhet att erfwingarna willia depossidera h. Prof. 
Micrander uhr gården, kan eller böhr Consistorium intet swara, uthan må execu- 
toren sigh dher uthi så förhålla, som han finner sig befogad till.

VI. Uplästes h. D.D. Petr. Rudbeckii bref af d. 24 Januarii påminnandes han 
huru som Consist:m för någre åhr sedan bewilliat 200 timberstockar till kiörc- 
keherdegårdens reparation här i Upsala, och att dhe blifwit, genom h. Ränttemäs- 
tarens förordningh, framförde till een dhel, men omsijder anwände till qwarnens 
behoff, hwarföre begiär han nu dhet wille Consistorium sin förre giorde resolu
tion och bewillning fullborda, särdeles och som staden till gårdens bebyggande 
lofwat giöra sitt.

H. Ränttmäst:n berättade att sådan resolution är fuller skedd, som han sig kan 
påminna, att skulle gifwas 200 timberstockar till kyrckioherdegården, men medh 
dhen condition att dhet icke skulle lända RäntteCammaren till gravation. 2. DHfet 
timber som han bestälte och lätt framföra, sade han icke ändtel. wara ärnadt 
dher till uthan till qwarnen. 3. Hafwer sedermehra Hans Kongl. M:tt genom 
dhes öpne resolution d. 10 Decembm 685 alldranådigast befallat att Räntte- 
mäst:n skall hålla sig stricte wijdh Kongl. staten, och fördenskull så wähl i an
seende dher till, som Consistorii resolution seer han intet något timber stå att 
wäntta af aerario. Men willia dhe goda herrar Professores af sitt contribuera 
något dher till så är dhet een annan saak. 4. Om dhe å andre sijdan nembl. 
staden hafwa försäkratt giöra sitt tillet, så kan gården blij upbygd Acad:n för- 
uthan, ty dheras obligation är upbygga heela gården. H. Schütz förmente man 
lijkwähl skall tillsee hwadh förr är slutit, förr än något swaras, och af hwem 
bewillningen är giordh, och må dhen fullgiöra dhen samma, som dhen uthfåst. 
Men nu tyckte han intet wara tijdh att underhielpa kiörckieherdens gårdhz 
reparation, effter Academiens åthskillige huus nödwändigt behöfwa sielfwa först. 
Dhetta aggreerades af samptl. Consistorialibus ståendes dhe fast dher wijdh att 
dher een eller annan tillförende något bewilliat som sträfwer emoot Kongl. 
constitut. och privilegier, så må icke pra?sens Consist:m dher effter wara för
bundet.

Hac occasione notificerade Prof. Spole dhet han medh Prof. Bilberg och 
Qvaestore effter Consistorii resolution besichtigatt hwadh reparation desidereras 
till dammen wijdh Teensta gården och södre wattrännan i qwarnen, muren wijdh 
gåhlen, och dher öfwer giordt förslag på hwadh sätt reparationen bäst kan skie. 
Item påmintte dhe att Prof. Rudbeck bör tillhållas omlaga muren, som medelst 
dhes hammars afförande är förlorad. Sammaledes sade dhe och wara alldeles 
nödigt för Acad:n att medh pålar bewara twänne hörne på östre sijdan af qwar
nen, effter muren är dher illa medfaren, ty elliest lärer isen dher giöra skada i 
wåhr.

Förb:de gode herrarna nämbde och att Acad:ns smedh Petter Krook* begiär

* Felskrivning för Petter Klok.
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dhet Acad:n wille låta för honom uprätta een smedia uthi dhet huuset, han boor 
uthi här wijdh kyrckan.

Prof. Spole giorde och påminnelsse, som han och förr giordt, att dher apo- 
thequetz taak icke blifwer omlagat, så lärer dhet alldeles blifwa förfallet, och 
jämbwähl rostan in under förskiämbdt. Consistorium confererade medh hwar 
annan, om Acad:n eller apothequaren bör hålla huuset wijdh macht, och sade h. 
Schütz att man har sedt uthi Commissionen qua fide som är umgåtz medh con- 
tractetz uprättande, när apothekaren biifwit inrymbd uthi huuset. Consistoriales 
samptl. beslöto dhet, att dher medh honom woro contraheradt således att dhet 
lände publico till pr«judice och gravation, så må dhen stå dherföre som medh 
honom contraheradt, warandes dhet alldeles oskiäligit, Acad:n icke allenast 
skulle hålla honom huuset fritt för all hyra, uthan och dhet för honom reparera 
och wijd macht hålla, särdeles som han lijkwähl uthhyrer åth studenter någre 
logementer i huuset, och således åhrlige inkomster dher af hafwer; skall altder- 
före huushyran arresteras, och anwändas så långt hon hinner till reparationen, 
så frampt apothekaren dhet icke godwilligt giör, och dhet öfrige skall han med 
sin omkostnadh omlaga.

VII. H. Ränttmäst:n inlefwererade wärderingen uppå kämbnerens sahl. Johan 
Knäppz bägge gårdar här i staden, af hwilcka aerarium måste giöras betalt, effter 
annat icke är att tillgå.

VIII. Rector insinuerade een skrifft, som nu nyl. Curio tryckt åth een stu
dent wid nampn Avren [Aurén], hwaröfwer Keyser mycket klagar, att dhet 
skeer till hans praejudice. Samptl. Consistoriales tyckte mycket illa wara dhet 
åther nu å nyo klagemåhl inkomma öfwer Curio, att han emoot Kongl. M:ttz 
alldranådigste förordning och Consistorii dher på föllgde så wähl skrifft. som 
mundtel. förbodh lijka fult trycker.

Resol. Keyser citerar och lagförer Curio uthi cammaren, och låter honom 
wederbörl. plichta så frampt han säkert kan betyga dhet dhenne skrifft är af 
Curio tryckt, på dhet Curio hädan effter må afstå här medh.

Prof. Schütz begiärtte i anledning af förra aeterna föra ett ordh eller tu alle
nast till protocolls och sade han att 1. när dhe g. herrarna som uthi förra proto- 
collet hafwa reserveråt sigh emoot hans på Bibliothequetz wägnar giorde på
minnelser låta i hans närwaro höra sigh, så skall han swara som wara bör.

H. Ränttmäst:n: Jagh för min person lägger min förklaring in ad aeta, och 
wägrar h. Profin intet dher af communication. Hac occasione upwäxte någon 
twist emellan h. Prof. Schütz och h. Ränttmäst:n effter h. Schütz påstår att 
till nya Bibliotheketz inrättande och reparation icke böhr anwändas dhe 600 dr 
som till Bibliotheqs staten anslagne äro, uthan dher till tages medell af cassa. 
Hwar emoot åther h. Ränttmäst:n tyckte dhet h. Schütz icke medh fogh kan 
praetendera något mehr, än dhet på staten bestås, och dher igenom staten gravera; 
kan och icke heller Ränttmäst:n dher till någre medell försträcka, uthan icke 
till läns och interimswijs, effter dhet löper emoot Kongl. förordningar och dhen 
instruetion som Kongl. May:tt i nåder gifwit för aerario.

Consistorium minus d. 29 Januarii
pra?sentibus Rectore h. Obrec[h]t, h. Wollff i h. Schütz smile, h. Spole, h. 

Peringer och Secret. Reftel.
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I. Bookbindaren m:r Johan Siwerdc inkom emoot m:r Laurentius Her[r]- 
lundh, anklagandes Sifwerdt honom för öfwerwåld, som han honom tillfogat i 
remsnijdarens Erich Hartmans hustrus [Margaretas] grafföhl som skedde d. 9 
hujus. Orsaken berättade Sifwerdtz så förwetta. Ett par knifwar blefwe upfundne 
på bäncken wijd bordet, och frågade Anders Jonsson [Barck] borgaren hwilcken 
dhes ägare woro, och effter ingen kiändes wijd dhem, sattes dhe opp uthi klädet 
som stugun war klädd medh. Sade så jag åth Anders Jonson att dhe kunde 
komma i förgätenheet, och tog så knijfwarna neder, då sade Anders Jonson: 
Man will för roo skull aucdonera dhem till dhes ägare, oproopades han dhem 
för 3 mk. Andre åthskillige öckte något mehr. Kom så då m:r Her[r]lund in, 
och frågade så jag honom hwadh han biuder på dhem, och bödh så han 3 dr, 
hwar på iag och fick honom sina knifwar igen. Dher på öfwerlades af giästerna 
om warit rätt giordt eller ey, att man således knifwarna auctionerat. Men innan 
alla sagdt sin mening, så stiger m:r Her[r]lund opp, som satt ofwan bordet mitt 
moth mig, frågar mig hwarföre iagh auctionerar hans knifwar, och slår mig 3 
öhrefijhlar. Tog och een liusstaka och ett öhlglas, och wille slå till medh, men 
blef hindrad.

Her[r]lund exciperade: Som iag war uthe som Sifwerdtz berättat, så blefwe 
mine knijfwar auctionerade af m:r Sifwerdtz, men intet af Anders Jonson, och 
giorde han sådan auction, uthan någon min ringaste begiäran eller wetskap. 
M:r Sifwerdtz påstodh att Anders Barck dhem auctioneradt. Her[r]lund wille 
intyga contrarium genom wittnen. Sifwerdtz insinuerade dher om Anders Barcks 
attest, hwaräst formales att Sifwerdtz först budit på dhem, hwarföre oinsijder 
Her[r]lund slog honom 2 öhrefijlar. M:r Her[r]lund approberade dhenne attest 
så wijda såsom dher betyges, att Sifwerdtz först begynt genom sin fråga auc- 
tionen, men nekade att han slagit mehr än 2 öhrefijlar. Sedan tilläde Her[r]- 
lund, att Sifwerdtz uthlycht dhet mästa uthi sin relation, huru som een och annan 
åthwarnat honom låta blifwa dhenne auctionen. Sifwerdtz sade dhetta skedt för 
rooligheet skuld, och till dhen ända, att m:r Her[r]lund skulle få sine knijfwar 
igen. Her[r]lund reponerade dhet han sådan roo och skiempt [ej] will weta 
af, att een skall således taga sig dispositionen till af eens saker, uthan hade han 
giordt bättre han låtit ligga hans knijfwar, men som han dhet intet giorde, för
orsakades han att gifwa honom een örefijhl eller twå.

Partterna affträdde, och effter någon Conference inkallades dhe igen, då dhe 
tillfrågades huru månge örefijhlar warit 2 eller 3 som Sifwerdtz fått af Her[r]- 
lundh. Sifwerdtz påberopade sig attesten, dher 3 nämbnes, sade sig och flere 
attester kunna förskaffa. Her[r]lund nekade att dhe warit mehr än twå, men 
exciperade emoot Anders Jonson, att han intet kan wittna såsom dhen uthi 
actionen warit interesserat. Omsijder sade Sifwerdtz att han då dhen tredie 
öhrefijhlen intet will påtala, på dhet icke Consistorium genom dhetta wijdare 
skall inconvwoderes, kunnandes han lijkwähl medh wittnen, dher han wille, till
binda Her[r]lundh till dhen tridie.

Resoko. Såsom studiosus Dominus Laurentius Her[r]lund W-Gothus d. 9 Jan. 
sidstleden öfwerfallit Acad:ae bookbindaren m:r Johan Sifwerdtz hoos rem- 
snijdaren m:r Erich Hartman, och honom slagit twänne kinpustar, dhet och 
Her[r]lundh sielf tillstått, så plichtar han för hwar dhera medh 6 mk söllf:mtt. 
Men såsom förb:de bookbindare m:r Sifwerdt genom något sitt otienliga skiämpt
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förorsakat m:r Her[r]Iundh här till, och honom gifwit tillfälle så gifwer han 6. 
mk kopparmynt till dhe fattige.

II. Rector förmälte att studiosus Petrus Nobelius angufwit Gustaff Hem- 
mingh* för något öfwerwåld, men när dhe effterfrågades och inkomma skulle, 
war Hemmingh intet tillstädes. Cursor inkom och tillfrågades om han citeradt 
Hemmingh, berättandes han då, dhet han honom i går skrifftel. citeradt, effter 
han ey war hemma, och att Hemmingz gosse i dag på förfrågan swarat, att 
Hemmingz discipel lefwereradt praeceptorn i händer citationen strax i går afton. 
Och såsom han således stämbningen försuttit, plichtar han medh 3 mk söllf:mtt.

Consistorium majus d. 5 Februarii 687
pra?sentibus Rectore h. Obrec[h]t, Mag. Holm, D.D. Drossandro, h. Spole, 

h. Wollff, h. Bilberg, h. Norrmanno, h. Elingio, och Secret. Reftelio.
Secreteraren anmälte på Prof. Lundii begiäran, dhes excuse, att kan han nu 

på någon tijdh intet komma tillstädes i Consist:o effter Hans Kongl. M:tt genom 
dhes allernådigste bref af d. 12 Jan. sidstl. honom anbefalt, att upsättia sine 
observationer öfwer lagen, och dhem sedan hoos Hans Kongl. May:tt i under- 
dånigheet insinuera medh alldraförste.

I. Uplästes Illust. Cancellarii bref af d. 4 Febr. att wille Consistorium lijk- 
mätigt Kongl. constitutio[ne]rne betänckia sigh om vacantiens ersattiande effter 
Doct. Erich Benzelium.

Prof. Holm giorde här wijdh dhen påminnelsen i h. Decani facultatis nu absen
tis ställe, att alldraförst böhr facultas tlWogica gifwa sitt betänckande om dhen 
som successionen, synas kunna defereras, hwarföre han och begiärte att Con
sistorium dhet jämbwähl nu effter constitutionerne faculteten wilie förbehålla. 
Resol. Effter constitutionerne och wanligheeten voterar faculteten först, och 
sedan Consistorium.

II. Uplästes Illust. Cancellarii bref af d. 4 Febr. om dhet nya Bibliothequetz 
inrättande, låtandes Hans HögGrefl. Excell. förstå sig förnummit, dhet woro 
ärnadt att samma Bibliotheque skulle upsättias uthi ett rum öfwer nya Aca- 
demien. Men såsom till samma inrättande fordras medell, och jämbwähl andra 
considerationer infalla, så will Illust. Cancell. att dher uthinnan intet resolveras 
slutel. förr än han sielf kommer hijt på ortten.

III. Insinuerades än ett Illust. Cancell. bref af samma dato som dhe förre, 
gifwandes Hans HögGrefl. Excelkce dheruthinnan att förstå, att såsom för Mag. 
Thom. Ihre in philosophia ingen adjunctura är vacante, uthan reda flere Adjuncti 
än på aflöningz staten bestås, äro antagne, altså kan Illust. Cancellarius ey annars 
än Consistorii och facultatis här uthinnan giorde förklarning bijfalla, så att för 
dhenne gången förb:te Magister Ihre intet för dhen begiärtte adjuncturen, uthan 
kan han när i framtijden någon vacance blifwer, blifwa ihogkommen.

IV. Uplästes wällborne h. landzhöfdingens Thegners bref af d. 19 Januarii 
att hafwer Mattz Person i Tuna och Dahlby sochn beswärat sigh dher öfwer att 
fogden Ringius sagd t honom ifrån hemmanet. Men som bonden föregifwer sigh 
dhet mächta att bruka och uthlagorna uthgiöra, så begiär h. landzhöfdingen att 
bonden måtte blifwa wijd hemmanet conserverad. Dhetta föll Consistorialibus

Felskrivning för Hemming Gustafsson.
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sällsampt, att h. landzhöfdingen således söker att disponera om Acad:ns bönder 
och andre dhes ärender, såsom förr skedt een och annan gång, hwilcket Illust:o 
Cancellario allena tillkommer. Wijd dhen händelsen att någon finner sig genom 
Consistorii eller dhes betienters förhållande, missnöyd, hållandes Consist:m nö
digt dhetta representera Illust:o Cancellro, men lijkwähl förr än något giörs tillet 
häruthinnan, confereras med h. Ränttmäst:n som bäst lärer weta beskaffenhee- 
ten, hwij dhenne bonden blifwit från hemmanet afsagdh.

V. Uplästes h. inspectorens Carl Hindersons swar på Consistorii bref, att han 
alldeles intet af landtmätarens sahl. Jöns Bergmans qwarlåtenskap under sina 
händer hafft, eller till sig tagit, hwarföre han icke heller kan swara till dhen 
skuld, som förb:de Bergman är till Acad:n skyldig. Berättar och dher hoos, 
att då Bergman druwknat, hafwa twänne hans bröder strax från Westergiötlandh 
upkomwit, och twifwelsuthan dhes qwarlåtenskap afhämptat. Consistoriales 
tyckte att såsom Consistorium giordt sitt tillet till skuldens infordrande, men är 
intet att tillgå, så är intet annat expedient, än att afföra dhen samma, doch 
confereras först här om med h. Ränttmäst:n wijd des åtherkomst.

VI. Jonae Norling Medelpadio, som någon tijd warit illa siuk, men intet hafft 
till underhålld eller medicamenters anförskaffande för sin stora fattigdomb skuld 
bewilliades 8 dr s:mtt af cassa studiosorum. Item bewilliades och till Eliae Back
mans Helsingi begrafning effter af hans qwarlåtenskap intet är in bonis quantum 
funeri curando sufficiat 10 dr s:mtt af cassa studiosorum.

VII. Uplästes h. Ränttmästarens bref af d. 1 Febr. låtandes han förstå dhet han 
giordt sitt bästa till att i underdånigheet ärhålla kunna contribudonens afskrif- 
wande på den af Acad:n af Wesman. och Hellsingelandh försträchte spanne- 
mihlen, men Hans Excellrce presidenten i StatzContoiret gufwit att förnimma, 
dhet dhetta Acad:ns anhållande kunde swårt låta sigh giöra, särdeles och som 
Kongl. Mrtt och Statz Contoiret låtit giöra ett anslag, att ingen skulle giöra så- 
danne ansökningar. Sedermehra hafwer h. Ränttmäst:n dhet berättat Illust:o 
Cancellro och han gufwit rådh att supplicera här om till Kongl. M:tt dhet och 
h. Ränttmäst:n giordt hwaruppå Hans HögGrefl. Excellrce och sielf detta hoos 
Kongl. Mrtt recommenderadt och wunnit dhes nådigste tillårelsse, så att Hans 
Kongl. Mrtt försäkrat bref dher uthfårdas skulle om contribudonens afskrif- 
wande till Statz Contoiret. 2. Beträffande Bibliothequet låter h. Ränttmästrn 
förstå att är dhet Illust. Cancellarii willia, att dher om giörs ingen anstallt, förr 
än Hans HögGrefl. Excell. kommer hijt sielf, hafwandes Hans HögGrefl. Ex
cellrce låtit förmärcka som kunde man bespara kiöpa böcker på ett åhr eller 
annat, effter Acadrn nu fatt så många. 3. Seyer h. Ränttmästrn wara nödigt 
att Secretrn öfwerreser att vigilera i HoffRätten i Kulla [Söderkulla] saken.

Consistoriales fägnade sigh och medh största veneration uptogo dhen höga 
Kongl. nåde, som Hans Kongl. Mrtt moth Acadrn uthi nåder wijsat i dhet han 
benådat Acadrn uthi dhes ansökande. Beträffande notificationen af Bibliothe
quet, så förblifwer dher wijdh effter förra Illust. Cancellrrii nu i dagh i Con
sistorio upläsne bref. Till Kulla saakens uthförande i Högl. Kongl. HoffRätten, 
deputerades Secreteraren att öfwerresa, ehuruwähl samptl. Consistoriales 
önskade att få behålla honom hemma för så åthskillige Academiens angelägen- 
heeter skuld, och särdeles för dhen dispiit som faculteterne emällan är om
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philosophica Cartesiana och libertate philosophandi. Hac occasione anförtroddes 
och Secret:n i Kongl. Rätten att uthföra Academiens saak emoot Behmer.

VIII. Uplästes Prof. Aurivillii bref af d. 28 Jan. att hafwer han de causa 
Bringiana talat medh h. Söderman, och att är deductionen reda uthi Kongl. 
revisionen inlefwererad. Skrifwer och att han samma saak hoos secret:n wäll- 
borne h. Wattrang recommenderadt. Hoos Illust. Cancellrm förmäler och h. 
Aurivillius dhet han Bringii saak recommenderadt, och att skulle han äfwen 
dhet giöra hoos h. Lovisin.

Consistorium befan wara alldeles rådel. dhet Secret:n som nu till Stockholm 
öfwerreser, anhåller hoos Söderman att han uthi bästa måttan vigilerar till 
Acad:ns bästa uthi M:r Boos saak, låtandes och honom förstå, dhet man änd- 
tel. önskar få communication af dhen relation han i dhenne saaken giöra lärer 
förr än han insinueres hoos Kongl. M:tt. Skulle han och hafwa tijdh, woro wähl 
han wille på een dagh öfwerresa och om alt noga information inhämpta, hafwan- 
des Prof. Rudbeck lofwat dher uthinnan gifwa all nöyachtig underrättellsse, 
hwilcken och bästa wetenskapen hafwer här om.

IX. Uplästes och justerades mantalslängden pro Anno 687. Samma gång 
discourrerades om Adjuncti som ingen löhn hafwa såsom Salenius, Forelius 
och Palmroth skola uthgifwa mantallspenningir och resolverades, att effter nu 
så noga accuratisse observeras och Kongl. M:ttz så alfware placater uthgångne 
äro, så måste dhe dhem uthgiöra. Dito slötz om Jahan Mattson fordom 
Acad:ns wachtdräng, att han under Acad:n och för dhes ållder och bräkligheet 
medh hustrun salveras, om han under staden icke är antagen. Om mantalspen- 
ningarnes lefwererande resolverades att afföras dhe på aflöningarne hoos h. 
Räntmäst:n.

X. Uplästes Consistorii cassae räkning under h. Prof. Bilbergz och Peringers 
rectorater, och resolverades att dhe inskrifwes i dhen dher till anförordnade 
booken, och länes af fisco studiosorum så mycket som fordras till dhes beta
lande interims wijs som förr är resolverat.

XI. Resolverades att Secret:n Reftelius som nu till Stockholm öfwerreser, för
nimmer hoos Kongl. May:ttz fåchtmästare [Porath] om han icke weet gifwa nå
got förslagh på någon som fächtmästaretiensten här wijdh Academien kan anför- 
troos, så frampt han icke Iller blifwer dher wijdh conserverad.

Die 9 Februarii Anno 687
hölltz Consistorium minus praesent. Rectore Magnif. Obrechto, Prof. Spole, 

Prof. Wollff uthi Prof. Aurivillii ställe, Prof. Peringero et L. Elingio uthi Prof. 
Schütz ställe, qui acta notavit.

I. Inkom Nobelius, anklagandes m. Hemmingh Gustaffson således: Organis
ten Zellinger bödh mig till sigh på Anders Andersons [Hoffmans] kiällare, och 
dhet till dhen ända att iagh skulle uthi ett stycke uthi musicis honom hiälpa. 
Igenom een discurs som inföll öfwerföll mig Zellinger medh hugg och slagh, 
hwarföre iag stämde honom på rådstugan, dher wij doch omsijder förlijktes. 
Effter förlijkningen bödh han mig på kiällaren dhet iagh doch icke wille, föllgdes 
så sedan åth till Prof. Wallerium att exercera oss uthi musicen till rectoratet. 
När som wij komme dher ifrån, så ginge wij till m. Grubb, ursächtandes iagh
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mig först intet willia dher ingå, effter iag intet hade dher något att giöra, lijk- 
wähl gick iag in, men wij woro dher intet länge, effter m. Grubb sade sigh 
intet något hemma hafwa, medh hwilcket han oss kunde undfägna, hwar af han 
bödh m. Erlund,* Nyström, Zellinger och mig på Anders Anders kiällare. När 
som iag kom uth, nekade iag till att gå med för andra beställningar dhet dhe 
andre, som medh woro, wetta berätta, lijkwähl föllgde iag omsijder på kiällaren 
och drack dher een stundh, men tog sedan min kappa och wille gå dädan. När 
wij hade suttit een stund, kom m:r Hemming in, då wij wore lustige sedan som 
förr. Een stund dher effter gick m. Zelling[er] och Hemming till dören och taltes 
wijdh uthi tystheet, hwar af ingen straxt blef rädder att dhet skulle wara något 
på färde. När dhe hade talts wijdh, så går m. Hemming ifrån honom och slår 
i bolet, seyandes att han undrar dhet sådanne hundzfotter och ynglingar drista 
sig sättia sig emoot een gammal karl. Så war dher een som wille dhetta talet 
förekomma, wändandes dhet på een borgare. Icke allenast borgaren, seyer m. 
Hemming, uthan ynglingar i min nation. Så steg iagh op, och sade om m. 
Hemming talar om dhen saken, så är hon reda förlickt. Då kallade han mig 
hundzfott och vexerade mig som een penal, och öfwerföll mig medh sådanna 
hugg, att iag ännu dhem kiänner, sparckandes mig, och hufwudet emoot wäggien 
slåendes, att iag på några dagar intet hörde. Wijdare så trugade han mig till 
att förlijkas, och sade: du diefwull will du intet förlijkas, på nyo mig då åther 
igen medh hugg öfwerfallandes. Begiärtte altså iag att någon wille hielpa mig, 
men dher war ingen. Sedan omsijder blef iag uthhäfwen. Dher på iag strax gick 
till Rectorem Magnificum och mig beswärade.

F:ss. När dhetta slagzmåhlet skedde. Nobelius swarade d. 11 Decemb. sidstl. 
Här på uplästes Trechous attestatum om Dow/ni Nobelii sår. M. Hemming be- 
giärte att hans inlaga måtte upläsas, förbärandes sig ey tijdh hafwa att swara 
Nobelio muntelig, effter som han måste gå på apothequet att hemta medicamen- 
ter till sin fader som mycket siuk är. Hon uplästes uthi m. Hemmingz närwaro. 
Dher på blef m:r Nobelius tillsagdt, att han skulle skaffa sig wittnen om han 
Hemming wille öfwertyga till här näst.

II. Magnus Clastrin inkom, och anklagade Josephum Wallerman, att Waller- 
man hade skurit knappar af sillfwer uhr hans kofft på gatan Thomae dag för 
juhl, berättandes dher om wijdhare således: Han kiörde mig först till att spela 
kortt medh sigh om pennings på postmästarens [Bergwalls] källare, ehuruwähl 
iag offta nekade till att willia spela om några penningar. Effter een stund gick 
m. Wallerman dher ifrån och när iag jämbwähl skulle gå bortt, stogo m:r Waller
man och föraren m:r Johannes Rudbeckius uthi Anders [Hoffmans] kiällare 
dörr, och bodo mig att iagh skulle ingå, men iagh wille intet. Och sedan iag 
skulle gå bortt på gatan skaar m:r Wallerman een och 30 stycken knappar af 
koften, och sedan slog han mig 2 örefijhlar. Här emoot swarade m:r Wallerman 
skrifftel. hwilcken skrifft och uplästes, förmälandes han att sedan dhe tillsam
mans spelat om ett hallft stoop wijn på postmästarens kiällare, så gick han medh 
föraren Rudbeck till Andersses [Hoffmans] kiällare. Dijt kommer och Clastrin 
effter, och frågar om wij icke spela wille kortt om penningar. Men som han in
tet hade contant, gick han uth att skaffa sigh, men fick inga. Lijkwähl spelte

* Felskrivning för Laurentius Herrlund.
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wij, och han togh uhr sin byxsäk 2 sillfwerknappar och fick m:r Rudbeck i 
pant. När han då 6 mk kopptfr:mtt tappat, skar han någre uhr sin råk och fick 
åth m:r Rudbeck i pant. Een stundh dher effter skar han 19 uhr råcken, och 
fick jämbwähl åth m:r Rudbeck. Men här på ginge wij af kiällaren då Clast- 
[r]in på gatan badh fa genlösa knapparna för 8 dr koppwrmtt, men Rudbeck 
lofwade för 12. Lästes och sedan opp Stephani Lindzelii [Linzelii] attest å 
Clastrins sijda, uthi hwilcken han berättar att Clastrin är offta af Wallerman an
modat att spela kortt medh sigh, men Clastrin länge sigh undandragit. Emoot 
attesten exciperade Wallerman begiärandes att Linzelius skulle sielf komma till
städes, upwijsandes han å sin sijda een Dordie Mattzdotters attest, uthi hwilcken 
hon betygar att Wallerman intet hafwer trugit Clastrin till kort spelande, uthan 
Clastrin dhet sielf begynt.

Partterne imponerades, att opförskaffa sine wittnen till een annan gång, att 
dhe eedel. måge examineras, effter dheras skrifftel. attester intet kan gifwas 
något witzordh.

Consistorium majus d. 12. Februarii 
praesentibus Rectore h. Obrec[h]to, D.D. Rudbeckio, M:o Holm, M:o Mic- 

randro, h. Spole, h. Wollff, h. Bilberg, h. Peringero, h. Norrmanno, h. 
Qvaestore. Biörckegreen Aman. Consist. acta notabat.

D.D. Drossander praesiderade för een disputation.
I. Rector berättade att h. Qvaestor, som warit af Consistorio deputerat att resa 

till Stockholm och fordra dhe 6802. 4. 13 1/3 s:mtt som Academien i spanne- 
m4 h\ militien försträckt i sidsta kriget, är nu tillbaka kommen, hwilcken hafwer 
fatt önskeligit swar. Lefwererade så h. Qvaestor een Hans Kongl. May:ttz aller- 
nådigste resolution copialiter på dhe samma penningar, hwilcken oplästes af 
innehåld att som Acad:n i Upsala hafwer att fordra 6802 dr 4. 13 1/3 s:mtt för 
försträckt sptfwwmihl till militien i sidsta kriget, altså tillåter Hans Kongl. 
May:tt allernådigst afkortta dhen contribution som Acad:ns Staat och personer 
böra uthgiöra i föllie af 686 åhrs rickzdagz beslut och bewillningh, så långt som 
dhen till bem:te fordringz betalande kan förslå.

H. Qvaestor refererade om sin expedition således. När iagh kom till Stock
holm, så fann iag ett patent opslagit på Statz Contoiretz dör, hwilcket innehöllt 
att ingen må begiära afräkna någon contribution för några fordringar; förnam 
och wijdare af Hans Excellxe praesidenten då iag honom dher om anmodade att 
Academiens begiäran måtte föredragas Kongl. M:tt, men mente lijkwist att 
dhet intet kunde bewillias, effter andra hafwa dhet söckt och intet fått. Gick 
sedan till att opwachta Hans HögGrefl. Excellxe Illust. Cancelhen hwilcken 
Hans Kongl. May:ttz allernådigste mundtel. resolution och bewillning uthi 
samma begiäran fick. Refererade och h. Qvaestor att cancellierådet h. Bergen- 
hielm och secret:n h. Åkerhielm contribuerade mycket till dhenne resolutions 
skrifftelige författande och underskrifwande. Cancellierådet h. Bergenhielm, 
när iag honom för sin stora benägenheet tackade, sade att han will giärna wara 
sine gl. collegis till tienst i hwadh måtto han kan.

Samptl. Consistoriales frögdade sig högel, öfwer dhen stora nådh som Hans 
Kongl. Mayrtt alldranådigast Academien och aerario bewijst medh dhenne reso
lution och funno rådel. att tackseyelsse bref till Hans HögGrefl. Excellxe Illust.
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Cancellarium och cancellierådet h. Bergenhielm som haf:a till sådan resolu
tion behielpelig warit, afgår.

Påmintte dher hoos h. Qvaestor att contributions listan måste medh dhet giör- 
ligaste färdig giöras.

II. Rector refererade att dhet lärer uthan twifwell tillförenne wara dhe g. 
herrarna kunnigt dhet bref som ankommit ifrån Hans HögG. Excellxe Illust. 
Cancelko om voterande till succession effter Prof. Benzel. hwilckens ställe nu 
blifwer ledigt. Effter som brefwet tillförne war opläst och Consistoriales hade 
dhes innehåld sigh bekant, oplästes dhet intet.

Prof. Micrander refererade att facultas thro/ogica hafwa warit tillsammans och 
voterat om successore effter Doct. Benzel. då faculteten hafwer Prof. Schütz 
voterat, hwilcken sigh således uthlåtit som iag af facult. theol:cae actis här upre- 
par: Ehuruwähl Prof. Schütz hafft betänckande för dhe swårheeter han uthstått 
för Bibliothequet skull, dhetta nu vacante embete att emottaga, emädan han till 
publici och sin defension emoot hwarjehanda anstöter, har måst förspilla sin goda 
tijdh och dher under tillsatt ey ringa dhel af sin hellsa och medell, jämbwähl 
och sielfwa hugen och willian att wijdare tänckia på hujus muneris volui partes 
honom lijka som förswunnit och bortsmultit, och fördenskull dher dhet stått i 
hans skiön, hade helst ännu blifwit wijdh Bibliothequet effter Hans Kongl. 
May:ttz allernådigste befallning och bref af d. 13 Aug. 685 till dhes ett och 
annat Bibliothequetz wällfårdh och dhes fullkomblige inrättande som han ännu 
under händer hafwer angående, hade blifwit till ända fördh, icke deste mindre 
underkastar han sigh nu som förr helt och hållit Gudz försyn och Hans Kongl. 
May:ttz nådige willia.

Consistorium frågade om icke Prof:r Schütz will emottaga profession effter 
DD:r Benzelium, hwar Prof:r Micrander bejakade.

Rector proponerade om Consistorium will öfwerlägga om vacancen till Bib
liothequet, effter det nämnes i Hans HögGrefl. Excellxes Illustriss. Cancell. 
bref tiensternes ersättiande in plurali numero.

DD:r Pet. Rudbeck sade wijd discurrerandet af vacancen uti bibliothecariat 
tiensten, att man kan det intet förständiga Illustriss. Cancelko. Hwar på Prof:r 
Bilberg sade, att gier man an hoos Illustriss. Cancellarium när någon adjunctur 
är lös så må man mycket mehr denne vacancen. Hwilket alla philosophi sam
tyckte.

Rector: Jag menar ingen är der emot att man gifwer an eventualiter. Slöttz 
att bref går till Illustriss. Cancellarium, och att någon af senioribus skulle der uti 
recommenderas.

III. Prof. Wolff: Såssom Prof. Schütz lät sig förliuda, hafwa hört af superin- 
tend:n Steuchio, att på hans politica skulle wara någre farlige saker, så har iag 
fuller en skrifft färdig om samma ährende, men will bespara dess upläsande 
till bemrte h:r Prof:r kommer sielf tilstädes, då han mundtel. lärer kunna speci
ficera dhe farlige saker i benv.te politica finnas.

IV. Rector proponerade att några studiosi hafwa supplicerat att willia hålla 
comoedier nu i distingen. Resolutio. Dem effterlåtes intet effter fastelagen nu wid 
handen är, och för den sorg som Kongl. huset genom princens [Karl Gustafs] 
afgång fått hafwer.

V. Rector insinuerade en skrifft som m:r Keyser har skrifwit, och klagat på
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Curio för det han prejudicerat honom uti tryckande. Res:o. Såssom Curio 
offta tilförende förbud in är att trycka åt någon mehr än Prof. Ol. Rudbeck, 
och han det intet achtar, så må Keyser söka honom lagligen uti hans foro; 
dock will Consist:m recommendera honom till en studiosum juris som honom 
Keyser uti detta bijfaller och hans sak på Cämnärs Cammaren hielper att utagera.

VI. H:r Decanus Peringer angaf några som begiära disputera, såssom Laur. 
Her[r]lund V-Gothus de concordia civili. Lampa Holm. de fonte juris nato
ralis. Joh. Trogelius Goth. de actu et potentia. Gust. Prosperius Halmst. de qva- 
litatibus occultis. Joh. Bergman Vestm. de civitate regulari. Hwilka bewilliades.

Consistorium majus extraordim d. 14. Februariis
praesentibus Rectore h. Obrechto, M:o Micrandro, h. Aurivillio, D.D. Dros- 

sandro, h. Spole, h. Wollff, h. Norrmanno, h. Elingio, h. Qvaestore. Biörckegreen 
Aman. Cons. acta notavit.

I. Insinuerade Rector secret:s Eneroot[h]z bref daterat Stockholm d. 10 
Febr. 687, hwilcket uplästes af innehåld att som Hans Kongl. May:tt har alldra- 
nådigast behagat anbefalla och förtroo Eneroot omsorgen för carta sigillatae 
uthdelande öf:r hela rijket, och dhes tijdh nu snart infaller, på hwilcken dhet 
samma bör komma uthi bruuk, altså will mehrb:te secret:re förnimma om han 
skall sända till V. Consist:m någon quantitet af åthskillige sorter, eller om V. 
Consistim will af dhem, så mycket som behöfwes, som borgmästare och rådh 
här i staden har lemnat uthsällningen af dhet stämplade papperet som hijtsändt 
är, kiöpa. Resol. Man skrifwer Secret:n Reftelio till om placatet att han dhet op- 
kiöper, då man wijdare kan sig om bem:te cartae sigillatae beskaffenheet infor
mera. Imedlertijdh kan och Secret:n Reftelius, som nu är i Stockholm tacka 
honom muntel. på Consistorii wägnar för sin communication.

II. H. Qvaestor inlefwererade någre påminnelsers puncter skrifftel. till 687 
åhrs contribution, hwilcka oplästes och resolverades som synes af sielfwa på- 
minnelsse skrifften hwilcken sålunda lyder.

1. Frågas hwilcka som skola blifwa inspectores stipendiariorum här näst, 
effter som dhe skola contribuera för halfwa åhret? 'Resolutio. Prof. Micrander, h. 
Prof. Aurivillius och Prof. Peringer blifwa inspectores stiprrum här näst.

2. Om h. Norcopensis skall opföras till hela eller för halfwa åhret? Resolutio. 
Secreterain Reftelius som nu är i Stockholm kan gå till Prof. Norcop. och tala 
medh honom här om, imedlertijdh dröyes dher medh.

3. Om man skall contribuera för praebenderne? Resolutio. Dhet blifwer som 
förr giordt är.

4. Om dhe som hafwa stipendia till löhn, skola dher af contribuera eller icke? 
Resolutio. Dhe contribuera intet effter dhe förr intet contribuerat.

5. Om dhe handtwärckare som sortera under Acad:n uthan löhn, äre taxera
de, eller om dhe skola blifwa wijdh förra taxa? Resolutio. Dhe blifwa wijdh dhen 
förra taxa.

6. Scholebetienterne, såsom hörare, apologist och notarii om dhe skola taxe
ras. Resolutio. Skickas till scholemäst:n att han uptecknar dheras löhner.

7. Om smeden skall taxeras eller icke effter han är siuk. Resolutio. Han är 
skiuklig och oförmögen.

8. Leijtz är otaxerad förre gången? Resolutio. Han taxeras för 3 dr s:mtt.
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9. Om Keyser contribuerar här eller i Stockholm? Resolutio. Han contribuerar 
här för sine hemman.

10. Courselles enckia [Karin de Courcelles]? Resolutio. Hon considereras 
som een inhyses hion.

III. Uplästes Secretis Reftelii bref dat. Stockholm d. 11 Februarii 687 af inne
håld att M:r Boos saak är nu omsijder uthi Kongl. Senaten afdömdh, och för 
Acadins lyckel. uthslagit, begiärandes derföre Secret:n weta, hwadh Consisto
rium will bestå till resolutionens uthlösen. I lijka måtto will han och weta hwadh 
Södermans skrifware skall hafwa för sitt omaak medh skrifwandet uthi cawra 
Bringiana. Medh Kulla saken, som och dhen medh h. assessoren Be[h]mer lof- 
war han giöra sitt bästa i Kongl. HoffRätten. Om contributions listan påminner 
Secret:n dhet måtte hon förfärdigas och öfwerskickas. Hoos Carlstedt hafwer 
han söckt insinuera mantalslistan, men han är nu intet hemma.

Resol. Sees effter huru mycket warit wanligit att gifwa för dombs uthlösande 
uthi Kongl. Revision, så kan man och gifwa för dhen domb som angår cau
sam C[h]ruzelianam. Fiscalens Södermans skrifware medh aeternes skrifwande 
i Academiens handlingar, får för sitt omaak otte dr s:mtt. Widh samme till
fälle påminte h. Qvaestor att han förgaat i sidste Consistio, då han sin expedi
tion refererade, nämbna dhet han gifwit cancellisten Spalding 4 rdr i caroliner 
för dhet han skrifwit reent brefwet angående contribution. Cancellie betiente 
som slog sigill för dhet samma 1. rdr i caroliner. Stadz Cantoiretz wachtdräng 
1 carolin. Contributions listan skall medh dhet giörligaste blifwa färdigh.

IV. Inkom stadzsecretin monsir Georg Upmarck fullmächtig på sin moders 
rådmans sahl. Erich Hansons [Ångermans] änekas [Marias] wägnar emoot sahl. 
Prof. Gartmans änekas [Margaretas] fullmächtig Nicol. Marin då seeretin blef 
tillfrågadt om han hade mehr att föredraga förr än man af aeterna saaksens be- 
skaffenheet sig wijdare informerar. Seeretin swarade: Jag weet intet mehra wara 
dhenne gången, uthan iag begiärar höra protocollet i dhenne saak för migh op- 
läsas, då iag och kunde påminna om dhet wore något som wähl icke wore asse- 
querat. Consistorium swarade sigh blifwa wijdh sine aeter och som tillförende 
är bewittnadt. Jag påminner elliest 1. sade seeretin att ett wittne hördt att pro
fessorskan 3 gånger kallat min moder ett skiälsordh. 2. Har professorskan skuf
fat min moder, dhet hon och icke kan neka. 3. Hwadh hon giordt min moder, 
har hon giordt af berådt modh, och sagdt sigh wara injurierat af min moder i 
Kongl. HoffRätten. 4. Är dhet skedt på juledagen, sedan juhlfreden war lyster.
5. Rummet på hwileken giärningen är skedd war i kyrekan och på kyrckiowägen.
6. Ähr och att attendera dhetta skedt af dottren emoot sin moder. 7. Reser
verar iag min moder sin rätt emoot dhen skrifft hon ligger in i Consistim om 
dhen injuriae action som Kongl. HoffRätten har hijt remitterat. Partterne togo 
här medh affträde.

Sedan begyntes aeterne dhenne saken angående opläsas, hwar af förnams 2:ne 
Kongl. HoffRättens resolutioner angående injurierne desidereras; hwarföre in
kallades seeretin att dhem inlefwerera, han sade sigh intet kunna få igen dhem 
hwarken dhen eena eller dhen andra som war daterat d. 11 Martii. Tog dher 
medh affträde.

Sedan aeterne wore opläsne sade een och annan sin mening om saken.
H. Prof. Aurivill.: Effter som een protest af d. 11 Decembrå 686 är inlagt 

af sahl. Prof. Gartmans äneka, att dhenne action är een dependence af dhen
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action som hänger i Kongl. HoffRätten, altså tycker iag wara rådeligit att hon 
producerar dhe acta som henne och styffmodren emellan i Kongl. HoffRätten 
äre passerade, att man dher af kan see, huru wijda sådant kan befinnas. 2. Att 
sahl. Prof. Gartmans äncka förhålles, om hon påstår fullkombl. att tillägga och 
öfwertyga rådmanskan att wara een ähretiuf som hon henne beskylt, hwilcket 
om hon tillstår sig willia giöra, så måste hon af Consistio tillhållas dhet att uth- 
föra med det forderligaste, elliest kan man intet dömma om sielssorden oppå 
Prof. Gartmans äncka, om hon med rätt eller med orätt hafwer henne beskylt. 
Hwadh som sabbatzbråten och annat sådant otienligit oliudh angår, som dhem 
emellan förelupit är, tycker mig oförgripel. kunna här afdömmas, så snart änckor- 
nes confrontation är skedd effter som dher af förmodas kunna fa någon klarare 
oplyssning om dhe stycken som rådmanskan ännu intet fullel. har bewijst.

H. Prof. Wollff tycker wara wähl att een noga och fullkomblig ransakning 
jämpte confrontation här i Consistorio blijr anstäld, men håller oförgripeligen 
före till Consistorii säkerheet, att icke något kan dömmas, hwarken dhet eena 
eller andra, innan hufwudsaken, hwar af injurie sakerna flyta, i Kongl. HoffRät
ten är afdömbd, på dhet icke någon dhera af partterna måtte hafwa orsaak klaga 
öfwer nullitet i processen.

H. Prof. Micrander: Effter som Erich Hansons äncka genom sin fullmächtig 
1. har reserverat sig att lagl. uthföra dhe injurier som Kongl. HoffRätten sielf 
remitteradt till sitt behörige forum att afdömmas, 2. dhenne nye injurie som på 
juhledagen är här begången är skild ifrån dhen förre, 3. Erich Hansons äncka 
stadigt påstår att fa domb i dhenne senare injurie, håller iagh oförgripel. före 
att dhen samma kan och bör afdömmas, och dhet uthan längre ophåld så snart 
confrontation skedd är som nödig synes icke allenast för dhe förre Consistorii 
sluut, uthan och för dhe orsaker nu förebrachte äre af Erich Hansons äncka, 
och nu i actis hujus diei finnes. Såsom dhet att hon påstår Prof. Gartmans äncka 
hafwa henne skuffat. 2. Skiält henne i kyrckan, hwilcke inte[t]dhera är fullel. 
bewijst, och 3. föruthan dhet att Prof. Gartmans äncka tillwijtes medh 1000 
försmädelsser hafwa angripit sin styffmoders rådmans äncka. Tycker mig och nö
digt att remissen opwijstes.

H. Prof. Norrman: Bägge änckornes confrontation håller iag till saaksens op
lyssning wara nödig, hwar af Consistorium förmodel. lärer kunna bäst afftaga 
hwadh connexion och dependence dhen oppå juhledagen 685 skedde injurie 
kan hafwa medh dhen förre af Kongl. HofRätten remitterade injurie saak. Så
som och wijdare öfwerlägga hwadh dher uthinnan medh dommens afseyande, 
anten till sielfwe sielssordet eller juhle- och kyrckefredz bråtet nu wara till att 
giöra

D.D. Drossander och Prof. Elingius giöra ett med h. Prof. Norrman.
Effter dhenne betänckande inkallades partterne då dhem förhöltz änckornes 

confrontation äntel. wore nödig, såsom Consistorium förr har slutit dheri skie 
måtte, som och af stadzsecretms någre punctar wijdare sees kunna att 1. skuf
fande uthi actis intet bewijst. 2. Skiälsord i kyrckan ey heller bewijst och 3. 
ingen oplyssning om dhe 1000 försmädelsser.

Secretin: hwadh confrontation anbelangar, så kan professorskan komma op 
och här för rätta stånda, men min moder som är actrix kan fuller fa wara bortta 
och iag dhen på hennes wägnar förrättar.

Consistorium swarade att han som dhet intet sedt kan intet gifwa oplyssning
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i alt dhet som desidereras. Förhölt och Consistorium secret:n dhet hon sielf här 
måste sistera, elliest om hon dhet intet will, nödgas man att beswära sig hoos 
borgmäst:n om henne och hans adsistence söka att han tillhåller henne sielf 
komma opp.

Secret.: Hon kommer intet opp ändå.
Marin blef af Rectore påmint om fullmacht.
Marin sade sig hafwa skrifftel. fullmacht att afwachta dhet sluut som V. Con

sistorium effter lag i dhenne saak warder finnandes.
Secret:n blef tillfrågad af hwadh orsaak professorskan skulle kalla rådmanskan 

ähretyf. Secret:n swarade för ingen annan orsaak giorde professorskan dhet, 
uthan af sitt arge sinne.

Marin tillfrågades om professorskan påstår att rådmans äncka är een ähretyf, 
hwar till Marin sade sig intet wetta.

Hwarföre fan Consistorium nödigt sielfwe partterna komma tillstädes näst
kommande onsdag då sluut kunde komma i saken.

Secret:n påstodh att måtte dhet dhenne gången hwadh allareda bewijst är, 
afdömmas och sade att hans moder kommer intet ändå opp, ey eller weet hon 
mehr liuus i saken gifwa än iag dhet nu giordt hafwer.

Consistorium förhöllt honom att hon ändtel. måste komma tillstädes och om 
hon elliest intet will, så skall man som man rätt nu sade söka borgmestarens 
adsistence här uthi.

Secret:n: Dhet är samweetz wärck att moder blifwer så länge opphållen ifrån 
H. nattwardh. för dhet att saaken dragés så långt uth.

Consistorium sade sluut skulle ändtel. skie nästkommande ondzdag och för 
dhet så länge hafwer drögdz, dhet är partterne skylldige till som sig absenterat, 
och intet Consistorium. Partterne affträdde dher medh.

Consistorium deputerade Biörckegreen att kalla Erich Hanssons äncka sielf 
personi. hijt nästkommande onsdag, och om hon nekar willia komma, söker han 
borgmestarens adsistence att han tillhåller henne att komma opp.

Consistorium majus d. 16 Febr. 687
pra?sentibus Rectore h. Obrec[h]to, M:o Micrandro, h. Aurivillio, D. Dros- 

sandro, h. Spole, Wollff, Peringero, Qvaestore, Norrmanno qui caeteris abnuenti
bus acta annotabat.

I. Uplästes twenne dhe sidste Consistoriernes acta, af 12 och 14 hujus.
II. Proponerade Rector tijden nu wara, att man effter sidsthålldne sluut, före- 

toge Prof. Gartmans och rådmans Erich Hansons [Angermans] änckors injurie 
saak, och söckte dhen, hwar giörligit att afhielpa. Beklagandes dher hoos så 
Rector som Consistoriales huru infrequens Consistorium så nu är som och sidst 
warit, ther doch månge både då och nu af D. Consistorialibus hemma sigh 
befinnas, hwar af man hade att befara, thet ther någon sententz uthsades, then 
intet till äfwentyrs så noga och fullkomblig, som wijdtårfft uthi ett så swårt 
och medh åthskillige difficulteter inweklat mååhl, måtte blifwa, och således dhes 
answar uppå någre få ankomma.

Prof. Spole sade här hoos, att h. borgmästrn Lohrman hade i dag för honom 
refereradt, thet han ra/zone muneris hade beskickat rådmanskan, och begärdt, 
att hon wille sig till confrontation medh professorskan för Consist:o academico
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inställa, men att hon samma reqvisition icke mindre än then wänl. begäran i går 
hoos henne uppå Rectoris och Consistorii wägnar skedt, alldeles uthslagit; icke 
heller hölle han rådeligit att twinga henne ther till. Consistoriales discourrerade 
hwadh som i så fatt saak må wara att giörandes; hölt dock bäst att låta både 
fullmächtigarne inkomma, hwar the något hade att wijd handen gifwa till ytter
mera lius i the obewijste och oklare puncterne. Secret:n Upmarck och Nicol. 
Marin inkomme, ther på Rector them tillsporde om dhe dhe requirerade docu- 
menter medh sig hade, såsom Kongl. HoffRättens remiss, item rådstugu dom
men, och rådmanskans inlaga i HoffRätten emoot professorskan.

Secret:n sade sigh förr Kongl. HoffRättens remiss opwist. Marinus inlade 
Kongl. HoffRättens remiss af d. 11 Mar ti j A:o 686 (then och oplästes, hwaräst 
dhe injurier som annat som bäggesijdes twistas om remitteras till wederbörlig 
ordt och ställe) medh twå andre skriffter bägge uthan nampn och dato, then eene 
ett stycke af rådmanskans inlaga i HoffRätten, then andre professorskans och h. 
Berendt von Bergens swar dher på till högbem:te Kongl. HoffRätt. Dherföre 
gick Marin hem att hemta samma skrifter daterade och underskrefne sampt råd
manskans inlaga i stadzrätten som warit insinuerad d. 23 Junii 685. Secretrn 
Upmarck frågade Marin hwij desse skriffter produceras. Marin swarade sig wara 
kommen att afhemta Consistorii sluut, declinerandes sielfwe nodum quaestionis. 
Rector medh andre af Consistorialibus sade sig derföre gärna see parterne con- 
fronteras, att man kunde erfara hwadh fundament till injurien egentel. warit, 
såsom och om professorskan påstår att bewijsa det ordet ähretiuf, eller det 
revocera, item qua forma et conditione.

Secret:n replicerade att professorskan icke mindre injurieradt hans moder 
reciproce ther medh hon sagdt, dhet hennes duuk torde wara hoos stiufmodren, 
hwaröfwer han reserverar sigh reconvention så wähl som om dhe injurieuse 
swar och giärningar hon föregifwer sin moder hafwa brukat wijd injurien om 
juhledagen, men till confronta//on nekade han nu som förr, särdeles som hans 
moder nyl. är injurierad af professorskans hellsning, så att derföre confronta- 
tionen snarare till förwärrande, än förbättrande och oplysande torde lända. Prof. 
Wollff sade att här medh skier lijkwähl rätten och processen ett nöye, hwar uppå 
secrer.n sade sig så nu som sidst märcka att Prof. Wollff mehr lägger sig uth 
för wederpartten, än dhes fullmächtige och badh derföre Pr. Wollff wille sig 
absentera ifrån dommen, ther han icke will wara indifferent. Prof. Wollff sade 
sig ingen annan partialitet wijst, än acta gifwa wijd handen, men är ellies intet 
onödig att absentera sigh. Prof. Micrander frågade secret:n huru han wille be
wijsa dhet att bägge hafwa stött och skuffat hwar annan, som uthi actis finnes. 
Han nekade sig hafwa sådant sagdt eller ment att hans moder skulle något kom
mit wijd professorskan och hwar ordet så i hastigheet fallit, så är det lijkwähl 
alldrig skiedt, men professorskan hade sielf här bekändt, thet hon kommit wijd 
hans moder medh axlarna; hwilcket lijkwähl ingen kunde sigh påminna hafwa 
hördt, icke heller finnes in actis. Han tillspordes och om icke än förlijkning 
kunde treffas, så wijda dhet skie måtte uthan scandalo publico; han sade sin 
moder alldrig warit ther till obenägen, men att professorskan warit ther emoot, 
och wijst sig wijdrigare seen än förr, begärte och att dhenne injuriesaken ifrån 
hufwudsaken om eedegåendet, som nu förmedelst giord eedh mästedehls är af- 
giord må separeras, och således komma till ändtelig sluut och dom, och att
19—754293 Sallander
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dher i tillbörl. resenteras qualitates et circumstantiae tum rei tum personarum, 
matris et filiae. Partterne togo affträde. Consistorium discourrerade om thet jäff 
secretrn han giör emoot Prof. Wollff ty inkallades han, och tillspordes af Rec
tore om han will jäfwan. Secret:n sade att Professoren nu som i förgåår intet 
wijst sigh indifferent, och sielf nu warit nögd att opstå; ty begiärer han dhet 
å nyo.

Prof. Wollff: Emedan secret:n mons:r Upmarck har tyckt af ett och annat mitt 
taahl och discours medh honom, att iag icke alldeles skulle wara indifferent, 
uthi dhenne action emellan hans k. moder, och sahl. Prof. Gartmans änka, ther 
iag doch medh alt mitt taahl haar syfftat dher hänn, att saken genom een form
lig och laglig process kunde komma till ändskap, helst effter h. secretins k. 
moder, hwarcken uppå Consistorii månge resolutioner och budh, ey heller stadz 
magistratens befallning, haar welat retten till heder, och saken till större uplyss- 
ning instella sig professorskan till confrontation, uthi een action som dhem 
merendehls allena är emellan passeradt, så will iag lemna, uthi Consistorii om- 
pröfwande, huru wijda h. secreteraren till ett sådant beneficium juris kan wara 
berättigad, och i så måtto gärna tager affträde.

Secret:n: Hwadh mig här till föranlåtit är förnämbi. Professorens discourser, 
så nu, som i förgåår; elliest håller iagh wara förgäfwes att Prof:r Wollff nu lem- 
nar jäfwet uthi Consistorii ompröfwande, effter han sielf sagt sig gärna taga aff
träde, effter then regien, qvod semel placuit amplius displicere non debet. Här 
medh tog Prof. Wollff och han affträde.

Consistoriales tyckte thet wara onödigt att Prof. Wollff giorde affträde, effter 
ingen kunde weta något thet ringaste af någon partialitet han skolat wijst; ty 
måste secreteraren wijsa rationes recusati judicis närmare och tydeligare; eller 
må Prof. Wollff nu så wähl som förr sittia, om han så sielf behagar.

Prof. Peringer inlade sitt betänckande om hele thenne twistige saken skrifftel. 
som så lyder: Emedan som dhet oliud som i kiörkan föröfwat är, som och dhe 
förelupne injurier, lärer wara härflytande af sielfwa hufwudsaken som ännu uthi 
Kongl. Rätten är anhängig, jämwähl af dhen skrifft som rådmanskan uthi Kongl. 
Rätten ingifwit Anno 685 om een duuk som professorskan ett helt åhr skall hoos 
sigh hållit hafwa, så tycker mig tryggast och säkrast wara, att man här medh 
procederar såsom elliest brukeligit är, och lembnar dhet som accessorium är, 
oafdömt, till dhes sielfwa hufwudsaken judicialiter är afgiord. Skulle man och (2) 
willia separera injurierne ifrån sielfwa sabbatz brottet, och dhet eena allenast 
dhenne gången afdömma, så torde sådant för endera parten synas wara praejudi- 
cerligit. Så lärer och (3) wara swårt att arbitrera något om sielfwa sabbatzbrot- 
tet, förr än som rådmanskan warit medh professorskan till confrontation, så att 
man deste bättre uplysning måtte få, och således weta huru högdt man sabbatz- 
brottet bör considerera och skatta. Och fast om 4. dhenne gången dömmas 
skulle, så står ändå ey någon förening änckorna emellan att förmoda, i så måtto 
att dhe sine saligheetz medell kunna bruka och begå, emädan som både sielfwe 
hufwudsaken och andre dher wijdh fallne injurier ännu oafgiorde äre.

Ther uppå conciperades dommen, så som han här i bookstafwen lyder, och i 
partternes åhöru uplästes.

Consistorium hafwer saaken noga skärskådat och partternes å både sijdor an
förde skiähl intagit, och ändtel. wijdh dhetta sluut stadnadt; angående thet sahl.
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Prof. Gartmans äncka, skall rådmanss änckan sin stiuffmoder, uthi sielfwe kyrc- 
kan skuffadt, och medh någre skällsordh öfwerfallit, emedan sådant är hwarcken 
bekändt eller medh wittnen fulltygac, så kan Consistorium icke annars än henne 
therföre befrija. Anlangandes sielfwe beskyllningen, dhet rådmans änkan på- 
stådt, jämwåhl och ett edligit wittne betygadt, att professorskan skall trenne 
gånger kallat rådmans änka een ähretiuff, oansedt professorskan påstår, sigh intet 
directe kallat henne ähretiuff, uthan allenast sagdt, emedan rådmans änka henne 
medh swåre injurier i Kongl. HoffRätten angripit, så skulle hon wara een ähre
tiuff, till dhes hon bewijser thet hon henne hafwer påbördat, tillståendes sigh 
så hafwa sagdt, allenast twenne gånger, och dhet uthe på kyrckegården, som och 
witnet betygadt. Lijkwähl emedan eedel. bewittnadt är professorskan hafwa råd
manskan nämbdt een ähretiuff, på hwadh sätt dhet och kan skiedt wara, hon 
och dhet samma tillstår; hafwandes thet giordt uppå juhledagen, och således 
brutit juhlefreden, altså felles hon effter Kongl. placatet om juhlefreden till 40 
mk, och för dhet att sådant är skiedt på kyrckewägen och kyrckegården till 
40 mk. Men för sielfwe skällzordet medh dhes omständigheeter, kan hon nu 
intet saakfållas, effter som hon uthi rådmans änkas foro, som är stadzrätten in
jurie actionen skall anhängig giordt. Och emedan dhenne injurien skall här- 
flyta af dhe förrige injurier, som uthi rådhuusrätten och Kongl. HoffRätten pas
serade och ther ifrån till forum competens remitterade äre, hwar wijdh profes
sorskan som först skall wara injurierad praetenderar wara actrix emoot rådmans 
änkan, så böör dhen saken först uthföras, hwilcket medh thet forderligaste pro
fessorskan effterkomma måste. I dhet öfrige remitteras saken till veneran. con
sistorium ecclesiasticum.

Secreteraren tackade Consistorio på sin mohrs wägnar therföre, begärandes 
thet professorskan måste påläggas een wiss tijdh, tili saaksens uthförande som 
hon skall hafwa anhängig giordt i rådstufwu rätten.

III. Rector berättade att någre af juventute academica som förr begiärdt fa i 
marcknaden hålla comoedier, och intet kunnat få tillståndh dher till, för dhen 
swåre och store sorgen hela fäderneslandet, Gudh bättre, råkadt uthi, igenom 
Kongl. arfprincens Caroli Gustavi dödelige frånfälle, att komma nu åther, och 
föregifwa af D. Profess. Rudbeckiis fått förslag uppå een tragoedie eller sorge- 
speel öfwer högstbem.te Kongl. arfprintz dödh. Consistorium hölt ett sådant 
tragoedie speel af åthskillige raisoner efftertänckeligit, och blifwer wijdh sin 
förre resolution om sådane acters inhiberande.

IV. Uplästes h. Qvaestoris förklaring uppå Profess. Schütz förr oplässne bref 
angående Bibliotheket.

Magnifice 'Domine Rector 
Venerandum Consistorium.

Eder Magnificence och Ven. Consistorio tackar iag på dhet tienstligaste för 
gunstigh communication af dhe skriffter som h. Bibliothecarien Schütz inlagt, 
angående så wähl Venerandum Consistorium i gemeen, som i synnerheet mig 
och ränttecammaren; hwar uppå iagh är förorsakad worden, att inläggia fölliande 
enfaldige och oförgripelige förklaringh.

H. Bibliothecarien skrifwer under d. 21 Decembm sidstledne, att för half 
annat åhr sedan är slutit in Consistorio att winden öfwer gambla Bibliothequet
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skall repareras, till sättia defecter och dupletter uthi etc. Men sigh ey kunnat 
dhen wärckställa effter han ey fått Consistorii decision på sin frågan om dhe 
orden i Kongl. staten att 600 dr koppwrrmtt äro deputerade till Bibliothecae 
inkiöp, anten dher under förståås böckers inkiöp allena, som han menar, eller 
och tillijka alt dhet som hörer till bygnader och materialier?

Respond. H. Bibliothecarien haar Kongl. M:ttz allernådigste stat och förord
ningar för sigh, och behöfwer altså intet giöra någon sådan qvaestion. Han weet 
och sielf att Kongl. staten består Bibliothequet 200 dr s:mtt och intet mehra.
2. Han weet äfwen wähl att här äre många Kongl. resolutioner och förklaringar 
för ränttecammaren, att han ingalunda skall graveras öfwer högstb.te Kongl. 
Staat; i synnerheet Hans Kongl. May:ttz öpne allernådigste resolution af d. 10 
Decembrå 685, att Ränttemästaren skall icke allenast stricte hålla sig wid Kongl. 
staten, uthan och tijdigt dher emoot inkomma, om någon skulle på ogrundad 
eller ofullkomblig berättelsse uthwärcka sig bref till ränttecammarens gravation.
3. Har han och sedt af Bibliothequetz räkningar, att dhes reparationer och andre 
omkostningar äre af dhes medell betalte wordne. Ja han weet mycket wähl att
V. Consistorium i hans tijdh nembl. 684 lät extrahera 1654 dr 14 öre kop- 
ptfrtt att föras på Bibliothequet, hwilcka aerarium uthgifwit för Bibliothequetz 
reparationer och andra omkostningar. 4. Han haar och sielf låtit giöra nytt taak 
på Bibliothequet och nya trappor medh Bibliothequetz medell. Så att fördenskull 
sielfwe Kongl. staten och förordningarne, V:di Consistorii dher effter giorde 
sluut och författningar, och så wähl dhe förre som dhe senare tijders, ja hans 
egen praxis wijsa öfwerflödigt huru dhe orden äre till förståendes, som h. Bib
liothecarien begiärer förklaring öfwer, och har ingen för honom söckt giöra 
dhem således disputable.

II. Wijdare seyer h. Bibliothecarien att om Hans Kongl. Mayitt skulle aller- 
nådigast affirmera dhet senare, nembl. att alle Bibliothequetz uthgiffter skulle 
tagas af Bibliothecae medell, så måste han oundwijklig först fullborda ofwan- 
nembde reparation på dhet gambla Bibliothequet af dhes egne medell, och dher 
han sedan skulle af dhes Staat kosta på dhet nya Bibliothequetz transporterande 
och inrättande, så skulle någre åhrs Staat gå up dher uthi, och således kunde på 
een godh tijdh inga böcker kiöpas, skulle och H:s May:tt nådigast föröka dhetta 
Bibliothequet medh flere donationer så wore honom omöyeligit att emottaga 
sådant för mangell på medell.

Respond. Han har hafft V:di Consistorii resolution för sigh nu half annat åhrs 
tijdh att reparera Bibliotheqs winden, men alt här till icke giordt det ringaste 
dher till, så kan och mycket wähl samma reparation ännu upskiutas någon tijdh, 
för dhetta Kongl. bibliothequetz* skuld som imedlertijdh ankommit, och ound- 
wijkeligen bör och måste först inrättas till hwilcken ände V. Consistorium och 
i underdånigste anseende till högstbem:te Kongl. donation wederbörl. resolve
rat, att Bibliothecae medell skole nu dher till anwändas. Och kan iag intet see 
huru h. Bibliothecarien kommer till att giöra sådanne inwändningar emoot Con
sistorii wählgrundade resolution dhen han ellies borde ställa sig till hörsam effter- 
rättelsse. Ty så wijda han är Bibliothecarius så har han intet till seya in Con
sistio, som iag menar, mindre macht att opponera sigh dhes giorde sluut. (2)

* D.v.s. Magnus Gabriel De la Gardies bibliotek, som konung Karl XI donerat till universitetet.
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Bibliothequet tager ingen afsaknadh dher igenom, att man wijdh sådanne till
fällen och af sådanne orsaker besparar någon tijdh till inkiöpa böcker, ty i 
dhet stället att inga böcker kiöpas på ett åhr eller annat, så komma igenom 
dhenna höga Kongl. donation så många böcker in, som Bibliothequet ellies icke 
kunde kiöpa på een lång tijd för sine medell. Och då Ven. Consistorium för
klarat sig dher med wähl nögdt, och resolverat att så skie skall, så weet iag 
intet huru h. Bibliothecarien kommer till att sättia sig dher emoot, ty för 
Professorernes och för studenternes skuldh är Bibliothequet inrättat och icke för 
Bibliothecariens. 3. Jag troor att hwar och een rättsinnig skall af alt hierta önska 
flere sådanne Kongl. donationer kunde skie till Academiens Bibliotheque, så att 
om Bibliothequet för sådanne donationers skuldh icke komme till kiöpa några 
böcker på många åhr bortåth, skulle wij alle hafwa största orsaak att oss högel, 
dher öfwer hugna och frögda. Och kan man intet see, huru h. Bibliothecarien 
kommer till inwända sådant, och seya sig icke kunna på sådan händellsse taga 
emoot flere Kongl. donationer. Ty penningar till sådant skole intet fela, allenast 
han intet biuder till truga sig till andre, än dhe som- dher till höra.

III. Noch seyer h. Bibliothecarien sig lära ofehlbart erhålla dhen allernådigste 
förklaring af Hans May:tt, och att Consistorium intet må giöra någon difficultet. 
Res:d. Om han warit så wiss at ehrhålla en sådan Kongl. förklaring som han 
menar, så hade han emedlertid bordt låta andra blifwa obrydde.

V. Såsom både båttnarna i thet rummet ther thet nya Bibliotheqvet skal in
rättas uti etc. Jag weet intet om han ännu någonsin reqvirerat eller ehrhållit 
Ven:di Consist:ii slut om hwad rum här til skal tagas, tror intet heller at honom 
lärer anstå at taga hwad rum han wil ther til Consistio inconsulto. Om winden 
reparerades, som förr är omtalt, och the böcker som wederbör flyttias tit up, 
så torde ett rum i Bibliotheqvs huset kunna tömas för thetta, til widare betänc- 
kiande och öfwerläggande.

VI. Jag tror man lärer in actis finna at sal. Drottzen han sollicite effterfrågat, 
om man åhrlin kiöper böcker til Bibliotheqvet, efter constitutionernes lydelse, 
altså huru man lagar, så måste constitutionerne så här uti som annat aldeles 
obehindrade fulgiöras.

Resio. Constitutionerne hafwa intet the orden at man skal åhrlin kiöpa böc
ker; utan så står ther: Bibliotheckarius providebit ut bibliotheca necessaria uti
lium liberorum suppellectili instruatur et qvotannis augeat///* etc. hwilket ock kan 
ske genom donationer; ei heller är man plichtig at kiöpa widare än medlen til- 
räckia. Therföre står ock uti juramento Bibliotheckarii ibland annat: Polliceor 
me curaturum ut omnes libri fideliter asservent///-, aliiq//i utiles et necessarii, 
cum Senatus academici consilio, qvoties opus fuerit, emantur.

Hir Bibliothecarien har ock siälf sedt både in actis och i räkningarne at sal. 
Kongl. Drottzens HögGrefl. Excellice för mangel skul på medel lätt ett eller 
annat åhr aldeles afskrifwa Bibliotheqvets deputat. Jag tycker oförgripeligen, at 
han intet må giöra sådane onödige swårheter här wid. Ty när han har Kongl. 
staten och Venidi Consistiii resolution för sig, och Professores, som skola be- 
tiäna sig af böckerna, äro ther med wäl nögde, han ock får så många penningar 
som han behöfwer, allenast han wil them qvittera, thet jag ofta sagdt både pub
lice och privatim, så äro ju sådane inwändningar onödige och tiäna til intet annat 
än allenast til oenighet.
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Under then 23 Decembm skrifwer h. Bibliotheckarien än widare.
VII. Jag undrar huru man kan säja thet wara utan eller emot Kongl. förord- 

ningarne om Consistorium resolverar at af Acad:ns medel tages något at påkosta 
en Kongl. donations öfwerförande.

Resp:o. Thetta är en orätt uttydning på mine ord them han pekar på: Jag har 
allenast sagdt at Bibliothm bör emottaga medel af mig och them qvittera, och han 
sedan ther af utgifwa hwad som behöfwes för Bibliotheqvet. Och widare kunde 
Ven:dum Consist:m icke resolvera något emot eller utom Kongl. förordning- 
arne. Ty at Qvaestor skal sittia lika som Bibliotheckarii casseur och handtlangare, 
thet menar jag wara utom Kongl. förordningar, hwilke mine ord icke böra så
ledes uptagas. Han wet siälf, at han til thetta Bibliotheqvetz öfwerförande fadt 
både i Stockholm och här hemma så många penningar som han begiärat, in 
til thess han begynte förwägra sig at wilja qvittera them efter Kongl. May:tz 
stat. Jag har ock utom min obligation, af ett redeligit upsåt, och synnerligast i 
underdånig wyrdnat emot thenne höga Kongl. donation, dragit bekymmer om 
thes både opförande och upbärande och haft therföre nog beswär, thet som han 
siälf bordt hafwa, 2. thet är redan wist § 1. at Kongl. staten och Kongl. förord
ningar befalla, at inga medel skola utgifwas öfwer högstb:te stat, och undrar 
jag han wil söka något widare och således forcera Ven:dum Consist:m och mig 
til thet som intet står i wår macht. Hos Mayestetet står at dispensera i thess 
allernådigste förordningar, om så ändtl:n pröfwas nödigt, men intet hos oss.

VIII. At någon wil egenwilligt uttyda the orden i constitutionerne at the 600 
dr till Bibliothecae inkiöp, skola begripa något mehr uti sig än böckers upkiö- 
pande, thet står slätt intet i hans macht.

Resp. Thesse ord finnas ingenstädes i constitutionerne som han skrifwer, utan 
i Kongl. staten, och om någon uttyder them egenwilligt så fruchtar jag at han 
thet giör, thet som ingen Bibliotheckarius tilbudit för honom, så wida jag kunnat 
finna.

IX et X. Mig tyckes man kunde sachta ad interim gifwa ut så många penningar 
til thes H:s M:t förklarar allernådigst meningen öfwer the orden.

Resp. Thet tyckes och mig at han kunnat och bordt giöra af Bibliotheck me
del, som want warit, til thess han ehrfarit någon ny Kongl. förklaring. Och hade 
thet warit mycket bättre än giöra sådant wäsende utan orsak, så wida jag någon
sin kan förstå thet.

XI. I thet öfrige beder jag mine hos Eder Magnifice förr ingifne skäl må stå 
ad acta, och at the allesammans måge H:s Excelkce Illustriss. Cancelfio föredragas 
etc.

Resp. Tilförende har han skrifwit thet han lärer ofelbart ehrhålla then aldra- 
nådigste förklarning af H:s May:t som han åstundar, och beder Ven. Consist. 
intet giöra någon difficultet wid hans begiäran, thet skulle ellies med onåde an- 
sees; men nu kommer han i thenne sin senare skrift och beder at hans skäl 
må af Rectore föredragas H:s HögGrefl. Excelkce Illust. Cancelfio, åter säger han 
wid slutet, at han lärer wisa skiepparen til Stockholm at föredraga Hans May:t 
sin klagan. Men huru thet wil tiäna at han wisar Rectorem til Illust. Cancella
rium, men siälf wil han med skiepparen gå til Mayestet i samma sak thet kan 
jag intet se. Doch ehuruwäl han går efter sitt egit behag och godtyckio, så lärer 
Hans Magnifice icke thesse mindre observera then methode som Kongl. för-
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ordningar föreskrifwa, och Hans Kongl. May:t genom thess allernådigste bref 
A:o 682 d. 18 Martii allernådigst befalt. Jag för min pärson håller mig effter 
Hans Kongl. May:ttz allernådigste befallning stricte wijdh Kongl. staten.

XII. Skiepparen lärer iag wijsa tili Stockholm att föredraga Hans May:tt sin 
klagan.

Resp. Gudh beware mig för sådant procedere förr än han skulle willia betala 
sextio dr kopptfr:tt för Bibliothequet af Bibliothequetz medell, efter V:di Con
sistorii resolution och förre praxin, som grunda sigh på Konungens stat och för
ordningar, så skulle han wijsa ski[e]pparen till Stockholm att immediate klaga 
sigh för Hans Kongl. May:tt. Till hwadh sådant tienar, dhet kan hwar förståndig 
man nogsampt besinna.

XIII. Kan skie om man kan wijsa att Academien haar något öfwerskått, att 
dhen lärer fara illa som omnibus modis förwägrar dhet som nu fordras.

Resp. 1. Så länge Bibliothecarien intet är wissare om något öfwerskått är, 
så länge må han och hålla inne medh sådanne undseyelser. Och böhr han rätt 
så wähl fruchta för Konungens onådhe, som andre, troendes iag intet att dhet 
lärer wara Hans Kongl. May:ttz allernådigste willia, att han skall så handtera 
annat folck, dhem han intet har dhet ringaste att seya öfwer, hälst då man hål
ler sig underdånigast wijdh Kongl. May:ttz allernådigaste förordningar. 2. Han 
weet jämbwähl att Acad:n står i stoor skuld, och fördenskull icke kan hafwa 
något öfwerskått, så länge samma skuld är obetalt. 3. Han må och wetta dhet, 
att om något öfwerskått än wore, så äre Kongl. förordningar som dietera, hwadh 
man i sådant fall borde giöra, hwar wijd han och borde låta blifwat, till dhes 
Hans Kongl. May:tt allernådigast behagade att sielf ändra något. 4. Kongl. staten 
medh Kongl. förordningarne, och ingen annan hindrar hans fordran, nembl. att 
fa andra medell till Bibliothequet än dhe som effter högstbe:te stat höra dher 
till, men dhesse medell som dher till höra, äre honom alltijdh uplåtne, när han 
dhem fordrar, iag har och jembwähl dher af betalt dhe sidste 60 dr kopptfrimtt 
uthan något hans quittence, på dhet han icke måtte effter sitt förslag wijsa skiep
paren till Stockholm att beswära Hans Kongl. May:tt, dhet som warit mächta 
orimmeligit.

Så som nu fördenskull h. Bibliothecarien inlagdt dhesse skriffter, som intet 
tiänat att stå obeswarade och jagh altså dher igenom blifwit förorsakad att för 
min person inläggia dhenne oförgripeliga och wällmente förklaringh dher öfwer, 
så beder iag och denstl. att samma förklaring må och så komma ad aeta tillijka 
medh dhen bijfogade copie af mitt' ödmiukaste bref till Hans HögGrefl. Excellrce 
Illustrissimum Cancellarium om samma ärende. För dhet öfrige förblifwer iag 
städsse
Ups. d. 27 Jan. Eder Magnifxe och V. Consistorii

687. hörsamme tienare
J. Arrhenius.

Högwällborne Grefwe Kongl. May:ttz Rådh och Cancellie Praesident. Så 
och Upsala Academiae Cantzler, Nådige Herre och Patron.

Gudh alzmechtig nådeligen förläne Eder HögGrefl. Excelhce och hela dhes 
högwällborne familie allskiöns lycka och wällsignelsse i dhetta nyligen ingångne 
och sedan alla dher på fölliande åhr, Hans Kongl. May:tt och dhes rijke, i
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synnerheet dhenne Kongl. May:ttz Academie, till märckelig nytta och fromma, 
och Eder HögGrefl. Excelhce sielf sampt dhess höga familie till ett stadigt blif- 
wande beröm och mycken förnöyelsse. Eder HögGrefl. Excelhce hadhe iag 
alldraskylldigast både welat och bordt wijdh dhetta tillfälle i alla ödmiukheet 
närwarandes upwachta, men är olyckeligen dher ifrån hindrad worden dher ige
nom att een häfftig siukdom kastat mina barn omkull och bracht dhet äldsta 
allranärmast till döden, hwarföre beder iag alldraödmiukeligast Eder HögGrefl. 
Excelhce medh nådhe täcktes mitt uthewarande för dhenne gången ursächta. Så 
snart Gudh täckes giöra dher på een ändring, skall iag strax min diupa skylldig- 
heet jämbwähl i dhetta måhl ödmiukeligast aflägga. 1 medier tijdh kan Eder Hög
Grefl. Excelhce iag i största ödmiukheet ey obemält låta, huruledes h. Biblio- 
thecarien Schütz har begiärat och påstått, att fa till dhet bibliothequetz, som 
Hans Kongl. May:tt allernådigast donerat till Acadtn, öfwerförande och full- 
komblige inrättande andre medell af aerario, än dhe som Kongl. staten består 
Bibliothequet, hwilcket V. Consistrm ey kunnat bewillia, effter såsom åthskillige 
Kongl. resolutioner förmå att inga medell skole uthgifwas öfwer högstb:te 
Kongl. stat, Hans Kongl. May:tt och genom dhes öpne resolution af d. 20 De- 
cembw 685, som här bijfogas, allernådigast befalt mig att stricte effterlefwa 
högstbem:te stat, uthan Consistorium haar resolverat, som Lit. A wijsar, nembl. 
att Bibliothecarius måste här till anwända dhe medell som staten består, och att 
imedlertijdh kunde innehållas medh andre böckers inkiöpande, hwilcket och 
wähl kunde ske uthan Bibliothecae afsaknad, som igenom dhenne Kongl. dona
tion är så märckel. augerat. Men h. Bibliothecarien war intet nögd dher medh 
uthan han skrifwit till Rectorem som Lit. B. wijsar. Och som Consistorium för
klarade sig, att blifwa wijd sin förra resolution, och iag skrifftel. uthlåtit mig till 
Rectorem Magnif:m att Bibliothecarien måste emottaga och quittera mig pen- 
ningarne, och han sedan uthgifwa för Bibliothequet, hwadh som nödigt woro, 
altså haar h. Bibliothecarien åther dher på tillsändt Rectori een skrifft som här 
wijsas Lit. C. Bägge desse h. Bibliothecariens skriffter blefwe förleden måndagz 
uplässne och lagde ad acta, hwar på V:m Consistorium reserverade sig att för
klara sigh dher öfwer, äfwen dhet samma nödgades och iag giöra, hwilcket och 
medh forderligaste skee skall, och kurer sedan hela acten i ödmiukheet öfwersän- 
das till Eders HögGrefl. Excelhce och saken underkastas dhes nådige och rätt- 
wijse decision och uthslag. Imedlertijdh täcktes Eder HögGrefl. Excelhce nådigt 
låta dhenna saken hwijla, dher h. Bibliothecarien skulle för dhetta inkommit. 
Han har intet att klaga öfwer, ty han har fått så många medell som han begiärat 
och behöfft både i Stockholm och här hemma, allenast har man, sedan han hem
kom desidererat att han måtte effter sin plicht uthtaga och quittera penningarne. 
Jag har och sagt bådhe publice och privatim att om han will hafwa 2 åhrs stat för- 
uth, så skall han fa, allenast han will quittera, men att ändra Konungens stat i nå
gon måtto, dhet stode intet hoos oss här i Upsala, wäre ey eller sådant som dhetta 
förr tillbudit (etc.). Sluteligen önskar iag ännu att Gudh alzmechtig täcktes nåde- 
ligen wällsigna Eders HögGrefl. Excelhce och hela dhes högwällborne familie 
både i andeligh och lekammelig måtto till Kongl. May:ttz och rijksens märckelige 
tienst och nytta, och Eder HögGrefl. Excelhce sielf till ett odödeligit nampn 
och beröm. Förblifwandes iag alldraskylldigast, så länge iag lefwer

Eder HögGrefl. Excelhces
allerödmiukaste tiänare

J. Arrhenius.
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Anno 1687 d. 16 Febr.
höltz Consistorium minus praesentibus Rectore h. Obrec[h]to, h. Prof. Schütz, 

h. Spole, h. Elingio, Prof. Aurivillius acta notavit.
I. Uplästes förra Consistorii minoris acta uthaf Prof. Elingio.
II. Hemming Gustaffsons skrifft tili Consistorium uplästes, hwar uthi han 

seyer sig wara förhindrat af een särdeles orsaak, och i sitt ställe fullmächtig 
giör Jöns Ullbohm att afhöra wittnens berättelsse och eedh, hwilcket uthi dhenna 
injurie acdonen icke bewilliades, uthan skickades effter honom sielf, att wara 
personligen tillstädes.

III. Inkommo postmästarens källareswen medh een skrifft till Consistorium, 
sampt een copia af Johan. Piscatoris obligation till And. Eurelius transporterat 
till postmäst:n Bergwall. Johan Piscator tillstodh obligationen men sade sig för- 
uthan dhe 6. dr som Eurelius på obligationen skrifwit wara betalte, ändå dher 
till hafwa betalt sedan 12 dr, hwilcka Eurelius intet uptecknadt på obligationen, 
och han försummat sig att taga dher på af Eurelio quittentz. Sade att han bekom 
samma penningar i wärde nembl. Aphthonii Progymnasmata för 3 dr och 1 par 
skospännen af sillfwer om 3 lodh. Piscator sade sig A:o 686 om wåhren förr än 
Eurelius hemreste hafwa dhesse persedlar honom befahlt, men Eurelius intet 
kommit sig ihog att upteckna dhem på obligationen. Partterna togo affträde och 
Consistorium delibererade om saaken; och sedan inkallades Piscator och för- 
hölltz honom att obligationen är klar, och att han sedan betalt dher på dhe 12 dr 
i persedlar är intet bewijst uppå, hwarcken quittens eller wittnen, uthan blotta 
Piscators uthsaga; hwarföre förehöltz honom att godwilligt fullgiöra obligationen 
och han skulle hålla sig wijdh sin man Eurelius, eller Eurelii broder kyrckoher- 
den [Torstanus] om han skulle willia för sin broder betala såsom han mente. 
Piscator begiärte dilation på 14 dagar att skrifwa Eurelii broder till, om han wille 
för sin broder som uthrest är i fremmande landh, betahla dhet han förmodade 
honom wist wara giörandes om han finge tijdh att remonstrera honom hwadh 
hans broder af honom bekommit. Tillstodh och att han i höstas allreda war om 
obligation påmint och lijkwähl intet skrifwit till Eurelii broder, men sade att 
postmäst:s hustro [Maria] lofwat skrifwa medh dijt uthföre, men effter hon intet 
skref medh, skref icke häller han. Resol. Effter obligationen är klar och Piscator 
allaredan förleden höstas tillstår sig uppå samma obligation wara krafder, och in
tet quittentz eller lagligit bewijs finnes på dhe 12 drs betahlning som Piscator 
säyer sigh sedermehra befahlt, men Eurelius intet uppå obligationen tillståd t 
eller annoterat, altså måste han sin obligation honorera, och betahla och söker 
han sedan sin man; doch gifwes honom dilation på 14 dagars tijdh, in om hwilc- 
ken tijdh han ändtel. uthan någon inwändning, måste postmast:n betahla. Partter
na inkallades och dommen för dhem oplästes som för skrifwin står.

IV. Hemming Gustaffson och Nobelius inkallades och tilltaltes Hemming 
Gustaffson, hwarföre han icke kom strax personligen effter han dher om i gåår 
war tillsagd och dhet lofwat. Han skylde på een catahrr.

Jacobus Lindselius kom och inkallat till wittne af Nobelius och tillspordes 
om han hade något sedt eller hördt dhen saken angående? Lindselius sade sig 
något wetta allenast af begynnelssen. F:ss om han war 15 åhr, sade sig wara 18, 
tillhöltz att besinna eden. Hemming exciperade intet emoot honom, uthan bägge 
partterna sågo gärna, att han och alla som då tillstädes woro wille wittna.

Lindselius aflade sin eedh och tillhölltz att wittna rätt och intet döllia, och 
intet seya mehr eller mindre. Berättelsen war så: När dhe kommo tillhopa på
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kiällaren gingo Hemming och Selling [Zellinger] och spasserade, och talte sin 
emellan, då sade Hemming: Borgarna äro ärliga karlar nogh, men uthom dhem 
äro många belghunder, då stegh Nobelius up, och fattade misstancka, att dhet 
taltes om honom, och frågade hwij dhet skedde effter saken emellan honom och 
Selling woro förlijkt; då frågade honom Hemming, hwarföre han der effter frå
gade? Hwadh Nobelius då swarade hade han intet hördt, och då foor Hemming 
på Nobelius, och Selling steg imellan. Han tillfrågades huru han foor på honom? 
Sade han, han slog honom medh handen. F:ss om Nobelius kom kull? Sade han, 
wist kom han kull. Sedan sade han Hemming rusa till Nobelius på andre sijdan 
om bordet. F:ss om han hördt Nobelius gifwit någon orsaak? Sade ney. F:ss 
om han såg Hemming hafwa sparckat Nobelius? Sade sig intet sedt dhet. F:ss 
om han intet skillde åth dhem? Sade sig då warit novitius och intet kunnat 
dhet giöra, uthan måste achta på glasen. F:ss om Nobelius wiste att Lindselius 
warit mera tillstädes? Sade sig ey wetta det wist, men trodde honom intet warit 
så länge uthe. Sedan tillstodh Lindselius att när han inkom från dhem sutto 
dhe, stundom sloges dhe; Selling, Grubben och Her[r]lund och Sellingers gesäll 
woro omssa emellan och wille hindra. Lindselius påmintes att han intet syntes 
någon fullkomblig relation göra uthan torde wist weta något mehra.

Inlades Matthias Grubbz skrifft till Consistorium, och attest om saken. Men 
Consistorium fordrade att han skulle sielf komma tillstädes.

Inkallades mons:r David Nyström som och warit tillstädes admitterades till 
wittne af bägge partterne, förehöltz honom edens wicht och hwadh han skulle 
i krafft af sin eedh wittna, att hwadh han om saken wiste och alla omständig- 
heeter som han kunde sigh påminna.

Nyström aflade eedhen och wittnade således: När Hemming och Selling talte 
om een saak som war skedd emellan Lind[e]meyer och een borgare Barckman 
här i staden (hwadh dhe sade hörde iag intet) då sade Hemming föruthan borga
ren finnes många andra som äro belghundar och; då stodh Nobelius op, och sade, 
iag hör fuller dhetta går uth på mig, frågade Hemming, hwarföre han skulle 
gripa an een saak som honom intet kom an? Så sade lijkwähl Nobelius dhet 
gick honom an. Då blef Hemwing ondh och gaf honom några örfijlar, då söckte 
Grubben dhe skulle wara stilla och förlijkas. Hemming sade ney intet förr än han 
beder mig effter han warit så otijdig emoot mig. Sedan förlijktes dhe. Frågade 
h. Schütz om Nyström icke war stadigt inne? Om här icke sagdt mera? Om No
belius kom kull? Ja; huru förlijktes dhe? Nobelius badh honom; slog han honom 
dher till; ney. Hotade han honom medh hugg? Dhet hörde han intet. Woro dhe 
flere gånger ihoop? 2 eller 3 gånger. Men dhet skedde före förlijkningen. Till
taltes hwarföre han intet strax welat seya alla omständigheeter, uthan sedan kom
mit effter medh dhem? Swarade sig intet så strax kommit dhem ihog. F:ss om 
han blef twungen att ingå förlijkning. S:ss, att han intet kunde seya dhet. F:ss 
om han på sin siähls saligheet kunde dhet wittna, att han intet blef twungen? 
Sade sig dhet hwarcken kunde seya eller neka, efter han intet gifwit acht dher 
på. F:ss huru Nobelius kom bort? Swarade han gick uth sielf. F:ss om dhe hade 
häfwit uth Nobelius? Responsio. Kunde dhet intet seya. Nobelius tillfrågades 
hwem som honom uthhäfwit? Responsio. Det kunde han intet weta, men hastigt 
kom han uth genom dören. Nobelius sade sig bedit dhem om hielp. F:ss om 
han budit Nyström? Swarade Nyström ney, om han icke budit dhe andre som
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närmare stodo. Nobelius: Mins Nyström att Hemming sade sig intet willia slå 
honom medh sina händer. Nobelius och då swaradt om i rå medh mig i kraff- 
terne, så råda i intet medh mig i förståndet. Hemming tillstodh sielf sig hafwa 
tagit honom i håret och stött honom moot wäggen, men blef intet något krossat 
som han seyer. Hemming tilltaltes af Consistorio, att han saken på sig tagit effter 
han skrifwit i sin skrifft att dhet wore een wählförriänt böön etc.; och brukat 
flera mycket otiänliga formalier in för rätten. Sedan inkallades orgnisten Selling- 
er [Zellinger] effter bägge partternes begiäran att wittna om saken.

F:ss af Rectore om han hade någon kunskap om saken? F:ss Nobelius effter 
dhe warit owänner och sedan förlijktz om han wille admittera honom till eedh. 
Han sade, Gudh weet hwadh iag skall seya, han syntes fult willia hielpa mig 
stundom och, stundom intet, uthan snarare wara mig emoot. Sellinger refererade 
elliest uthan eedh. Begynte nämpna om dhen oenigheeten som warit emellan 
honom och Nobelium, hwar om Hemming när dhe på kiällaren woro frågade 
Selling om dhe woro förlijkte? Swarade han dhet war liquiderat dhem emellan; 
då frågade han Hemming om dhet war liquiderat emellan Lind[e]meijer och 
borgaren [Barckman]? Sade han ja. Så sade Selling: dhet är ondt att hafwa giöra 
medh sådant. Hemming sade borgaren war raisonabell nog, men finnes många 
andra som äre stora belghundar; mehr blef intet dhem emellan talt uthan Nobe
lius tog dhe orden till sigh, och steg up och lät märcka sigh taga dhem åth 
sigh, men hwadh ordh han brukade dher till kunde han intet minnas; hwadh 
sedan dher på föllgde kunde han och intet minnas, tillstodh lijkwähl att Hem
ming slagit honom. F:ss om han stött hans hufwud moot wäggen? Kunde intet 
neka dher till, men intet såg dhet så wist; sade sig warit emellan som offtast. F:ss 
huru dhe förlijktes? Förlijkningen skedde så: Nobelius badh om förlåtelsse om 
han giordt orätt dher i att han tagit åth sigh dhe orden; Selling wille hielpa 
uth honom; men Her[r]lund sade han måste först förlijkas förr än han slipper 
uth. Selling tillhölltz att seya sanningen, sade sig intet minnas så noga, tillstodh 
lijkwähl Hemming slagit honom örefijlar, men huru månge wiste han intet. Sel
ling och Nyström tillstodo både att han blödde. Selling sade och wijdare han låg 
på gollfwet een gång och Hemming på honom. Stötte han hufwudet i golfwet? 
Intention torde fuller så wara, men iag förtog honom dhet. Sedan hade dhe uth 
honom genom dören. F:ss om han blef uthstött genom dören medh gewålt? 
Responsio. Kan intet så wist dhet seya effter han giärna wille uth dher ifrån. 
Nyström och Selling på tillfrågan sade och att Nobelius war förr blå på dhet eena 
ögat af dhet han warit ihoop medh Sellinger förr, men blef mehr sedan.

Andreas Scarander inkallades att edeligen wittna och tillätz af bägge part- 
terna; förhölltz att betänckia wähl eeden och giorde sedan eden och berättade 
således: När Selling och Hemming taltes wijdh sade Hemming att borgaren 
[Barckman] war raisonabell nog som lät förlijka sig medh Lind[e]meyer, men 
uthom borgerskapet finnes andra, som äro stora belghundar nogh; då steg Nobe
lius up och tog åth sigh dhet tahlet, och sade, iag hör att mons:r Hemmingz 
taahl angår migh; då frågade Hemming huru dhet skulle komma till? Nobelius 
sade ändå att han tahlt om honom; då badh Her[r]lund Nobelius att han skulle 
hålla opp medh det tahlet. Sedan föll fuller några ordh dhem emellan som Hem
ming intet kunde tahla, (Hemmingh sade sig sagdt att hwadh twå hafwa att giöra, 
det haf:r dhen tredie intet beställa medh) detta tillstodh och Scarander; då tog
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Hemming Nobelius och hade honom åth dören och badh honom gå uth så 
frampt han icke wille hålla munn på sigh, och sade iag håller mina händer för 
goda att komma wijdh een sådan yngling. Nobelius: iag håller mig för godh att 
taga hugg af Eder, och om i råda medh mig i kraffterna skola i intet råda medh 
mig i förståndet. Då togh Hemming honom i håret och slogh honom i gollfwet, 
då iag söckte förhindra dhet mästa han kunde. Seen gick Nobelius och satte 
sig på gollfwet wid fönstret, då gick Hemming och tog honom i håret och hade 
opp honom af golfwet, sedan skakade han honom moot muren och slog honom 
några örfijhlar, kan intet minnas huru många, 2 eller 3 eller så där. Då sade 
Grubben, dhen som intet will låta wähl så har han dören för sigh. Her[r]- 
lund sade, dhet är bäst ingen går här uth förr än dhe förlijkas. Hemming sade 
han wille intet förlijkas förr än Nobelius bedes för dhet han har giordt Hemming 
emoot; dhet Nobelius intet nekade till, uthan tog Hemming i hand att dhe skulle 
blifwa wänner och badh honom om förlåtelsse, att han giordt honom emoot. 
Sedan gick Nobelius bort och Scarander föllgde honom uth före halfwa trappan. 
F:ss om han stöttes uth genom dören wåldsammeligen? S:ss ney, uthan han gick 
wackert uth och Scarander föllgde honom. Dhet kom då ingen åth honom effter 
dhe woro wänner. Hemming begiärtte sluut i saken. Resolutio. Grubben och 
Her[r]lund måste och förhöras och edeligen witna effter dheras attester elliest 
intet kunde hafwa witzordh, som nu intet kan skie, effter klåckan är rätt nu 
12 och effter middagen blijr Consistorium majus. Och elliest war Hemming sielf 
orsaken som intet strax kom up i dag tillstädes.

Mon:r Jonas Lindberg och Anders Anderssons Hoffmans källareswän Erich 
Nillson kommo in effter dhe till Consistorium blifwit stämde, och sade sig seder- 
mehra wara alldeles förlijkte och togo hwarannan i hand in för rätten. Altså 
efftersom dhem emellan intet annat war passerat uthan något hårdrag, blef för- 
lijkningen gillad.

Anno 1687 d. 19 Febr.
höltz Consistorium minus för middagen praesentibus Rectore h. Obrec[h]to, 

h. Micrandro, h. Spole, h. Peringero. Aurivillius acta notavit.
I. Acta i förre Consistorio uplästes och justerades.
II. Rector påminte, att uthi Hemmingz [Gustafssons] skrifft woro något som 

kunde gravera förra Rectorem h:r Peringer, eller dher dhet intet beswarat 
blefwe, kunde uttydas honom till någon last.

H. Peringer swarade: Såsom uthi dhen skrifften Hemming synes gifwa till
känna såsom skulle jagh welat läggia neder dhen saaken, effter hon wore af 
så ringa wärde, altså will iag dher uppå mig medh några ordh förklara; hwilcket 
och skedde uthi Hemmingz närwaru, när han sedan inkalladt wardt tillijka medh 
Nobelio, således: H. Peringer sade sig intet kunnat saken uptaga, effter som 
Hemming och Nobelius intet kommo till någon confrontation sin emellan hoos 
honom, förhöllt dherföre Nobelius effter Hemming sagdt dhet dhe woro för
lijkte att han wille låta dher wijdh förblifwa, hälst effter få dagar woro igen af 
hans rectorat; hwar och icke, så stodo honom frijtt saken att angifwaoch fullföllia 
uthi fölliande rectoratet.

III. Inkommo Hemming Gustaffson och Nobelius, och Matthias Grubb, 
hwilcken och uthi dhen actionen warit tillstädes att edeligen bewittna. Frågades
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om någon af parterne hade emoot honom något. Responsio. Bägge admitterade 
honom till eden.

Grubb giorde eeden, begiärte åther sin attest igen. Men swarades honom dhet 
wore bättre effter sitt samwete och eedh nu bewittna. Då refererade han således: 
Hemming och Selling taltes wijdh något och sade då Hemming borgarne äro 
brafwe karlar nogh, men dhes uthan finnes många som äro stora belghundar; 
då strax steg Nobelius op och sade dhem fålla sådanne ord om sigh; hwar emoot 
Hemming steg till honom och frågade, hwarföre han tog dhet till sigh; då Nobe
lius ändå postodh dhem tala om sigh; af hwilcka ordh kom att Hemming gaf 
honom een öhrefijhl eller 2, oansedt sielfwa tahlet dhem emellan kunde han 
intet weta, effter han intet lade dhet på hiertat; dher af upwäxtes mera slagz- 
måhl, effter som Nobelius intet wille tiga. F:ss: Hwadh Nobelius sagdt, effter 
dhet som nämt är, intet kunde förtiena hugg. S:ss, att sådant tahl plägar besyn
nerligen i dryckezmåhl förorsaka hugg. Påmintes att han skulle seya hwadh ord 
som dhem emellan föllo. Sade sig intet minnas sielfwa orden oansedt han hörde 
fuller att dher föllo ordh dhem emellan; kunde fördenskull intet seya något wist 
för ett owist, och effter han uthi sitt samwete intet wiste något wist, kunde han 
dhet intet framföra; tillstodh och sedan att Hemwing slagit Nobelius i gollfwet, 
då kommo dhe emellan och togo fredh. F:ss om han hade sparkat honom. 
Sade sig dhet intet kunnat see, effter dhe lågo under bordet; tillstodh och, att 
han blödde något, ehuruwähl han intet så fullkombl. kunde minnas, effter dhet 
wore longe sedan. När dhe intet wille wända igen medh sitt perlemento sade han 
såsom wärd: dhen som intet will låta wähl, så är dören stoor nog. Då swarade 
Her[r]lund: ingen skall skillias åth förr än som dhe äro förlijkte. Hemming sade: 
iag förlijkes intet medh honom, förr än han beder mig om förlåtelsse; hwilcket 
han ochså giorde medh hand och mun; och då strax gick Nobelius bort. Men 
hwadh blånaden anbelangar som han hade, så hade han fuller något af dhe acci- 
dentier, som han hade fadt förr.

F:ss om han sågh honom wara blå förr. Responsio. Dhet war wist att han war 
guul kring om ögat, ty iag talte medh honom dagen förr. Hemming tillfrågades 
om tijden när slagzmåhlet skedde, sade sigh emellan 2 och 3 kommit på kiäl- 
laren; och war dher föga mehr än 1 /4 timma förr än trätan begyntes. Hemming 
sade sig åthskillige gånger budit Nobelius tiga, och budit honom gå uth, och 
Nobelius sade ney, intet så, effter dhe tahlt om honom.

Prof. Micrander sade effter han talt om Nobelii förlijkning som förr war skedd 
och fält dhe orden sedan, så kunde han intet annars än taga dhet åth sigh. 
Hemming sade: han kunde intet taga dhet åth sigh, effter han intet nämpt 
honom; hade och medh höfligheet först sagdt honom han skulle intet taga dhet 
åth sigh. Tillstodh och Grubb att Hemming sagdt, dhet giör mig ondt att een 
sådan ynglingh af landskapet skulle wara så otijdig moot honom. Frågade Mic
rander hwij han fordrade att han skulle bedia honom om förlåtelsse effter han 
redan sig vindicerat nog. Responsio. När man bli jr förargat så går giärna något 
öfwer skredet. Grubb frågades, om han slagit Nobelius till förlijkning. Responsio. 
Kunde intet wetta dhet, men förr slog han honom några öhrefijhiar 2 eller 3; 
och när han hade skildt Hemming ifrån honom, så föll Nobelius kull, och satt 
sedan på gollfwet wijd fönstret. Nobelius sade, Hemming sagdt åth honom: 
din diefwull will du förlijkas, och sedan tog han mig i håret och stötte mig moot
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muren; och då sade Nobelius åter att om iag giordt ehr g. herrar emoot så be- 
des iag om förlåtelsse, då släpte han mig igen. Hemming sade, honom intet seya 
rätt, effter ingen sådant bewittnadt, sade sig hålla sig wijd eedelige wittnande.

Inkallades Laurentius Her[r]lund, att aflägga sitt edelige wittne uthi dhen 
saken, effter han och warit tillstädes. Tillhölltz att besinna edens wicht, och att 
wittna rätt, hwadh han i sanning wiste; dhet han sade sig skola giöra och om han 
wijdh tillfrågan kunde sig mera påminna, skulle gärna dhet uthseya. Jngen ex- 
ciperade emoot honom, giorde så sin eedh och witnade så: Hemming och Sel
ling taltes wijdh, hwar af jagh hörde allenast dhesse orden: Ibland borgarna äro 
goda kahrlar nog men uthom dhem gifz offta stora hundzfotter nogh. Då stiger 
Nobelius op af stöhlen han satt på wijdh bordet och seyer åth Hemming: Jag 
hör tahlet angår migh; så frågade Hemming, hwadh han seyer? Då itererade han 
samma orden, då stiger Hemming till och slår honom öhrfijhlar, huru många 
kunde han intet wetta, eller minnas; då sade Nobelius råder du mig krafterna 
så råder du mig intet i förståndet. Sedan woro dhe fuller ihop åthskillige gånger 
och sloges, att Grubben som spenderade steg opp och sade, dhen som intet will 
låta wähl, så må han gå uth; då begiärtte iag dhe wille förlijkas för än dhe 
ginge uth, att undfly alt förtreet dher af. Swarade Hemming, iag förlijks intet 
medh honom förr än han bedes före, och stiger dher medh till Nobelius som då 
satt nedre på gollfwet och frågar om han wille bedes förre (uppå tillfrågan sade 
sig intet wetta om han sielf satt sig dher eller Hemming satt honom dijt) då 
swarade Nobelius: Ja, dher på togo dhe hwar annan i handh och Nobelius går 
dher medh bortt. Mehr kan iag intet påminna mig, men om iag på tillfrågan 
mehra kan mig påminna, så will iag dhet seya. Frågade Rector om han hört några 
skiällsord. "Responsio. Han hördt wähl åthskillige ordh kastas dhem emellan, men 
mins allenast att Hemming kallat honom yngling. F:ss om Hemming slagit 
honom att bedia sigh; och effter han satt på gollfwet om han tog honom i hå
ret. Responsio. Ney, då tog han ho«ow intet i håret uthan före, och då tog han 
Hemming att taga dhem åthskillde och tog Hemming i ögat att han skulle släppa 
honom.

Grubb sade att Hemmingz näsa blödde, dhet och Her[r]lund tillstodh. Hem
ming sade dhet skedt när Her[r]lundh tog honom ifrån Nobelius, då han tog 
honom uthi ögat. Her[r]lund sade dhet måtte skedt före, då Nobelius och slog 
Hemming een brafwer öhrefijhl. F:ss om han sedt att Hemming stött hans 
huf:ud emoot wäggen. Swarade ja, och när dhet skedde steg han emellan; 
uppå tillfrågan refererade wijdare: När dhe skulle gå på kiällaren wägrade Nobe
lius, seyandes sig wara hindrat af een prästman. F:ss om tijden, när dhe gådt 
dijt, om dhe länge suttet dher förr än slagzmåhlet skedde? Sade sig intet wetta 
tijden rätt noga, och att dhe suttet een god stund förr än slagzmåhlet gick an. 
Sade wijdare att när Hemming frågade om han wille förlijkas, swarade Nobelius 
ja och badh dhem om förlåtellsse, då gick han strax uth.

H. Peringer frågade Nobelius om han icke tillstått sig hafwa förlijktz? Sw:de: 
Dhet war förlijkt, men han war twungen dher till, och kunde intet blifwa dher 
wijdh, effter han war så illa handterat.

H. Peringer sade sigh rådt dher till att han skulle blifwa dher wijdh och lof- 
wat willia ändå förmå Hemming att gifwa honom bättre satisfacdon. F:ss Her[r]- 
lund om Nobelius blödde? S. Ja iag tror fuller att han blödde. F:ss om dhe medh
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gewalt stött uth honom? Sade ney; när dhe woro förlijkte så tog Hemming ett 
öhlglaas och drack honom till, men Nobelius satte glaset från sigh, och sade 
sig intet orka dricka och gick strax uth. Hemming begärte att dhet måtte tagas 
i consideration dhet Nobelius annorlunda klagat och skrifwit än som wittnen 
hafwa berättat.

Partterna togo affträde och Consistorium delibererade om saken; somblige 
mente att hon skulle gå till Consistorium majus, eller åthminstonne skulle saken 
så repraesenteras för honom, att han måtte taga någon rädhoga och warning dher 
af.

Hemming inkallades och frågades hwadh han mente för skiälsordh som Nobe
lius skulle honom kallat. Då dllstodh han sig så sagdt åth Nobelius dhen som så 
tager up een annars tahl, dhen håller iag intet bättre än een belghunder, och då 
kallade mig Nobelius dhet samma igen, och mehra skällsordh woro intet. F:ss 
huru han dhet wille bewijsa effter ingen af wittnen så wittnat att Nobelius så 
sagdt åth honom.

Grubb inkallades och tillfrågades om dhet som Hemming sagdt och om Nobe
lius kallat Hemming belghunder eller hundzphott igen? Sade sig hördt dhet dhe 
sådant kallat hwar annan, och dllstodh att hundzphott och belghunder wäxlades 
dhem emellan, men så just minnas dhe samma orden kan iag intet, uthan dhet 
hörde iag att Nobelius, sade han, skulle wara sielf dhen som Hemming honom 
kallade. Partterna togo affträde och Consistorium delibererade om dommen.

Consistorium hafwer saken noga öfwerlagt och skiärskodat, och ändteligen 
stadnat i dhetta slutet. Att Hemming Gustaffson, emädan edeligen bewitnat är, 
att han slagit Nobelius åthminstonne twä^ne örfijhlar, så plichtar han för hwar- 
dera 6 mk, och dragit honom twå gånger i håret och een gång tagit honom i 
hufwudet och stödt honom emoot muren, så böter han för hwardhera 6. mk; 
och för twänne blodsår hwardera 12 mk, betalandes dher till barberarelönen
1. rdr, och för twänne blånader een wijdh hwartera ögat, hwardera 12 mk.

Rector tillhöll Hemming att han skulle strax erlägga böterne eller sättia cau- 
tion för dhem. Han begiärte dilation på een månad; hwilcken honom bewillia- 
des af Rectore, när han praesterar nöyachtig caution; han lofwade skaffa cau- 
tionen hem hoos Rectorem innan kl. 2.

Nobelius badh att han skulle tagas i beskydd, att han intet här effter må 
hämpnas på honom, antingen sielf eller genom någon annan; då förmantes 
Hemming att taga sig för sådant till wara, såsom och att taga sig wara för all 
annan yppigheet, och att han skulle wijsa Consistorio bättre respect än som 
skrifwa sådant in för rätten och Consistorium som han nu giordt hade, elliest 
skulle dhet illa bekomma honom.

Anno 1687 d. 19 Febr.
hölltz Consistorium majus praesentibus Magnif. Rectore h. Obre[ch]to, Doct. 

Drossandro, Prof. Spole, Prof. Wollff, Prof. Peringero, Prof. Norrmanno, Prof. 
Elingio, h. Qvaestore. Aurivillitfj acta notavit.

I. Acta ifrån förra Consistorio uplästes af Prof. Norrmanno.
II. Rådm. Erich Hansons [Ångermans] äncka [Maria] begiärt hoos Rector, 

att få dommen emellan henne och sahl. Prof. Gartmans enkia [Margareta], 
och tillbudit att gifwa appellations penningar; men Rector intet kunnat dhet strax
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tillåta, förr än han sig in Consist:o dher om förfrågadt? 'Resolutio. Att appella- 
tions penningar intet kunna emottagas, uthan dhem står fritt, som behaga, att 
per supplicam sökia Kongl. HoffRätten.

III. Inlefwererade Rector ett Kongl. CammarCollegii bref af d. 8 Feb. 687 
honom communiceradt af Högwördige Erckiebiskopen angående Antiquitatis 
Collegii instruction, gifwen af Kongl. May:tt A:o 667 d. 20 Novembris. Hwar 
uppå Rector sade swar wara redan afgångit tili Kongl. Cammaren underskrifwit 
och så af h. Erckiebiskopen, af innehåld, att Consistorium samma instruction 
intet har wijdh handen uthan Collegium Antiquitatum har nyckelen till dhen 
cammaren som Antiquitatis Collegii documenter äro förwarade uthi. Consis
torium fann rådeligit, att man ännu noga seer dher effter, om något sådant kan 
igenfinnas.

IV. Inlade Rector ett fadderbref, hwar uthi een jude Samuel Lion, som skall 
döpas d. 20 Feb. till dhen christna religionen biuder Consistorium till fadder; 
hwar på Rector till Secret:n Acad. nu i Stockholm warande, swaradt, att han 
skulle förmå någon af dher i Stockholm warande Professorer h. Öhrnhielm, eller 
h. Norcopensis, att dhe wille på Consistorii wägnar samma act bijwista. Uppå 
Rectoris Mag. förfrågan tyckte Consistorium dhet nu intet kunna determineras, 
hwadh honom bewillias måtte till faddergåfwa, uthan kunde beqwämligare skie 
när dhen samma framdeles hijtkommer.

V. Ingaf Mag. Rector Andres Moriins bref och supplique till Consistorium, 
angående dhet han måtte niuta någon lindring och efftergifft uppå sina bötter, 
och att han måtte fa sina arresterade böcker igen. Resol. Emedan då warande 
Rector, Prof. Micrander sin deehl efftergifwit, så bewilliade och Consistorium att 
han far strax sina böcker lösa uhr arresten, och efftersees sedan hwadh han är 
saakfålter till; då sedan Consistorium lärer wähl och falla uppå dhen meningen 
som honom kan wara till någon hugna.

VI. Uplästes Bringii erfwingars, h. And. Alenii och h. And. Bockii supplique 
till Kongl. HoffRätten, communicerad medh Consistorio effter Kongl. Rättens 
resolution af d. 5 Feb. 687, hwar uthi dhe begiärat, att föruthan dhe Profes
sores som på Consistorii wägnar aflagt juramentum calumniae, skulle och flera, 
som dhe förmena bästa kunskapen haf:a uthi dhen saken, juramentet afläggia 
såsom Prof. Olaus Rudbeck, och Acad. bookhållaren Romwell, Prof. Norcopen
sis, Prof. Lundius, Prof. Spole. Resolutio. Swaras medh första dher uppå till 
Högl. Kongl. HoffRätten, att eeden är aflagd oförgripeligen effter Kongl. Hoff- 
Rättens resolution, och dhe Consistorii deputerade giort sigh så om saken in
formerade, att dhe medh godt och tryggt samweet uthi dhen publique saken 
kunnat juramentum calumniae afläggia.

VII. Uplästes Secret. Reftelii bref ifrån Stockholm, af d. 18 Feb. 687. om 
hans förrättningar uthi Stockholm. 1. Förfrågar om icke för revisions domwen 
uthi M:r Boos saak måtte gifwas mehr än 6 rdr effter wanligit är, att gifwa 
till minstone 10. rdr. Resol. Att man håller rådeligit för een så angelägen saak 
och dom gifwa 12 rdr. 2. Frågar om fåchtmästaren till Kongl. Academien, hwar 
om han tahlt medh Kongl. fåchtmästaren Didrick [Porath], och han gifwit 
förslag på sin fachtare Johan Brask. Resol. Differeras dhetta medh mehra till 
Hans HögGrefl. Excelkces Cancellarii hijtkomst.

VIII. Proponerade Rector, att dhe scholebetiänte och andre under musicen
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begiärt, att fa lof gå omkring och musicera uthi husen, nu i marcknadztijden. 
Resol. Consistorium kan dhet intet bewillia, både effter som sådant icke här till 
warit i bruuk, och elliest är otiänligit för åthskillige considerationer, men alldra- 
mäst för närwarande tijdz tillstånd, när Kongl. printzen så nyl. är dödh worden.

IX. Proponerade Rector, effter Qvaestoris påminnelsse, om slottzfogdens be- 
tahlning för immission uthi sahl. kiämnärens Johan Hansons [Knäpps] egendom 
dll betahlning för hans skuld till Academien. Resol. Effter som dhet är een 
summa öfwer halft annat tusend dahier, kan man intet gärna gifwa mindre än 
4 rdr.

X. Qvaestor talte om assessor Be[h]mer, som warit hoos honom i dag, och 
klagat att ännu intet sluut blifwit i Kongl. HoffRätten om dhe oliquiderade 
posterne, ehuruwähl tillij ka medh Acad. Secretie han och så hafft een god wän 
som drifwit dher på, hwar uppå han önskade sluut; och effter hans swärmo- 
der [o: Anna Lindegren, f. Sjöblad] wore dödh blefwen, och han måste resa 
dijt uthföre till Smoland, så kunde han nu intet komma till att sluta och liqui- 
dera om ränttorne, som Academien upburit af dhe arresterade godsen; begiärte 
fördenskull att Academien wille tillåta dhet bönderne måtte få giöra dagzwärcken 
wijdh sätegården hoos arrendatoren, elliest kan intet gården blifwa brukadt, 
och sedan skall arrendatoren lefwerera richtigdt arrendet till Academien, alle
nast dhet intet blijr i förtijdh arresterat som förr en gång är skiedt, utan han får 
föra uth säden i rättan tijd och wända henne i pänningar. Res. att det bewillia- 
des honom.

XI. Rector proponerade, att Johan Jäger Holm. begiär testimonium academi- 
cum. Item Benedictus Trysenius O-Gothus. Res. bewilliades.

XII. Decanus facult:is philosophicae anmälte att Johan Nording Angerm. be
giär disputera de Jano. Resolutio. Bewilliades.

Höltz Consistorium maj. d. 23 Febr. A:o 1687
praesentibus Rect. Magnifico D. Obrec[h]to, Prof. Micrandro, Prof. Auri- 

villio, Prof. Drossandro, Prof. Spole, Prof. Bilberg, Prof. Peringero, Prof. Lager
löf, et Laur. Elingio qvi acta notavit.

I. Acta ifrån förre Consistio uplästes af Prof. Aurivillio.
II. Rector proponerade om Joh. [Hedbergs] Cursoris död, och förtälte att 

några woro som den tiensten söckte, hwilka woro Christiern Bergheim, Olaus 
Vadström, Martinus Ubbelius, Ericus Löding [Loding], Hans Hansson Örn.

III. Inkallades Ubbelius af Rectore och förfrågades, hwarest han sig tills detta 
uppehållet. Han swarade sig hafwa warit hoos förnämt folk, och kan af dem få 
attester. Inkallades och Vadström, hwilken blef tilfrågat om han will qvittera 
sina studier, der han skulle bekomma Cursoris tienst. Swarade sig sina studier 
ey willia qvittera. Inkallades och Löding, hwilken tilspordes, huru länge han hafir 
warit borta ifrån Academien, sade sig warit borta 2 åhr, och imedlertijd warit 
collega i storscholan i Stockholm. Inkallades och Christiern Bergheim, hwilken 
tilspordes om han hade lof af postmästin dll att träda ud en annan tienst, och 
om han hafwer studerat. Sade sig hafwa lof, men intet wara studerat. Consisto
rium fan råddeligit, att Ubbelius på prof till en tijd skulle wara uri Cursoris 
denst vicarius, och Vadstreum skall på något sätt ihugkommas med stipendio 
i längden.
20-754293 Sallandtr
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IV. Effter Cancellarius warder i morgon, will Gud, kommande, frågade Rec
tor Consistorium, på hwad sätt H:s HögGrefl. Excellxe borde emottagas och 
undfägnas, effter han aldrig förr wijd Academien warit hafwer, sedan han Aca
demiae Cancellarius blifwit. Res:o. Att några deputati af Consistorio tillijka med 
ProRectore skola möta H:s HögGrefl. Excellxe Cancelleren af hwar facultet, 
emädan Rector war då särdeles förhindrad.

Höltz Consistorium majus d. 2 Martii A:o 1687
praesentib. Rectore Magnif. D:r Obrechto, Prof. Holm, Prof. Aurivillio, Prof. 

Drossandro, Prof. Spole, Prof. Bilberg, Prof. Peringero, Prof. Lagerlöf, Prof. 
Normanno, et L. Elingio, qvi acta annotavit.

I. Hans Kongl. Mayittz Rådz, Hans Excell.ces Nils Bielckes supplique till 
Kongl. May:tt om Kulla [Söderkulla] hemmans med Academ:n bytande upläs- 
tes. Res. Denne saken upskiutes till plenius Consist:m och Räntemäst:ns när- 
warelsse.

II. Emädan Knut Mattzsson i Walskog är af Academiae hemman afsagder, slöt 
Consist:m att inspectis aerarii skulle resa till hemmanet, och tillse huru han hem
manet hafwer åbot, hwar effter han sedan kunde exequeras. Uplästes han 
suppliq till Consistorium.

III. Inlefwererad[es] en upsatt uti Consistorium af rese omkostning till och 
ifrån Helsingeland för 10 åhr tilbakars af Anders Carm, hwilken remitterades 
till inspectores aerarii och Räntemästaren.

VI [=IV]. Uplästes Secreterarens bref till Rectorem Magnificum, uti hwil- 
ket han förmäler, huru h:r Bockius har accuserat Kongl. Rätten de male admini
strata justitia.

V. Rector Magnificus proponerade för Consistorio, huru han war sinnad att 
parentera öfwer Hans Kongl. Mayittz Råd Hans Excellxe Ehrenste[e]n, effter 
Hans Excellxe har warit hans patron, och han redan af enkefrun [Catharina, f. 
Wallenstedt] personalierna bekommit. Till denna orations hållande bewilliades 
tijssdagen uti nästkommande weka.

(Den 8 mars.)
Effter hållen parentation d. 8 Martii 687 öfwer Hans sahl. Excellxe fordom 

Kongl. Rådet Högwällborne h. Edvard Ehr[e]nsteen, trädde fölliande Profes
sores tillsammans i Consistim. Nembl. Rector h. Obrec[h]t, h. Aurivillius, D.D. 
Drossander, h. Spole, h. Wollff, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlööf, h. Norr
man och Secret. Reftelius.

I. Rector inlefwererade 2 huusesyns instrumenter dhet förra af d. 7 Sept*. 
687. uprättat af inspect. aerarii Prof. Aurivillio, Erich Hanson i Åby, Olof Mar- 
kuson i [Brunnby i Börje] och Erich Person i Nyfwela, öfwer Academiens 
hemman i Wallskogh och hwadh bonden Cnut Månson ** tili Academien är skyll- 
digh. Här på begiärtte Prof. Aurivillb/j dhet Consistorium wille effter desse in
lefwererade instrumenter och Kongl. förordningar taxera, hwadh bonden för 
huusröta kommer att betala, och hwadh sielfwa reparationen kommer att kosta. 
Sedan insinuerade Rector och sahl. Loccenii doctrinnas [Margaretas] bref till

* Felaktig datering.
•* Felskrivning för Knut Mattsson.
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Consistorium, det wille Consistorium hoos samma bonde exequera 62 dr kop
part, som han henne skylld ig är, transporterandes hon samma 62 dr kop
par :t på Acad.n till afbetahlning för någon sin skuld.

Resp. Belangande taxan på huusrötan och hwadh bonden derföre kommer 
att betala, så wähl som reparationen, så hemskiutes dhet till insp. aerarii och h. 
Qvaestorem att dhe dher öfwer upsättia een laga wärdering effter lag.

Hwadh wijdkommer sahl. Loccenii doctrinnans skuld, så accepteras till 
Acadms betahlning dhen giorde transporten så frampt elliest bondens egen- 
domb, sedan Acadms propre fordran blifwer exequerad, kan tillhinna.

II. Notificerade Rector dhet h. Prof:r Norcopensis upsagdt förståndareembe- 
tet för domkyrckan, effter han hädan effter icke blifwer här wijd Acadrn så sta
dig, hwarföre D.D. Pet. Rudbeck begiärer dhet måtte någon i hans ställe substi
tueras. Detta differerades till ordin. Consist. dag.

III. 'Domino Johanni Klint Holmensi bewilliades testimonium. Sammaledes 
och Domino Johan Bonaeo V.Gotho.

IV. Secretm giorde relation om sin expedition i Stockholm, att hafwer han 
nu så wijda kommit medh Kulla [Söderkulla] saaken, att är hon nu alldeles 
uthagerad, så att wijdare intet något, hwadh libellerandet angåår, desidereras. 
Hafwer och här jämpte så mycket skyndat och drifwit, att acten är reda till 
h. assessm Phrygius ad referendum uthlefwererad, hoos hwilcken han och saken 
i bästa måttan flere resor recommenderadt, förmodandes intet annat, än behagel. 
uthslag här på föllia lärer. I lijka måtto hafwer han och till dhet bästa recommen
deradt Consistorii action emoot h. assessm Be[h]mer, och söckt på det flij- 
tigste att fa uthslagh dher uthi; men hafwer tills dhetta omögel, kunnat låta giöra 
sigh. H. assessoren hafwer och sielf drifwit på uthslag, men omsijder reest 
ifrån Stockholm, doch, så wijda man weet, HoffRätten alldeles owetterl. Och 
som Secretm befarit dhet han wijd afresan skulle något inlagt i Rätten actionen 
angående, hafwer han noga dher effter frågat, men intet förnummit något sådant 
skiedt.

Consistorium minus d. 9 Martii 
närwarande Rectore h. Obrec[h]t, h. Aurivill., h. Pering., h. Elingio i h. 

Schütz ställe, som nu pro stipendiariis disputerade.
I. Uplästes wälktt Sven Anderssons bref till Consistorium för sin sohn 

Andreas Hielmberg, dhet wille Consistorium ransaka om dhe injurier som ho
nom af m:r Crispino Insulandro skulle tillfogade warda. Sedan inkallades bägge 
partterne, beklagandes Hielmberg dhet Insulander honom tillskrifwit ett bref 
upfylt medh hårde och swåre calumnier, insinuerandes till samma sin klagans 
verification bem:te Insulandri bref in originali af d. 25 Jan. 687., det samma up
lästes williandes Hielmberg dher af bewijsa att Insulander uthi det samma kallat 
och tillagdt sig, som skulle han wara een weetlöös person, belackare, wrång ut- 
tydare, hedersskiäm/ware, sloker och kissmare etc. Sedan insinuerade Insulander 
ett sin broders bref af d. 21 Jan. 687, dher uthi brödren Bengt* Insulander låter 
Crispinus sin broder wetta, att dhenne Hielmberg har sagdt för sin maatmoder, 
Brehm(er)s hustru [Barbara, f. Wagner], att dhet Crispinus har disputerat i land-

* Felskrivning för Bernhard.
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skåpet kunde een gosse giordt, effter dher i ingen lärdom besticker. 2. Att 
löper han omkring i staden effter gloser till sin disputation, så att alla studiosi 
derföre giöra narr af honom. 3. Att gå hans disciplar swartta som kockepoikar, 
hwilcka han och 4. skulle hoophissat att rifwas och slås medh Hielmberg, som 
brefwet dhetta wijdare uttrycker.

Hielmberg nekade alldeles till dhe ordh, som i Insulandri bref formales och 
wille ingalunda wederkiännas, att skulle han dhem någonsin fålldt; förmeente 
och wara mycket inconsiderat giordt, att Crispinus skulle på sin brohrs bref 
honom tillagdt dhetta och så store commentarier dher öfwer giordt. Insulander 
reponerade, att han allenast genom sitt bref till Hielmberg welat förnimma, om 
wore Hielmberg skylldig till desse ordh, att han dhem sagdt, ty dher han dhet 
icke woro, så skulle icke häller något af dhet Insulander skrifwit, Hielmberg 
taga till sigh, ty med dhen condition säger Insulander sigh brefwet skrifwit, som 
icke allenast dhet brefwet, uthan och ett annat af d. 28. Jan. jämbwähl skulle 
bewijsa, hwilcket och insinuerades, och befans äfwen som dhet förra conditiona- 
liter skrifwit. Men skulle Hielmberg tillstå willia dhesse ordh, så må han och 
kiännas wijdh dhet i brefwet skrifwet är. Hielmberg sade sig intet kiännas wijdh 
dhesse ordh, hwarföre han och tagit attest af sin maatmoder dhet han dhem icke 
sagdt. Producerade så attesten skrifwen af mattmodrens man s:r Jonas Brehm, 
dheruthinnan Hielmberg fuller frijkallas för ofwanb:te ordh, men förmäler lijk- 
wähl, att skulle sagdt dhet Insulander otillbörl. skulle handlat medh Brehmens 
sons [Didrik Georg] information, då han hans praeceptor war. Insulander för
mente dhetta eena wara orsaak nogh, till att taga offension af, och att Hielm
berg intet bordt sigh derföre oskylldig blasmera. Här emoot swarade Hielmberg, 
att när Insulander släpte disciplen och han tog honom emoot, och skulle låta 
honom deciinera componera etc. befan han honom ringa för sigh kommen, och 
derföre sade han till exculpation dhet för sin maattmoder. Insulander repone
rade, att skulle Hielmberg dher han någon försummelsse kunnat märcka wara 
förelupin, låtit examinera disciplen i hans närwaro. Påberopade sig elliest inspec
toris uthsagu och wittnesbördh, som han gifwit då gossen examinerades. Hielm
berg sade samma inspector sedermehra fast annat attesterat om disciplen och 
dhes information af m:r Insulandro.

Insinuerade så Hielmberg een requisition han giöra låtit genom majoren h. 
Jean Printz och s:r Jöran Wichzell, till Insulandri broder bookhållaren s:r Berndt 
Insulander om wille han tillstå dhe calumnier och smädeordh, som bookhållaren 
i sitt bref till brödren Crisperus skrifwit. Hwar emoot bookhållaren sig uthlåtit 
affirmative, och att hans swärmoder och swägerska sagdt dhet Hielmberg till 
samma ordh auctor woro, och dhe öfwer Crisperus uthgutit. Men elliest hwadh 
expressionerne anbelangar, som bookhållaren i brefwet till sin b:r sig uthlåtit till, 
så will han wijdare dhe till Hielmberg ey applicera, än han kan öfwertygas 
hafwa fält samma ordh öfwer hans broder. Här emoot producerade Insulander 
h. Christina Andersdotters och Catharina [Insulanders, f.] Wagners attest, 
hwilcka betyga att h. Barbara [Brehm, f.] Wagner sagdt, dhet dels Hielmberg, 
dels Crisperius Jernfeldt tillagdt Crispino dhe tillwijtelserne, som uthi book- 
hållarens Insulandri bref finnes och ofwantecknade äro, lägger och dhet till, 
att Hielmberg sagdt dhet Chrispinus Insul, läst för hans son, som ingen ährlig
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karl. Producerade än yttermera Insulander ett Hielmbergz bref af d. 1 Feb. 
dher uthi han säger han will låta på predikestolarne bedia för Insulander.

Partterne affträdde, och inkallades så å part Hielmberg då honom saken blef 
representerad, och han inråddes att förlijkas medh Insulandro, dher till och icke 
häller Insulander förmeentes wara obenägen; men i wijdrig händelsse torde han 
underkasta sigh någon wijdlyfftigh- och swårheet, som och att han så wähl som 
Insulander här igenom tijdhspillan och hwarjehanda omkostnad sig öfwer hallsen 
draga. Insulander inkallades sedan å part och giordes representation äfwen för 
honom med inrådande till förlijkning, hwar till han icke wijste sig obenägen. 
Hwarföre och bägge remitterades till tentera composition förr än något wijdare 
lagfarande skier.

II. Inkom borgaren Per Mattson beswärandes sigh öfwer studiosum Wilhelm 
Wricht att han förleden S. Simonis Jude dagh legdt een häst af sigh till Krusen- 
bergh, och honom fuller igenstält om afftonen samma dag mellan 10 och 11, 
men hafwer imedlertijd sönderbrutit honom så widt, som sadelen räckte, och 
jämbwähl war rönne söndergrijsade, så att han intet sedan kunde bruka honom. 
Och när han strax dher på lätt syna honom, förmärckte han ryggen wara på 
honom alldeles afbrutin, som han och omsijder blef dödh, klagandes borgaren 
dhet han imedlertijd måst leya sig 21 dagar häst till sitt arbete. Hästen wer
derar borgaren för 50 dr koppar:tt.

Wricht reponerade dhet han lefwereradt borgaren igen hästen emellan kl. 7 
och 8. 2. Hade een annan studiosus wijd nampn Nicolaus Marcker äfwen och 
leydt een annan häst af borgaren som reedh med Wricht alt een och lijka lång 
wäg och fölgdes så wähl fram som tillbakars, och rede lijka hårdt, hwar på han 
och upwijste Nicolai Marckers attest. 3. Producerade han h. Karin Mattzdotters 
attest, att borgaren kiört halm med hästen någre dagar effter Wricht honom rij- 
dit. Borgaren framtedde å sin sijda till bewijs fältwäfwarens Anders Böses attest, 
som hästen synt, att war han mycket illa brutin, ryggen twärt af, och att han 
bakdelen intet kunde råda med! Wärderar honom och för 50 dr. Dhet samma be- 
wijste han och genom mästermannens Gabriel Meijers attest som hästen skulle 
bota.

Sedan sade borgaren dhet han allenast een gång kiördt effter halm i ladan, men 
när han kom hem, föll han omkull, och 3 wekor dher efter blef han dödh.

F:ss om hästen war brutin förr än Wricht honom tog? Wricht swarade dhet 
han intet weet, om han war bruten eller ey, men borgaren sade honom då all
deles wara obrurin. Tilläde och, att då Wricht honom rijdit, så har han alt låtit 
hästen dantza, flyga, springa, och dher till honom inciteradt genom spårorna, af 
hwilcket flygande han blefwit så illa medfarin.

F:ss hade hästen något fehl för än Wricht honom emottogh? Wricht sade dhet 
han kan intet weeta om han något fehl hade, men borgaren sade honom alldeles 
förr warit frisk och fårdigh.

F:ss när borgaren sade Wricht till om hästen att han war så illa medfarin? 
Borgaren sade att han honom tilltallte dher om dagen effter Wricht honom rij
dit, och sedan genom twänne karlar, men tridie dagen lätt han föra hästen till 
Wricht igen dher han giäste. Wricht sw:de dhet han allenast blef tilltahlt dher 
om effter 14 dagar genom een solidat. Sade elliest dhet borgaren sagdt då han 
tahlt med honom, att woro hästen allenast bruten lijtet i ryggen af ringen, som
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man plägar knäppa ländstycket uthi, men doch så, att dhet intet hade på sigh. 
Sade och Wricht sigh hafwa swarsgodh sadell, dhen han intet weet pläga bryta.

F:ss om Wricht tillbudit förlijkning? Wricht sade sigh intet kunna tillbiuda för- 
lijkningh, effter han icke wist sigh wärre hästen handteratt än förswarlit war.

F:ss när borgaren lätt syna hästen? Borgaren swarade att dhet skedde af mäster
man dagen effter Wricht rijdit honom.

F:ss om dhe hade sine wittnen tillstädes, effter attesterne icke kunde giälla, 
så wijda dhe icke äre besworne. Men dhe wore intet här.

Resol. Såsom nu inge wittne äro tillstädes, och derföre till saaken något wij- 
dare icke giöras kan, altså skola partterna dhem skaffa upp till een annan gång, 
så frampt dhe icke dhesinnan kunna förlijkas, hwilcket dhem tillätz.

II [bis]. Inkom Magnus Clastrin een ung studios«j insinuerandes een sin 
mohrfaders rådmannens Erich Jöransons och sin swågers befallningm:s Anders 
Roxes såsom sine målsmäns skrifft, dher uthi dhe förmäla, att studiosus Joseph 
Wallerman och föraren Johan Rudbeck begiärt af Clastrin på een kiällare, dher 
dhe råkatz tillsamman, att wille han spela brädespelh och kortt medh dhem. 
Dhenne Clastrin hade fuller i förstonne nekat att kunna eller willia spela, men 
omsijder hafwa dhe tubbat honom här till och spelt af honom i carolin sampt 
12 a 14 tolförstycken, dhem han doch intet hade att betala medh. Gå altså 
dhe effter honom när han skulle gå hem af kiällaren, och wijdh dombron och 
rådhstuguhörnet grijpa honom an, slå honom par öhrefijhlar och uhrskiära uhr 
hans råck 31 st. söllfwerknappar, begiära derföre dhe att måtte Wallerman 
wederbörl. härföre plichta.

Wallerman wille öfwertyga Clastrin twetalen, effter han förste gången i Con
sistio skulle sagdt att Rudbeck hade uthskurit knapperna, och allenast Wallerman 
stådt och sedt dher på, men nu förmäles i skrifften att dhe bägge dhet giordt. 
Men Clastrin sade dhet han förr refereradt, och dhet nu uthi dhenne skrifften 
förmäles, är ingen contrarietet uthi. Sedan effterfrågades, om dhe hafwa sine 
wittnen tillstädes, men ingenthera hade them, hwarföre resolverades, att skola 
dhe dhem till een annan gång upförskaffa. Sedan begiärtte dhe å bägge sijdor 
fa partt af hwars annans inlagde skriffter, hwilcket dhem bewilliades.

III. Borgaren Erich Erichson inkom, beswärandes sigh öfwer studiosum 
Dominum Jonam Levin, att han är honom skylldig någon summa pennings för 
några måhltijder maat, några marcker fläsk, någre kannor öhl, ett smör, 
half & brödh, för kook och twätt i 3 wekors tijdh 2 dr, för 2 flaskor 2 dr, 
för spijsöhl 2 dr, för luutfisk 1 dr 19 öre, för brännewijn 2 dr 16 öre, noch 
för öhl 5 dr, och för 2 st. hästar i otta dagars tijdh han bortthafft. Här på 
tillstodh borgaren 12 dr kopptfrrtt wara betalte, och inlefwererade så till wijdare 
underrättelsse twänne räkningar om alt dhetta.

Levin sade sig alla perzedlar wederkännas, men dhem alla betalt, föruthan smö
ret dhet han lofwade gifwa borgaren. Borgaren sade allenast wara een sex- 
dahlersplåt betalt, till dhe förra 12 dr. Levin frågades huru han will bewijsa 
bägge dhesse räkningar wara betalt. Levin sade sig dhet willia bewijsa genom 
sin allmanach, dher han annoteradt när han borgaren betalt. Sade elliest dhet 
han skickat ändå 2 plåtar till borgaren genom een gåsse Måns Cnutson, men 
samme gosse är nu i Östergiötlandh. Borgaren nekade alldeles sig fått dhesse 
plåtar. Sedan sade och Levin dhet han een annan gång sielf gifwit borgaren till
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betahlningh 12 dr uthi studiosi Gelsenii närwaro, dher till och sammaledes bor
garen nekade. Bägge partterne tillsades att dhe skola upsättia klare och distincte 
räkningar, effter dhesse äro så alldeles mörcke och confuse, hwar effter man 
kan see hwadh fordran är, och hwadh dher på är betalt. Här medh wore dhe å 
bägge sijdor benögde. Tillhölls och dher jämpte att lägga till samma räkningar 
behörige verificationer eller medh wittnen dhem bekräffta.

Consistorium majus d. 16 Martii
närwarande Rector h. Obrec[h]t, DD. Pet. Rudbeckius, M. Micrander, [h. 

Aurivillius], D.D. Drossander, h. Spole, h. Wollff, h. Bilberg, h. Peringer, h. 
Lagerlööf, h. Norrman, h. Elingius, h. Qvaestor, och Secret. Reftelwr.

I. Acta procedentia uplästes och med dhet samma bewilliades att Prof. Bil- 
bergz skrifft moth Prof. Schütz införas suo loco.

II. H :ss Högw:tt D.D. Petrus Rudbeckius begärte få tillstånd att notificera 
huru som Reverend. Dominus ProCancellarius i dag i consistorio ecclesiastico 
giordt någon påminnelsse som borde medh Consist:o communiceras. Nembl. 
att woro rådel. dhet man låte anstå, att uthi disput:b«j publicis indraga något som 
angår principia philosophier veteris vel novae, som och elliest dhe praecipua capita 
och momenta, som nu mällan tteo/ogos och philosophos controverteras om, in till 
dhes uthslagh dher uthinnan falla kunde, särdeles som icke annat dher af föror
sakas än owäsende, som icke långesedan skiedt, när disputerades de fonte juris 
na/«ralis, dher till och anledning kunnat warit, kan skie af dhen disputationen de 
imwortalitate mimer.

H. Peringer tanquam Decanus sade att bägge disputationerne de fonte juris 
na/#ralis och dhe immortalitate mimer äro censerade, och derföre dher någon 
förmärckt något anstötel. dher uthi funnes, så skulle han giort påminnelsse dher 
om i tijdh, och icke effteråth komma med sådant åtahl. Prof. Bilberg begiärtte 
så nu som förr att Consist:m determinera wille hwadh han såsom inspector sti- 
pend. bör disputera, effter han hwarcken uthi veteri eller recentiori philosophia 
far dhet giöra, kunnandes han icke häller af någon materia in mathesi sig betiena, 
effter dhe materierne propter certitudinem demonstrationum icke äre så dispu- 
table. Omsijder resolverades att han så uhr veteri som recentiori philosophia 
disputerar hwadh som förswarkt är, och till ungdommens upbyggelsse lända kan.

H. Prof. Micrander önskade dhet måtte skie, som länder ad commoda juven
tutis, men att man för dhet öfrige uthlåter dhet, som pugnerar contra principia 
veteris philosophier särdeles pendente lite, och jämbwähl afhåller sigh från dhe 
materier som kunna anstöteliga wara.

Prof. Lagerlööf: dhet wore då wähl att facult. theologica specificerade dhe mate
rier, såsom dhe förmena wara anstötelige, men så wijda dhet icke skiedt, kunna 
philosophi intet wetta, hwilcka dhe mena som bör så noga eviteras.

Prof. Micrander mente att dhet är wijdh handen gifwit, men Prof. Lagerlööf 
och Peringer sade intet något specifice wara ännu utryckt, uthan allenast in 
genere förmält att philosophi skulle tractera dhet som icke pugnerade emoot 
saniorem philosophiam och hade någon fahra med sigh uthi religionswäsendet. 
Dhetta wille ingen af philosophicis wederkiännas skiedt wara, beropandes sig 
der på, att dhe intet annat proponera eller tractera, än dhet dhe effter sitt sam- 
wete weta förswarl. wara.
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III. Constituerades h. Prof. Spole till kyrckiowärd uthi h. Prof. Norcop. ställe, 
men Prof. Spole excuserade sigh för anttagandet tills Prof. Norcop. sielf åther- 
kommer.

IV. Insinuerades Carl Christiern Mandels fadderbref för twänne judar nembl. 
Samuel Mandel och Mauritz Fursten som döpas skulled. 13 Mardi. Sedan berät
tade Rector, att h. fiscalen Söderman är anmodad att representera Consistorii 
rum och ställe wijd dopet. Men när dhen förre juden Lion döptes, så stodh 
Secretm i Consistorii ställe. Consistoriales discourerade om någon fadder- 
gåfwa skulle dhem deputeras. Men Prof. Peringer betygade att Fursten och Man- 
dell för den orsaken intet inviteradt Consistorium, uthan allenast att Consisto
rium elliest wille hafwa dhem i godh omtancka. Blef altså icke någon gåfwa för 
dhem deputerad.

V. Uplästes h. fiscalens Södermans bref af d. [lucka för datum] Martii att 
Kongl. M:tt d. 7 Martii afdömbdt Bringii saak, och då tilldömt Acad:n dhe 100 
rdr in specie, som sahl. Prof. Bringius effter obligationen länt, och hans erf- 
wingar i HoffRätten warit frijkände före, medh 6 pro cento, som och dhen öfrige 
summan dhe skylldige äro, jämbwähl å 6. pro cento. Huushyran blifwer effter 
Kongl. HoffRättens domb ståendes, men om dhe 2 påster, som HoffRätten för- 
bijgått, far Academien inkomma innom 6 månader. Prof. Micrander påminte, 
att ehuru såsom nu blifwer med gården, om Bockius skulle wijdare willia påstå 
att fa honom uhr gården eller ey, så är nödigt att Academien låter een ny wär- 
dering gå för sigh, effter dhe förre twänne synes alt för praejudicerlige, särdeles 
dhen senare. Och bör då komma i consideration dhen reparation som skied är, 
ty dher honom skulle huushyran godh giöras, och icke då strax reparation 
komme till compensation, lärer Bockius dhen sedan intet betala. Här på för
frågade Consistorium om dommen intet öfwerkommit, men Secret:n swarade 
dhet han skrifwit till advocaten Wallerius att wille han dhen uttaga, effter han förr 
honom committeradt uttaga dommen in causa. C[h]ruzeliana. Resolverades altså 
nu intet hwarcken om execution eller wärderingen, uthan anstår dhet till man 
far dommen öfwer, att man får see dhes innehåld. Emedlerrijd kan lijkwähl 
tackseyelsse bref afgå till Illust. Cancellarium för des beforderlige ynnest i 
dhenne saken.

VI. Uplästes landzhöfdingens wällborne h. Güldenhoffz bref af d. 13 Martii, 
förmälandes huru som Kongl. Mayrtt genom dhes aller nådigste bref af d. 2. 
dito förklarat, att medh Academiens hemmanens contribudons upbärande skall 
förfaras, som med frelsse, hwarföre wällborne h. landzhöfdingen förmenar sidste 
rijksdagzbewillningen för Acad. bönder böra clareras till cronobetienterne. 
Sammaledes communicerar wällborne h. landzhöfdingen Kongl. CammarCollegii 
bref copialiter af d. 8 Martii, att will Kongl. CammarCollegium weeta af hwadh 
fundament Acad:n upbär af dhes bönder extraordinarie contributioner, såsom 
krigz, cröningz och andre hielper, item mantalspe»»/»g:r. Sammaledes upläs
tes och landzhöfdingens wällb:ne h. Thegners bref af d. 11 Mardi om samma 
ärende, begiärandes han dher om communication.

H. Ränttmäst:n förmente att hoos een eller annan torde tanckar upwäxa, 
som skulle Acad:n wara så rijk, och derföre nogare inquisidon om inkomsterne 
kunna skie, effter man låter förmärcka och uthsprijda, som skulle Acad:n hafwa 
så stort öfwerskått. Skulle derföre Acad:ns inkomster minskas, eller aerarium
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något komma att lijda här igenom, så har man ingen annan att skylla än sigh 
sielf, beklagade lijkwähl att någon af Collegio sådant uthsprijder, som sedan 
skall lända till så stoor gravation. Sedan berättade han om dhe Acad:ns extraord. 
inkomster således. Consistorium har tillförende förklarat sig öfwer samma saak 
och fråga, som lärer finnas i copieboken, och kan dher uttagas och öfwersän- 
das. 2. Har Acad:n Kongl. dona//on på alla extraordinarie pålagor, som kunna 
uthgå af Acad:ns godz och bönder nembl. H:ss M:ttz Drottning Christin«, hwar 
på bägge dheras Kongl. Mitters confirmationer på privilegierne uthfallit. 3. Så 
har Acad:n i föllie af högstb:te Kongl. donation och privilegier sedermehra ali
ti jdh upburit och nu tit sådanne extraord. bewilningar och uthgiffter, undan
tagandes een gång eller annan, då man anten af owuligheet sådant gufwit ifrån 
sigh, som iag intet weet anten dhet kommit Cronan till godo, eller så lagat att 
dhet kommit i sin egen pungh. 4. Kan iag intet see huru Acad:n kan högstb:te 
Kongl. privilegium och donation umbära och på sådan olyckelig händellsse dhes 
stat blifwe beståendes, emädan dhen difference, som är emellan Acadins be- 
hålldne räntor och inkomster och dheras uthgiffter till ordinarie statens aflöning, 
plägar elliest af sådanne extraordinarie bewillningar till een dehl ersättias, som 
och nu sidst i H:ss HögGrefl. Excellices Illust. Cancellarii närwaro här på ortten 
publice in Consistorio upwijstes, att Acadins behålldne ränttor för 684 stego 
något öfwer 8000 dr söllfitt ringare än som statens aflöhning fordrar, föruthan 
hwadh extraord. uthgiffter dhesuthan åhrl. tillkomma, så att dher Kongl. staten 
förmenar extraordinarie expenserne åhrl. icke behöfwas högre än till 300 dr 
söllfitt så stijga dhe lijkwähl åhrl. till 4000-5000 å 6000 dr koppar.tt. 5. Kan 
iag intet see annat än dhe ränttor, som beräknas Hans Kongl. Mittz Academie 
effter Kongl. privilegier till des nödige underhåld, om hwilcket Hans Kongl. 
Mayitt bär een så hög och nådig omsorg, dhe beräknas och således Hans Kongl. 
Mayitt, och kommer Cronan till nytta, så wijda Hans Mayittz stat dher medh 
aflönes. 6. Tycker iag rådel. att man icke allenast swarar herrar landzhöfdingarna 
i dhetta ärendet, och gifwer dhem dhen bästa och omständigaste uplyssning som 
kan finnas så af privilegierne som aeterne, uthan man och giör i ödmiukheet 
een fullkomblig berättelsse dher om till Illust. Cancellarium och wijser hwadh 
privilegier Acadin hafwer på sådanne ränttor, och huru nödige dhe äro till 
Acadins Conservation och underhåld, och hwadh skada och afsaknadh räntt- 
cammaren skulle taga, om dhe reducerades, så att dhet står till befara staten 
omöyel. kunde bära sigh, så frampt man icke skulle i underdånigheet beswära 
Hans Mayitt om annat i stället. 7. Skulle och Acadin wara så olyckelig att gå 
desse ränttor qwitt, dhet man doch icke förmodar, dher saken blifwer genom 
Hans HögG. Excellice Illust. Cancellarium Kongl. Mayitt recommenderat, så 
måste man lijkwähl söka att så wijda blifwa wijd privilegierne och donationerne, 
att då Acadins fogdar måtte dhem upbära och lefwerera, på dhet icke Cronans 
betiente således skulle få någon hand och ingreep medh Acadins bönder och 
ränttor. Angående lagmans och häradzhöfdingz penningir, så har Acadin dhem 
alldrig upburit, uthan tillfalla dhe Kongl. Mayitt och Cronan. Rector berättade 
att Hans HögGrefl. Excellice Illust. Cancellarius låtit förmäreka att han hälst 
sågo, att när något woro honom att föredraga, så som nu dhenne saaken, dhet 
flere kunde besparas till een gång, och dhe upsättias på ett memorial, att han icke 
så offta nödgades beswära Hans Kongl. Mayitt. I anledning af alt detta resolve-
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rade Consistorium att förklaringar öfwersändes till herrar landzhöfdingarne, och 
jämbwähl recommenderes saken i bästa måttan medh alle dhes circumstantier 
hoos Illust. Cancellarium.

VII. Upplästes högwällb:ne h. baronens Sven Ribbingz bref till Consisto
rium, dher uthi han låter förstå att sahl. Kongl. Rådet h. Bengdt Skytte, i af- 
seende till dhet att han ingen son hade, hade transporteradt administrationen 
öfwer sahl. Kongl. Rådetz h. Johan Skyttes hijt till Acad:n donerade testamente 
in på sin systers son sahl. Kongl. Rådet och praesidenten h. Jöran Giillenstierna. 
Men som sahl. Güllenstiernan nu är dödh, så påstår h. baronen att blifwa öfwer 
samma testamente patronus, alld enstund han är primi testatoris dotter dotter
son, men hafwer i respect till dhen giorde transportten på h. Güllenstiernan i 
hans lijfztijdh på samma rätt ey welat tala. Rector berättade dhet han om dhetta 
ärendet communiceradt medh Reverend. Dn. ProCancellario, och han förmeent 
dhet Consist:o intet tillkommer att determinera hwilcken som jus patronatus 
competerar, uthan woro bäst i anledning af testamentet, att dhe som i tes- 
tamentet constituerade såsom inspectores deficiente patrono, här om draga för
sorg. Uplästes altså testamentet dheräst någre biskopar äro nämbde till inspecto
res; hwarföre aggreerade Consistorium ProCancellarii förslag och resolverade 
här jämpte, att beswaras wällb:ne h. Ribbing wederbörligen i anledning af tes- 
tamente. H. ProRector deputerades dhetta att underskrifwa, effter icke för Rec
tore synes compatibelt dhet att giöra, som testamentet ut Prof. Skyttianus åth- 
niuter.

VIII. Företogz ad deliberandum om det byte, som Hans Excelkce Kongl. 
Rådet och generalleut. högwällborne h. Niels Bielke tillbiuder, nembl. emoot 
Kulla [Söderkulla] att gifwa något annat hemman. H. Ränttmästaren berättade, 
att han skrifwit till fogden Hambraeus att skulle han gifwe behörig underrättelsse, 
om kunde dhetta hemmanet uthan Acadtns och Kongl. Mayittz egit dher in 
till nästliggiande brukz oskada bortbytas. Sade och att directoren Pels war här om 
dagen i staden, då han tillstodh att Kongl. May:ttz egit bruuk Österby har åhrl. 
kåhl från Kulla, och att dhet för samme bruuk är alldeles omistandes. Elliest 
hwadh dhetta byte wijdkommer, så differerades deliberationen till wijdare un
derrättelsse inkommer ifrån Hambraeus.

IX. Sedan inlefwererades någre personers suppliquer om successionen till 
Cursoris tiensten, nembl. Eneboms, Wadstreum, Lodingz, Ubbelii, Sahlströms, 
Agandri, Kelbergz, Hedbergz, Hegerström, Gårdman, Elfwii, Nybelii.

Ränttmästaren berättade att Enbom inlagdt sin supplique till att öfwerlefwere- 
ras till Illust. Cancellarium, men Hans HögGrefl. Excelkce då remitteradt dhen 
till Consistorii ompröfwande och wijdare öfwerläggande. Betygade elliest dhet 
han är af wackert och skickel. lefwerne, håller sigh nychter och flijtig. Dhet 
samma contesterade och Secret:n, opwijsandes och ett attestatum om hans lef
werne från s:r Walter i Stockholm, dher han förr warit. H. Bilberg och Norr
man recommenderade Kielberg för des skickelig- och nychterheet. D.D. Pet. 
Rudbeckius giorde äfwen dhen contestation om Sahlström, men Ubbelius som 
nu är vicarius sade han wara något begifwen till drijckande. Omsijder kom här 
till att skulle voteras och sade

H. Ränttmästaren att han ingen kiänner mehr än Enbom af dhe som sigh an
mält, och honom finner han dher till alldeles tienligh.
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Prof. Elingius voterade Ubbelium.
H. Norrman Kielberg och Elfwius.
H. Lagerlööf voterade och Kulberg [Kellberg], så frampt han will betäncka 

sigh att försöria änckian.
H. Peringer nämbde och dhen samma, under samma condition. H. Bilberg 

nämbde Kielberg.
H. Wollff nämbde både Enbom och Kielberg.
H. Spole Gårdman och Nybelius.
D.D. Drossander sade att alldenstund han ingentera kiänner af dhe som 

nämbde äro, så frampt Ub[b]elius icke skulle wara tienlig, så nämbde han effter 
dhe recommendationer som framförde äro Enbom och Kelberg.

Prof. Aurivillius sade att så frampt änckan kunde blifwa försörgd och man 
finner dher tili capable dhe som mäst recommenderade äro nembl. Enbom och 
Kelberg, så giör honom lijka, hwilcken vacancen af dhem tillträder, men dher 
dhet icke skulle skie att enkian blifwer försörgd, håller han icke obilligt wara, 
att Ubbelius som af Consistorio antagen är, om han fins dher till capabel, må 
dher wijdh förblifwa.

Prof. Micrander sade att om änckan befinner sigh betient af Conservationen 
wijd rummet, som hennes förra man warit uthi, så tycker han effter h. D.D. 
Pet. Rudbeckii recommendation så wähl som i anseende till sin egen kunskap 
om Erich Biörson Sahlström att han kommer dher till eller Enbom. Elliest tyc
ker han att Ubbelius, som nu förträder tiensten, om han comporterar sigh tili 
Consistorii behag, förblifir dher wijdh.

D.D. Petr. Rudbeck insinuerade skrifftel. sitt betänckande, voterandes han 
Sahlström och Ubbelium, men håller lijkwähl före, att ingen wiss kan consti
tueras, förr än änckians nådhåhr expirerar.

Rector: effter som större delen reflectera på änckans försörjande, så voterar 
iag på Enbom om han elliest skulle wara i sådan tancka. Men imedlerdjdh duran
te termino gra//ae, tycker iag att ingen wiss kan constitueras, uthan förrätter 
interim Ubbelius tiensten.

X. Uplästes sahl. rådmans Erich Hansons änkas h. Maria Ångermans skrifft, 
dher uthi hon betackar Consist:o för dhen sigh emellan och sahl. Prof. Gart- 
mans änkas h. Margareta Erichzdotter afsagde domb, hwarigenom dheras saak 
till een dehl är sluten, till een dehl och ännu oafgiord. Beklagar här jämpte 
att professorskan i förmågo af dommen ännu icke för stadzrätten om dhe till- 
wijtelser hon henne tillagd t, inkommit, men lijkwähl hafwer till dhen ändan råd
manskan sine wittne här i staden uppehållit, begiär derföre det sielfwa wittnes- 
måhlet måtte till dombs företagas, dher icke hon till någon wiss dagh, som Con
sistorium pålägga wille, skaffar saken till sluut i stadzrätten.

Prof. Bilbergh: Ehuruwähl på sin swärmoders [d: Margareta Gartman] icke 
ful lmäc htig, begiärtte få föra ad acta att är hans swärmoder reest till Stockholm 
allenast till den ända att skynda dhen praeliminaire q#a?stionen i Kongl. Hoff- 
Rätten till sluut, af hwilcken dhe criminationerne som dhem bägge emellan äre, 
hafwa till fundament, och läre wederbörl. uplyssning förr i dhenne saak ey kunna 
hämptas.

Här på resolverade Consistorium att när sahl. Prof. Gartmans äncka hem
kommer från Stockholm, så communiceres dhenne supplique medh henne.



3 i6 1687:16 mars

XI. Notificerade Rector, att uthi facult. philosophica blifwer nu een adjunc
turae salarium effter h. Prof. Elingius att tillträda, förfrågade derföre hwilcken 
Consistorium tycker dhen åthniuta böhr. Berättade eiliest att Prof. Liung har 
Hans högsahl. Excelhces forfom Illust. Cancellarii bref för sig till dhen samma.

Qvaestor: Effter som Prof. Liung hade Hans HögGrefl. Excelhces sahl. Kongl. 
Drottzens bref att få adjuncturen efter h. Elingium, så kunde iag intet annars 
för hans trångmåhl skuld, än låta honom dher på fa wijdh terminens begynnelsse 
100 dr koppar:« effter iagh då intet wiste dher om giordes någon dispüt, men 
sedan iagh förnam att här om controverterades, så hafwer iag dhe öfrige medlen 
innehållit. Dhe discourrerades något om detta, och påminttes då att alla ännu 
intet inkommit medh votis.

Philosophi sade dhet dhe nom/ne suae facultatis sitt betänckande inlefwererat. 
Sammaledes har och D.D. Drossander med sitt voto inkommit. Item Prof. Auri- 
vill. och Micrander för sigh.

Prof. Lagerlööf mente att Prof. Liung såsom dhen längst meriteradt förnämst 
borde här medh accommoderas.

Prof. Bilberg igen och flere förmente dhet icke någon annan borde admitte- 
ras, uthan dhen som facultati giör tiänst.

Prof. Pet. Rudbeck togh affträde, men sade lijkwähl först, att så wijda Prof. 
Liung hafwer fordom Hans högsahl. Excelhces Kongl. Drottzens bref för sigh, 
syns wara betänckeligit gå dher ifrån.

Omsijder resolverades, att såsom ännu intet alle om pra?ferencen inter compe
titores inkommit, så colligeres dhe åtherståendes vota ännu, och tillåtes att dhe 
som utheblifwit tills dhetta skrifftel. dhem upsättia, hwilcka tillijka medh dhe 
förriges ex actis uthskrifwes, och sedan till Illust. Cancellarii uthslagh öfwer- 
skickas.

XII. Uplästes catalogus rerum non expeditarum nembl. 1. att hoos h. landz- 
höfdingen anhålles om uthslag i åkerwäsendet särdeles öf:r Stigzelii och Salo- 
niorum åker. Secret:n berättade långt för detta bref här om wara afgångne, 
icke dess mindre tyckte Consistorium dhet ännu kan giöras påminnelsse. 2. Att 
Acadms präss skall sigilleras. 3. Anhålles om confirmation på stipend:m Helm- 
feld:m. 4. Att öfwerskickas till borgmäst. Cameen i Stockholm een afskrifft af 
3 puncten uhr Helmfeldz stipendio. 5. Att h. landzhöfdingens ordres om gatu- 
lägningen effterkommes. 6. Att Illust. Cancell. far part af Acadms privilegier och 
förnämste documenter. 7. Att om Scherers testamen te giörs fullkombligh sluut. 
8. Acadms tryck bör aestimeras som omgiutas skall. Dhetta sidste committera- 
des insp. aerarii att draga försorg om.

XIII. Insinuerade Prof. Peringer een expense räkning under sitt rectorat som 
han å part ifrån dhet Secretarius uthlagdt och han för V. Consistio giordt räk
ning före, uthgifwit, hwilcken belopp till 48 dr 23 öre kopptfritt.

XIV. Rector proponerade h. Prof. Normans petitum, att önskade han giärna 
dhet måtte komma till något wist uthslagh om dhen humblegård, som han för
menar sigh wara berättigad till effter Prof. Micrander, särdeles som tijden till 
omlagandet och skiötandet nu snart instundar. Dher på berättade h. Ränttmästin 
att han effter Consistorii sluut medh Prof. Lundio söckt att bringa detta till 
rätta emällan Prof. Micrandrum och Norrman, och dher öfwer inhämptat h. 
Micrandri betänckiande, men ännu intet kommit att tala med Prof. Norrman,
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effter h. Lundius warit så hindrad. Omsijder kommo dhe nu i Consist:o bägge 
således öfwereens, att h. Prof. Micrander affträder nu i wåhr humblegården han 
tills detta possideradt, och den afstår till h. Prof. Norrman, så att han honom 
nu tager i possession. Men så skall och sahl. D.D. Skunks äncka tillsägas, att hon 
cederar sin halfdehl till h. Prof. Micrander, effter han nu med henne böör 
participera. Och deputerades h. Prof. Spole och h. Ränttmäst:n att aestimera 
culturen som Prof. Micrander anwändt, som och att tillmäta så wähl Prof. Norr
man som Micrander sine dehlar.

XV. Prof. Aurivillius påmintte att någon måtte adjungeras honom till inspec- 
tion öfwer giärdzgårdarna, ty i wijdrig händellsse upsäger han dhenne inspectio- 
nen, säyandes han dhet ingen kunde imponera honom gå dher effter, så framt 
icke andra willia tillijka medh honom draga dhetta onus, effter dhet är een cura 
publica, hwilcka af bägge societeterne så wähl Acadins som stadens är belefwat, 
och derföre borde dragas af wisse å bägge sijdor deputerade, som och dher om är 
tryckt placat uthgångit.

Rector och Prof. Bilberg sampt flere som ännu ingen åcker fatt, förmente dhet 
dhem intet tillkommer dhenne curam att anttaga, så wijda som dhe ingen åker 
hafwa. Omsijder differerades detta till plenius Consistorium.

XVI. Rector notificerade att een studiosus wijdh nampn Sveno Ekeflycht, 
som nu någre åhr warit ifrån Acad:n och legat i process medh Hans Excellice 
general Siöbladh, anhåller att blifwa receptus ad Societatem academicam igen. 
2. Att wille Consistorium förunna honom ett promotorial till Höglofl. Kongl. 
HoffRätten, att få söka högb:te generalen för expenser som förorsakade äro 
öfwer dhen dhem emellan förelupne process. Här på resolverade Consistorium 
att fuller må han admitteras till Societeten, så wijda man icke weet något hindra, 
men att gifwa sådant promotorial han begiärer, competerar intet Consistio, 
uthan må han leeta sin rätt dhet bästa han gitter.

XVII. Rector notificerade att een studiosus O-Gothus wijd nampn Petrus 
Hammarwijk, som ohngefår för 3 åhr sedan tagit testimonium här ifrån, anhål
ler äfwen och att blifwa donatus civitate academica igen. Resol. Dhet må skie, 
dher icke något hinderl. är, men så bör han de novo immatriculeras.

XVIII. Prof. Peringer Decanus facul t. philosophica anmälte dhet Johan. Liwer 
Suderm. will disputera de studiosis academicis, Matthias Abelin V.Gothus de 
iride. Andreas Piscator Wermel. de stellis traijcientibus. Laurentius Höijer Wes- 
man. de univocitate entis.

XIX. Förfrågade Rector om man icke hädan effter till underdånigst föllie af 
Kongl. Mayittz nådigste förordning måtte här in Consistorio bruka charta si
gillata, såsom skier wijd andre rätter. Secreteraren berättade sig från Stockholm 
öfwerhämptat åthskillige sortter, och dher på gufwit i Cantzeliet sin revers, hwar 
effter dhet och betalas bör, men det som icke försålldt blifwer, restitueres. 
Consistorium befan dhet, att äfwen här som i andre rätter bör dhetta charta 
sigillata brukas.

Consistorium majus d. 19 Martii 
närwarande Rector h. Obrec[h]t, Mir Micrander, h. Aurivillius, D.D. Dros- 

sander, h. Spole, h. Wollff, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lagerlööf, h. Norrman, 
h. Elingius och Secret. Refteli»j.
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I. Rector notificerade att orsaken till convocation dhenne gången wore ca#ja 
Bringiana. Insinuerade så ett h. slåttzbefalningzmans bref af innehåld, att wäll- 
borne h. landzhöfdingen gufwit ett mandatorial, dhet skulle han giöra execu- 
tion på Acad:n i föllie af Kongl. May:ttz domb som fallit d. 7 Martii emellan 
Kongl. Acad:n och sahl. Bringii sterbhuus erfwingar, i fall Acad:n sielfkrafd 
icke wille låta betahlningen föllia. Här på uplästes dommen, gillandes Hans 
Kongl. May:tt hoffrättsdommen uthi dhet hwadh nådhåhret anbelangar, men 
Professorens Bringii obligation af d. 12 April 644 bör Acad:n medh förskrif- 
ningen godh giöras med interesse å 6 pro cento ifrån dhen tijdh om bem:te 
obligation blef lagsöckt. Men dhe öfrige twänne praetenderade poster, af tree- 
hundrade siuttijo femb dr kopp^rtt hwartera uphäfwas, så wijda arfwingarna 
medh klarare bewijss innom sex månader icke kunna öf:rtygas dher till wara 
skylldige, effter som och erfwingarna hyran af gården fuller bestås, men dher 
emoot skola dhe betala Acadrns interesse å 6 pro cento för dhen summa dhe 
blifwa Academien skylldige.

Sedan oplästes h. landzhöfdingens ordres till h. slåttzbefallningzman Samuel 
Stehn att skulle han ställa ofwanb:te Kongl. May:ttz domb uthi wederbörlig exe- 
cution, alldeles lijkmätigt des innehåld, så frampt någon drögzell skulle för- 
spörias. Effte[r] detta insinuerades een h. Andreae Bockii räkning, belöpandes 
sigh till een summa af 1390. 17. 8. effter hwilcken han begiärer executionen 
måtte anställas.

Uthi samma räkning införer han ofwanb:te 100 rdr effter obligationen, men 
uthförer dhem allenast å 15 mk st., som dhe då gingo när dhe länttes, och giör 
een summa af 375 dr kopptfr:tt. Samma obligation säyer han alldrig wara krafd, 
och derföre will han intet bestå Acad:n något interesse, särdeles och som Kongl. 
Acad:n så mycket hoos sigh innehafwer af änkans nådåhr.

Consistoriales discurrerade här om, och befunno dhet, att såsom rixdahlerne 
äre läntte in specie, som obligationen dhet betygar, så bör dhe och samma sort 
effter Kongl. förordningar betahlas, eller och böra dhe beräknas effter dhen Val
vation som nu är. Interesset anbelangande, begynte Consistoriales att efftersee 
a quo dato som dhet skulle beräknas, förmenandes att Bockius emoot dhet 
icke excipera kan, uthan domqwall emoot Kongl. May:ttz nådigste domb som 
Academien tillärkiänner interesse för dhenne posten. Aeterne angående dhetta 
ärendet uplästes, och befans dher af, att uthi Consisr.o jämbwähl in pra?sentia 
Bringii är resolveradt A:o 1653 d. 28 Sept. att alla Professores som af aerario 
länt pennings eller öfwer sin löhn något bekommit, skulle derföre giöra räk
ning och der effter betala, hwaräst jämbwähl förmäles att \lucka i protokollet] 
blef förordnat att uthfordra och yreka dhetta, föruthan dhetta är och dher om 
sedermehra påmint, [lucka i protokollet} så att och i föllie af dhetta possesso- 
rerne Stigzelius, Lithman, Odhelius och Unonius omsijder A:o [lucka\ sina räk
ningar inlefwererat och dhem beswurit, sampt dher effter, dhe som skylldige 
warit till een dehl betalt. Befan altså Consistorium intet annat än att bör interes
set för ofwanb:te obligation af 100 rdr beräknas ifrån ofwanb:te A:o 653 d. 
28 Sept. då Bringius förste gången publice blef till betallning anmant.

Sedan togz ad deliberandum a quo termino som Acad:ns interesse bör beräk
nas för dhe 1654 dr, som 685 genom liquidations männerne blefwo liquiderade. 
Dommen uplästes åther igen, och tyckte Consistorium i föllie dher af att huus-
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hyran och interesset å 6 pro cento, hwar emoot annat sattes och föres, att 
Acadin bör bem:te interesse beräknas ifrån samma åhr som huushyran erfwing- 
arna effter dommen skall bestås, nembl. från 682 som giör i tillkommande höst 
5 åhr tillsammans.

Hwadh elliest huushyran wijdkommer, som Bockius i räkningen upförer till 
972 dr 16 öre å 194 dr 16. öre om åhret, som åther Acad:n erfwingarna bör 
bestå, så tyckte Consistoriales effter giord påminnelsse af h. Prof. Micrander, 
att bör reparationen som skedd är på gården, beräknas emoot hyran, och hwart 
emoot annat afkorttas. Men såsom wärderingarna, som föregågne äre på huus
hyran, äro alt för store och höge, så kan och Acad:n dher wijd intet låta sigh 
nöya, särdeles som Academien ingen communication fatt dher af, ehuruwähl 
Prof. Kolmodin och bookhållaren warit beordrade att bijwista dhem. Och såsom 
dhe icke af dhen förr finge communication, så kunde dhe icke heller bijwista 
dhen andra, effter dhe icke ännu wiste huru dhen förre aflupit. Pröfwades altså 
af Consist:o nödigt dhet begärs een ny wärdering, då och reparationen på gården 
kan besichtigas och aestimeras. Och uthlofwade Prof. Micrander dhet will han 
specificera så mycket han weet att dher till anwändt är.

Hwadh elliest Bockii inlefwererade räkning widkommer, slötz att bookhålla
ren Rommel upsätter een contra räkning å Acad:ns wägnar uppå det som Acad:n 
af erfwingarna i anledning, af dommen och det nu här ofwanföre förmält är, 
hafwer att fordra, men förr än dhen kan giöras, måste nya wärderingen på huus
hyran och jämbwähl reparationen för sig gå, effter räkningen effter samma wär
dering bör formeras. Beordrades altså bookhållaren att gå till h. Samuel Steen 
att begiära ny wärdering, och att imedlertijdh medh executionen uphöra måtte.

II. Uplästes sahl. rådmans änkas h. Maria Ångermans skrifft, dher uthi hon 
åther begiärer att ändtel. sluut måtte skie emellan sahl. Prof. Gartmans äncka h. 
Margareta Erichzdotter och sigh. Consistorium resolverade att dhenne skrifft 
communiceras äfwen såsom dhen i förre Consistio insinuerade.

III. Discurrerades om studenternas kokerskor, om dhe sortera under Acadms 
jurisdiction eller stadens, hwilcket Rector förfrågade för dhen orsaken skull, 
att angifwes een studente kokerska wijd nampn Margareta Danielsdotter för 
lägersmåhl, som af een studioso Welin wijd nampn är besufwin, men weet intet 
om hon här i Consistorio eller i stadzrätten bör examineras och dömmas. Con
sistoriales discurrerade af och an här om, och befunno det att äro desse 
kokerskor af olijka considera//on, ty een dehl äro lagstadde hion af studioso- 
rum förälldra[r] eller dhes anhörige på landet eller annorstädes, och dhe sortera 
under Acadins jurisdiction, derföre dhe och böra till Acadin ärlägga sine mantals- 
\>enningxy så frampt icke dheras huusbönder gifwa för dhem, dher dhe boandes 
äre; men andre igen som således icke äre lagstadde, uthan elliest allenast af 
studiosis antagne äro här i staden sortera under stadsens jurisdiction. Men hwadh 
dhenne kohnan angår, förmentes hon wara besufwen, när hon war hoos bagaren 
Ferdinander [Zelbell] i tienst, hwarföre och hon sorterar under stadz jurisdic
tion, och dijt remitteres.

IV. Rector proponerade att een Gothob. wijd nampn Petrus Frolander begiär 
testimonium. Resol. Dhet communiceras med inspectore na//onis, om han haf
wer sig honom bekant, så att honom wijd dhen händellsen, testimonium kan för
unnas. Hac occasione påminttes att böra testimonia skrifwas på charta sigillata.



320 1687 : 1 9  m a rs-23 mars

V. Rector notificerade att stadzfiscalen anmält någre af Acad:ns underhaf- 
wande, som bruka borgerlig näringh, och söker dhet dhe derföre måtte actione- 
rade blifwa, hwarföre Rector frågade om sådant här i Consistorio bör examine
ras. Consistoriales befunno dhet annars icke kan skie, än sådant här i Consistio 
examineras bör, dher fiscalen dhet urgerar. Men så lätt Rector förmärcka, dhet 
will han först tentera om icke fiscalen dher med wore nögd, att dhe som för 
detta nu angifne äro, blifwa tillsagde för dhenne gången att dhe wijdare sådant 
intet bruka.

Consistorium majus d. 23 Martii
närwarande Rector h. Obrec[h]t, D.D. Benzelius, Mag. Micrander, h. Auri- 

villius, D.D. Drossander, h. Spole, h. Wollff, h. Bilberg, h. Peringer, h. Lager- 
lööf, h. Norrman, h. Elingius, h. Qvaestor och Secret. Reftelius.

I. Sedan acta procedentia wore uplässne insinuerade Rector Illust. Cancellarii 
bref af d. 17 Martii att såsom Kongl. Mayitt i nåder anförtrodt h. Profir Örn- 
hielm bibliothecariatet effter Prof. Schütz, Consistorium dherföre wille votera 
och föreslå sådanne män som skickelige äro att antaga professionen effter h. 
Örnhielm.

H. Decanus facultatis philosophis Peringer berättade att hade bemite facultas 
philosophica, effter Hans HögGrefl. Excelkces Illust. Cancellarii bref warit till
sammans och delibereradt om successionen till dhenne vacante professionen. 
Och ehuruwähl een och annan innom faculteten icke warit obenägne för särdeles 
orsaker skull samma profession att emottaga, lijkwist som h. Ränttemästaren 
Arrhenius i månge åhr giordt Acadin godh tienst och samma profession nu 
åstundar, dhesuthan och för sin erudition wähl bekant är, altså har faculteten 
honom giärna sina vota updragit, dhet faculteten nu effter constitutionum tenor 
hemställer V. Consistirii godtfinnande och ompröfwande.

D.D. Drossander önskade h. Professoren mycken lycka och wällsignelsse här 
till.

H. Aurivillius: Såsom h. Ränttmästaren icke allenast tillförende för sine studier 
wähl bekant är, och godt beröm wunnit, uthan och nu af samptl. facultite 
philosophica ärkiänd och Consistio förslagen är till historiarum professionem uthi 
sin broders h. Örnhielms ställe, altså gifwer och iag honom mitt votum och 
önsker dher till lycka.

Prof. Micrander: dhet wähl som ven. facult. philosophica uthaf gode skiähl har 
behagat att giöra, bijfaller iag och giärna, och det så mycket mehr, som h. 
Qvaestoris merita emoot Acadin, dhe han i flere åhr flijtigt redel. och trool. 
wijst hafwer, stoore äro, och önsker honom derföre mycken lycka och wäll
signelsse dher till.

D.D. Benzelius: ärendet kommer mig något fremmande före, effter iag intet 
dher af hördt tillförende, lijkwähl har iag emoot personen som förslagen är intet 
att seya, uthan önsker dher till lycka och wällsignelsse, men uthi methoden kan 
iag intet påminna mig annat, än att dhen både medh constitutionibus äre eenl. 
och medh praxi, att Consistorium skulle först hafft communication af samma 
öfwerkombne befallning, och lemnat till närmare undersökande om een eller 
flere skulle föreslås, då och tillfälle har kunna warit att öfwerlägga, om någre 
flere har funnitz som bordt komma i consideraf/on, och lijkwähl wählet stannat 
på dhen samma, som nu uthsedd blifwer.
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Philosophi förmente, att dhe uthi detta fölgdt constitutionerne, som före- 
skrifwa att facultas bör först conferera här om, förr än Consistorium giör något 
dher wijd, hwarföre dhe och tillsammanträdt, när dhe fingo communication af 
brefwet, som och Prof. Peringer Decanus sade sig fatt Rectoris ordres att för 
detta ärendet skull, sammankalla faculteten. D.D. Benzelius förmente dhet med 
constit. och praxi wara eenligit, att faculteten här wijd intet bordt giöra, förr 
än Consist:m här af fatt part, och sedan ärendet till faculteten remitteradt.

Rector sade det han förr intet kunnat communicera detta bref med Consist:o 
för hellgen skull, effter dhet och så nyss ankommit, men hafwer lijkwähl dher af 
welat strax gifwa faculteten part, på det des förr swar till Illust. Cancelkm kunde 
förfärdigas. Dhet skiälet för hellgen skull, ogillade icke heller D.D. Benzelius.

Qvaestor sade dhet hade han orsak att betacka först faculteten samptl., som 
och hwar och een i synnerheet, som wijd dhetta tillfället behagat reflectera på 
hans person, och honom till successionen nämna, och sedan V. Consist:o i 
gemen, så wähl som hwar och een af dhe gode herrarna som bijfallit facult. 
philosophix votis, och önskade intet högre än att kunna giöra uthi dhetta dhet 
nöye, som förmodel. skedt uthi dhe syslor han tills detta under händer hafft. 
Förmodar och att dhe gode herrar Professores låta sigh hans arbete, han här 
wijd giörandes warder, behaga, fallandes till äfwentyrs i förstonne här wijd 
någon swårheet, effter occupationes publici muneris, han här tills hafft, så trägne 
warit.

Discourerades åther om methoden i detta måhl, och förmente ännu philo
sophi, att dhe observeradt dhet som med constitutionerne är eenligit, och dhe 
hemskiuta nu detta till Consistorii ompröfwande. Här wijd sade och Peringer 
dhet willia dhe icke bruka något sådant maner, som een eller annan gång skedt, 
att Consistorium blifwit in electione alldeles förbijgångit.

D.D. Benzelius mente dhen derföre böra tilltalas som dhet angår, men sade 
sigh förorsakas att påminna om förb:de method, effter dhen, effter constitu
tionerne, bör observeras.

II. Insinuerades ett Hans HögGrefl. Excellxes Illust. Cancellarii bref om Sve- 
nonis Serenii relegation, hwilcken nu anhåller om restitu//on, ifrån dhen honom 
ålagde religa//on, hwarföre Hans HögGrefl. Excellxe begiär att fa underrättelsse 
så om sielfwa delicto, som af hwadh lefwerne och studier samma person är, om 
det kan wara sådant som meriterar locum gra//ae. Uplästes och jämbwähl samma 
Serenii supplique till Illust. Cancellarium om ofwanb:te restitu[ti]on, dher uthi 
han och förmäler att Consistorium giordt honom så i gemeen som in privato 
förhoppning dher om. Consistorium wederkiändes intet, det honom här till nå
gon anledning warit giord, uthan graverar han igenom detta Consist:m oför- 
skyldt, men icke des mindre betygade Consistoriales större dehlen, dhet dhe 
hafwa honom sigh bekantt, och weeta honom wara af wackert och nychtert 
lefwerne, undantagandes dhet, att han emoot Mag. Matth. Rubenium sigh för- 
sedt. Är och elliest af wackra studier och oförtruten flijt som han och då han 
relegerades een disputa//on hade färdig och publice anslagen war; hwarföre re
solverades att jämpte dhet hans factum uthi ödmiukheet Illust. Cancellio re- 
pra?senteres, kan och skie wederbörlig contesta//on om des vita et moribus, 
så wijda dhet dhem bekant är.

III. Uplästes Kongl. Cammar revisionens bref af d. 15 Mardi, dher uthi noti-
2 1 —754293  Sallandtr
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ficeras, att communiceras dhe observationer, som åhr 684 åhrs Upsala Acadiae 
hufwudbook äro extraherade, att dher öfwer skeer wederbörlig förklaring. 
Observa/zonerne insinuerades jämbwähl, deräst förelägges tijdh till förklaring 
till medium Maii wijd 3 mk söllfittz böte för hwar dag, som uthom determine- 
rade tijdh försummes.

Resol. Bookhållaren giör ett extract af desse observa/zoner, och specificerar 
hwadh documenter som här till höra, hwilka sedan af Secretario framförskaffas. 
Och upsätter sedan bookhållaren förklaring öfwer desse observationer, och cor- 
responderar uthi dhet som han icke kan uthreda sig sielf med Qvaestore och in- 
spectoribzzz aerarii som förr reviderat 684 åhrs räkningar, hwilcka böra giöra 
honom wederbörligit assistence.

IV. Uplästes h. fiscalens Södermans bref af d. 22 Martii, dher uthi han noti- 
ficerar att secret:n wällborne h:r Wattrang warit referens in ca/zja Bringiana, och 
lärer jämbwähl dommen extradera, men hafwer dhen icke welat uthlösa, för än 
quantum specificeras af Consistio. Jämpte detta, låter han och weeta, att han 
repr«senteradt wijd judarnas cristendomb [i] Consistorii ställe.

V. Slötz att supplique afgår till Högl. Kongl. HoffRätten om uthslag uthi 
Be[h]mers saak, effter slutet af hellgen.

VI. Insinuerades een ifrån rådstugun till Consistorium remitterad skrifft, 
under Gustaf Forsells nampn, dher uthi han å h. And. Bockii wägnar proteste
rar moot den wärderingen som Acadm söker å nyo öfwer Bringii gård. Resol. 
Såsom Consistorium ännu intet weet om Forsell å Bockii mindre samptl. erf- 
wingarnas wägnar är fullmächtig, och altså icke heller om dhe willia agnoscera 
dhenne skrifft som han inlagdt, så förnimmes först uthi rådstugun, om dher 
någon fullmacht upwijst är.

VII. Kohnan Margareta Danielsdotter, om hwilcken förmäles § 3 d. 19 Mardi 
inkallades och ransakades om hon dhen tijdh hon blef besufwen dent hoos 
bagaren Ferdinander [Zelbell] och således sorterade under stadz jurisdiction, 
då hon berättade, att då hon blef belägrad, war hon lagstadd till pastoris h. 
Thomae [Krooks] änkas söner [Ericus, Nicolaus och Petrus] af des pra?ceptore 
[Johan Medelin] i Knutby, och för dhem här i staden kokade. Och från den 
tijdh hon dher tient och blef belägrad, hafwer hon intet warit uthi tienst hoos 
någon annan. Och sedan närmare effterfrågades hwilcken henne städslat, sade 
hon att häradzfogden Emporagrius beride barns tutor dhet giordt. Consistoriales 
öfwerlade detta, och befunno intet annat, än sorterar dhenne kohna under 
Acadis jurisdiction, och consequenter dhes brott dher afdömmas bör, så wijda 
såsom praeceptoren och disciplarna, som hon tienar, äro under Acadis foro, doch 
skall hon förr än saken företages för des större säkerheet bewijsa genom prae- 
ceptorens attest, att hon warit i deras tiänst, när hori blef besufwin.

VIII. H. Prof. Bilberg excuserade på sin swärmoders [Margareta Gartmans] 
wägnar des utheblifwande för dhenne gången med beswarandet på rådmannens 
sahl. Erich Hansons [Ångermans] änkas [Maria] här insinuerade skrifft, be
rättandes dhet professorskan för innewarande dymbleweka skull och dher på 
fölliande hellgen Consistorium intet wille beswära.

Consistorium minus d. 26 Martii 687
pra?sentib».r Rectore h. Obrec[h]t, M. Micrandro, h. Aurivillio, h. Peringero 

och Secret. Reftelio.
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I. Uplästes studiosi Johannis Medelini attest, att Margareta Danielsdotter, 
som beklagat sig wara belägrat af studioso ]ohan. Welin, warit dhen tijd, som 
detta skulle skedt, i tienst hoos sigh, och kokat för sigh och disciplarna sahl. 
pastoris [Thomas Krooks] söner i Knutby. Såsom nu Consistorium befan henne 
således sortera under Academiens jurisdiction, till föllie af samma attest, så wijda 
hon då war i tienst hoos studiosum Medelin och dhes discipar, så företogz 
saaken.

Inkallades så kånan Margreta Danielsdotter, och examinerades, då hon på- 
stodh eenständigt att Johan Velin W-Gothus* henne besufwit, berättandes ho
nom först blifwit med sig bekant på Skytthuuset, dher han gått till disk i tu 
åhr, och sedermehra hafwer han gådt till bagaren Ferdinander [Zelbell], der hon 
war i tienst. Men omsijder när hon dher ifrån kom och till pastoris söner i 
Knutby att koka för dhem i sysslemansgården så besoff han henne och dher. 
F:ss hwij hon icke anklagade honom förr än han afreste uhr staden? Hon swa- 
rade att han henne intalte och gaf förlijkning, att hon skulle så länge döllia 
och tijga medh detta, tills han hade disputeradt, som i dhet samma skie skulle, 
som han henne besof. Men strax han då disputeradt, reste han af, hwilcket hon 
icke sade sig kunna wetta, effter hon då war hoos sin moder på kyrckioherdens 
[Henrik Byrelius’] krog i Raasboo.

Hon tillfrågades huru mycket hon fatt i förlijkning, men hon sade sig det inga
lunda kunna minnas, effter han henne uthi flera påster gufwit, men mente dhet 
warit ohngefår 40 dr kopp^r:tt. F:ss hwilcken war wijd födslen tillstädes, och 
hwilcken barnet döpt tillhanda. Hon sade modren och systren warit tillstädes, 
och att hon dhet låtit döpa Velin tillhanda, och kallade dhen Maria Johans- 
dotter.

Kåhnan åthwarnades att hon intet skulle beskylla dhenne Velin, eher han wore 
oskylldig, men hon påstodh eenständigt sigh icke weeta af någon annan. Sedan 
tillstodh kohnan på tillfrågan, att barnet föddes feete tijsdagznatten förledit åhr 
686, men lägersmåhlet skedde mellan påsk och pingst 685, tillståendes att han 
flere gånger dhenne otuchten medh henne hafft.

F:ss om Velin giäste i sysslemansgården, men hon sade honom dher icke giäst, 
uthan att han gått till henne ifrån bagarens, när han dher suttit och druckit.

Resoko. Såsom kohnan Margareta Danielsdotter A:o 685 blefwit besufwin 
och förledit åhr dher på födt barn, så plichtar hon derföre med 20 mk söllf:tt 
och remitteres för det öfrige till forum ecclesiasticum dher wederbörligen att 
plichta. Men hwadh wijdkommer studiosum Johannem Welin, som hon icke alle
nast beskyller, uthan och eenständigt påstår sigh besufwit och medh barn rådt, 
så skall han derföre lagsökas, när han förnimmes komma tillbakas från uthlänska 
ortterne, dijt han nu förrest, hwar om behörigen skall effterfrågas. Trediedehlen 
af ofwanstående kohnans böter, omförordnades till barnetz uppehälle, effter 
ingen war som måhlsägande rätten påfordrade, och desuthan hon är mycket fat
tig, och hafwer alldeles intet att underhålla barnet medh, som hon icke heller 
af barnefadren kan något wäntta för tijden, effter han är borttrest.

Consistorium majus d. 6 Aprilis
närwarande Rector h. Obrec[h]t, h. Lundius, h. Aurivillius, D.D. Drossander, 

h. Spole, h. Bilberg, h. Peringer, h. Norrman, h. Qvaestor och Secret. Refte- 
lius.

* Felskrivning för Vermi.
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H. Prof. Lagerlööf och Elingius hafwa genom Cursorem låtit excusera sigh.
I. Rector insinuerade å nyo Hans Excellxes gouverneurens och Kongl. Rådetz 

Niels Bielkes hoos Hans Kongl. May:tt insinuerade supplique, angående dhet 
att Hans Excellice söker att få byta sigh till Acad:ns hemman i Kulla [Söder- 
kulla] och Morkarla sochn. Bem:te supplique såsom han tillförende warit up- 
läst, skedde dhet nu intet, uthan delibererades huru wijda detta bytet skulle 
wara mehr eller mindre för Acad:n skadel. eller nyttigt. Orsaken till mehrbite 
supplique förr icke blifwit beswarad, war det, att man tillförende intet kunnat 
fatt så noga information om samma hemmans lägenheeter uthi alt, utan har nu 
fogden Hambraeus medh sin berättelse inkommit som nu uplästes, dher uthi 
betyges, att är samma hemman för skogen skuld för Academien alldeles omis
tandes, hälst emädan Kiölinge skog, den Acad:n förr wijd åthskillige tillfällen 
och angelägenheeter, har kunnat tillijta, är mästedehls af skogzelldh fördärfwad, 
och Acad:n behöfwer doch alitijd skog till dammarnes förfärdigande, qwarner- 
nas reparation, nödigt såge och annat timber både till dhen eena och andra ort- 
ten; jämpte dhet att andre Academiae bönder, som ingen skog hafwa, pläga effter 
lof och ordres från Kulla skog föra wärcke dijt som sådant nödigt betarfwas. 
Dher altså detta hemman bortmistes skulle Acad:n icke ringa dher igenom lijda. 
Föruthan detta är och dhet för Kongl. May:ttz egit bruuk Österby alldeles omis
tandes, effter till samma brukz drifwande ey månge byar dher kring finnes, 
som medh skog behålne äro. Giör och åhrl. dijt sine kåhl och icke till Watt
holma, som Hans Excelkce Bielken äger, effter till Wattholma är ifrån Kulla 
2 mijhl, men till Österby allenast

Här på inlefwererade h. Ränttmästaren sitt betänckande om detta bytet 
skrifftel. och war det af detta innehåld, nembl. att kunde fuller synas eenom 
eller androm nyttigt att Academien bytte, för desse orsaker skull. i. Att man 
dher igenom kommo ifrån dhen twist och process, som h. inspectoren Höök 
förorsakat emellan Kulla och Sahlsta. 2. Man sluppe och kiörckioherden [Lars 
Hontherus] i Alunda, som der alltijd giör Acad:n intrång, som han och nu i 
wintter giort oförswarl., hwar om Hambraeus påmint, som här bijfogas. 3. Acad:n 
lofwas dubbell räntta igen. 4. Föregifwes det ändtel. wara nödigt för Watholma 
bruuk, hwar under Cronones interesse skall versera, effter som h. inspectoren 
Höök uthan twifwäll anmält, som skall bem-.te bruuk ellies studsa.

Men så äre flere och fast starckare skiähl på andre sijdan för hwilcka han för 
sin person icke kan bijfalla detta bytet, det han skattar re vera både för Hans 
Kongl. May:tt och des Academie. Ty 1. är detta Kulla det eendaste hemman, 
så wijda sig witterligit är, som lijkwijst giort sigh tämmelig kunnig om alle Aca- 
demiens lägenheeter, hwar ifrån Acad:n kan hafwa nödigt och godt timber och 
sågetimber, det Academien alltijd behöfwer så wähl för sine huus och bygningar, 
sampt qwarnar och damb här i Upsala, som för sine qwarnar och dammar på lan
det. Ty hwadh wijdkommer den berättelsse som h. inspectoren Höök skall giort 
för Hans Högwördigheet h. ProCancellario nembl. att Academien alldrig tager 
timber eller sågetimber ifrån Kulla, så är samma berättelsse, alldeles uthan grund, 
ty han har så wähl för någre åhr sedan till det nya qwarnhuuset i Wattholma, 
som nu är till dammen här i Upsala, måst låta hugga timber och wärcke ifrån 
Kulla, hafwer och Sahlstadh flere resor borttagit i wägen sågetimbret, som der 
ifrån är blifwit fört att sågas i Wattholma, så att man förundrar huru h. inspec-
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toren kommit till giöra sådan ogrundad berättelsse. Skulle altså dhetta bytet intet 
lijtet skada Academien så wijda som hon sädan icke hade någon sådan skog att 
tillgå till sine huus och wärckz wijdmachthållande. 2. Skulle detta bytet lemna 
itt skadeligit exempel, i det att Acad:n sädan icke skulle få wara omolesterad 
af andra, som förr söcht byta och icke fått, och hädan effter ännu giärna byta 
willia. Men hwadh Kongl. May:ttz Academie wunnit på förre byten, det wetta 
wij nogsampt, och meriterade att Hans Kongl. May:tt allernådigast låter dher 
öfwer inquirera, så att Academien antingen måtte fa sine lägenheeter igen, eller 
till det ringaste ställas i annor måtte alldeles skadelös. 3. I stället för det Aca
demien skulle här fa dubbelt räntta igen annorstädes, så fingo hon, så offta hon 
behöfde något wärcke, kiöpa skog af andra och således uthgifwa många gånger 
mehra än dhenne fördubblingen kunde stijga för alle åhren, ehuruwähl alle sko
gar blifwa nu så uthödde, att man hädan effter swårligen lärer få kiöpa något 
wärcke; warandes intet nog att få dubbel räntta igen, då ellies icke lijka lägen- 
heet finnes, och altså intet alle hemman bära sigh lijka, som Kulla icke warit 
i heela hans tijdh skylldig een penningh. 4. Han håller före inspectoren Höks 
interesse förnämbligast versera här under, i det han torde förmena sigh således 
slippa answaret för dhet stora intrång han tillfogat Hans Kongl. May:ttz Aca
demie wijdh des hemman Kulla för hwilcket han förmodeligen lärer fa plichta. 
Sädan verserar och hans interesse der under så wijda, att han torde hafwa största 
profiten af bruket, som brukz ar rendatorer nes maneer ibland är, då dhem lemnas 
frije händer, att öda de mästa dhe kunna, sökandes sin profit, så att dhe imedler- 
tijdh sättia sigh i bättre willkor och lägenheeter, än dheras patroner, hwilckas 
bruuk sädan arrendet är uthe ibland komma till lijda, men arendatorernas, som 
imedlertijd tillkommit, gå fortt. Derföre finner man och exempel af dhem som 
icke welat lemna sina arendatorer sådan frijheet, såsom h. De Geer, hwilcken 
icke bortarenderet Österby, uthan allenast förtrodt h. Pels direction der öfwer, 
som han sielf nyligen honom berättat, och att han så menagerat skogen för 
honom, som hade bruket warit hans egit. Äfwen så wijd Hargz bruuk, fast dhet 
warit bortarenderat, så hafwer lijkwist sahl. ammiralens excelkce [Gustaf Otto 
Stenbock] och des grefwinna [Christina Catharina, f. De la Gardie] alltijdh 
hafft dher hoos, som han ännu hafwer, sin controleur, och är så intet under att 
dheras bruuk blifwa stående, der som andras ibland komma till lijda. Och fast 
inspectoren Höök finge föröda Kulla skog, dhen snart nogh kunde skie, så wore 
äntå Wattholma bruuk icke stort dher med hulpit, uthan blefwe sädan i samma 
tillstånd som det nu berättas wara, ehuruwähl andra wetta berätta att dher är 
skogh nogh, om han rätt hanteres och menegeres. 5. Skulle Academien äntel. 
afstå Kulla hemmanet, det som dock icke kan skie uthan des skada, som redan 
är wijst, så wore fuller tienligare och publico nyttigare, att det afscodes till 
Hans Kongl. May:ttz egit bruuk Österby, warandes dher emellan allenast é 
mijhl, der som emellan Kulla och Wattholma räknas 2 mijhl, warandes Acade- 
miens plicht i det måhlet att fast heller att understödia Hans Kongl. M:ttz 
och Cronones egit bruuk, som publico fast mehra importerer än något privat 
bruuk, der under arendatorens interesse mycket spelar. Som och 6. Österby har 
åhrl. anseenlig kåhl ifrån Kulla, hwar medh publico är bättre tient, än dher hem
manet lades reent af under bruket, och skogen således medh een hast föröddes, 
ty här giäller det wist, bättre är att molka kon, än slachta henne. 7. Har och h.
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direcceuren Pels sielf hoos honom nyl. tillstått att Kulla wore omistandes för 
Österby, hwar ifrån det åhrl. har godh hielp, hälst nu sedan andre hulpit till att 
föröda skogen, som och h. Prof. Spole och Ränttmäst:n, då dhe wore dher på 
syn, lofwade på hans begiäran, att han skulle fa opkåla dhen nidfallne skogen, 
sedan twisten medh inspect. Höök kommit till ända. Warandes 8. orimmeligit 
om ett privat bruk, skulle så få bortt dhen nödige och omistandes skogh, som 
ligger in under Cronones publique bruuk. 9. Hwadh wijdkommer det intrång 
som M:r Lars [Hontherus] i Alunda giör på Kulla, så kan det lagligen afstyras, 
dher om Academien och måste wara bekymbrad. För det öfrige beropar h. 
Ränttmästaren sigh på dhe skiähl, som för förre Ränttmästaren sahl. h. Verelius 
och alle dhen tijden warande Professores allegerat in actis emoot sådanne godz- 
byten. ln summa, han kan intet annat see, så sant sig Gudh hielpe, än att detta 
bytet skulle wara Hans Kongl. M:tt skadeligit både för des Academie och des 
bruuk Österby; och så wijda kan Ränttmäst:n icke för sin person bijfalla det 
samma, williandes intet hafwa på sitt answar, om Österby kunne [o: komme] 
framdeles till lijda genom hans stilletijgande här wijdh. Förmodar och att Hans 
Excelkce Kongl. Rådet och generalen h. Nills Bielke icke lärer otåligt uthan 
nådigt uptaga detta hans oförgripeliga uthlåtande, effter som Hans Excelkce för 
detta icke lärer hafft annor underrättelsse om dhetta ärendet, än dhen h. in- 
spect:n Höök lärer förebracht. Och på det hwadh h. Ränttemästaren i dhenne 
saken talat icke må af någon dragas i twijfwelsmåhl, så bijfogar han befallningz- 
mannens Jacob Anderssons [Hambraeus’] bref och bewittnande här om af d. 
8. Martii sidstledne, det som så mycket mehra witzordh må hafwa, som han nu 
mehra är uthur Academiens tienst, dhen han för sin ålderdom ey längre förmått 
förestå, och fördenskull samma tienst förleden sommar upsagdt och een annan 
[d: Sven Jönsson] honom dher på succederat, hwilcken och äfwen det samma 
berättar, hwar om han så mycket nogare kunskap hafwer, som han länge tient 
wijdh Sahlstadh. Dhetta är så h. Ränttmäst:s eenfaldige och oförgripelige be- 
tänckiande, angående Kulla bytet.

Sedan såsom detta h:r Ränttmästarens betänckande wardt upläsit, approberade 
Consistorium det samma såsom grundat på starcke och wichtige skiähl, kun
nandes Consistorium så mycket mindre bejaka till dhetta bytet, såsom i längden 
torde imputeras Consist:o såsom det icke wijdh handen gufwit, huru wijda dhet 
kunnat warit så wähl Academien skadel. som Kongl. May:ttz egit bruuk Österby. 
Resolverades altså, att upsättes een deduction af sammanhanget, med klar och 
omständelig remonstration af alle skiähl. Item och bijfogas Consistorii betänc
kande, som Consistorium uthlåtit sigh till i gemeen öfwer slijke godzbyten, uthi 
h. Prof:ns och då för tijden Qvaestoris sahl. Verelii tijdh, som och huruledes 
Consistorium sigh uthlåtit jämbwähl in prasentia Illustrissimi Cancellarii nu sidst 
angående Kulla bytet.

Hac occasione discourrerades om Harwijkz uthjord, att wore nödigt dhet Con
sistorium i underdånigheet hoos Hans Excelkce Kongl. Rådet Wreden anhöllo 
om refusion för sielfwa uthjorden, och jämbwähl för inkomsten dhen tijden som 
uthjorden warit från Acad:n bortto. H. Ränttmästaren giorde det förslaget att 
kunde Academien begiära, att uthi Hoff i Raasboo sochn dher Academien till 
exercitiestaten tillförende hafwer 3 hemman, fa dhet fierde till som är Crono 
emoot bem:te uthjordh. Berörde 4 hemman äro alle halfwe. Ar och tillförende
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om detta ärendet jämbwähl in pra?sentia Iliust:mi Cancellarii discoureradt, hwar 
uthur tages wijdare underrättelsse.

II. Insinuerades Hans HögGrefl. Excellices Illustrissimi Cancellarii bref af 
d. 5 April att skall Consistorium inkomma med sitt betänckande öfwer exer- 
citiemästarnas änkors nådåhr, af hwadh medell dhe kunna bestås, och huru wijda 
dhet kan skie uthan aerarii gravation, så frampt elliest dhe medh nådåhr skulle 
kunna blifwa benådade.

Consistoriales öfwerlade detta, och tyckte, att dher Hans Kongl. Mayitt täck
tes benåda exercitiemästarnes änckor medh bem:te nådåhr så kan dhet intet på 
annat sätt skie, än såsom medh Profirs änkor, så att successorerne wijdh till
trädet första åhret tiena gratis, och änkorna niuta då dhen ordinarie tillslagne 
löhn, effter Kongl. Mayittz nådigste författade slut, särdeles som dheras änckor 
dhet få igen, som dhe således wijdh första åhretz tillträde mistar. Hwar öf:r 
afgår i ödmiukheet swar till Hans HögGrefl. Excellice. Eadem occasione resol
verades att påminnes i ödmiukheet, dhet Hans HögGrefl. Excellice wille draga 
försorg om fachtemästare tienstens ärsättiande. Item förnimmes H:s HögGrefl. 
Excellis betänkande, om icke willie H:s Ex:ce tilstädia, att måtte exercide hem
manen blifwa förmedlade, effter dhe till en deel omöyeligen kunna bära sig, 
utan blifwa öde, hwarigenom exercitie staten icke kan blifwa beståendes.

III. Rector notificerade att Calmarienses begiära på en landzmans wägnar wid 
nampn Gout* något till dess unde[r]håll och hielp af cassa studios, effter han är 
mycket fattig. Resol. Det är tilförende afskiedat, att intet af bemite cassa bör 
utgifwas, utan in sustentationem aegrotantium eller curam funerum, hwarföre 
icke häller Consistorium kan gå der ifrån.

IV. Rector notificerade det Prof. Rudbeck wid handen gifwit att H:s Kl. 
Mitt uti nåder försträckt någre medel till hans wärkz tryckande som han under 
händer hafwer, men nu felas honom tryck, att han intet hafwer så complet stylar, 
som wederbör, hwarföre begiär han anten få läna några stylar eller kiöpa af 
Acadis, offererandes han åtskillige conditioner till Acadms betalning och för- 
nöyande. Resio. H:r Profin upsätter skrifftel. sitt betänkande på hwad sätt han 
will Acad.n förnöya, så will Consistorium sedan öfwerlägga om och huru wijda 
det kan låta sig giöra utan Acadins skada.

V. Insinuerades en H:r And. Bockii fullmacht för Gustaf Forsell, der uti 
han fullmechtigar Forsell att upwachta wid executionen hoos slottzbefallningz- 
man Samuel Stehn in causa Bringiana, hållandes och det godt och giltigt hwad 
Forsell emot Academien protesterat om den å nyo begiärte wärderingen. Resio. 
Såssom denne fullmacht icke är så ampell, som wederbör, utan synes hon res- 
tringera dem allenast till en punct, att håller han för godt hwad redan proteste
rat är, förutan det, att och samptel. erfwingarna såssom dhe äro interessenter in 
causa Bringiana och böra alla som fullmechtige underskrifwa, så bör hon förr 
än Consistim sig wijdare kan udåta, ställas som wederbör, och af alla verifice- 
ras, så frampt icke Bockius kan bewijsa sig å samptel. arfwingarnas wägnar wara 
fullmechtig.

VI. Uplästes ett stadz magistratens bref aff d. 6 April, dher utinnan dhe be
giära weta, huruledes Consistim kommit till att dömma konans Margeta Daniels-

• Sannolik t avses T  ru tilus G  iötfo.
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dotters lägersmål, som skall sortera under stadzens jurisdiction effter som samma 
kohna warit befallningzmans Emporagrii lagstadde hion, 2. är anteknadt på stad- 
sens mantalsläng[d]h. 3. Om bem:te måhl i stadzrätten warit ransakatt, hwar om 
och Prof. Peringer och Bilbergh då warande Rectores, och sedermehra Consis
torium genom stadz secreteraren Upmarck skulle fått notifica/Zon. Prof. Bilberg 
och Peringer sade dhet dhe alldrig här af hafft notifica/Zon, uthan allenast att een 
studiosus Velin henne skulle besufwit, och derföre stadz magistraten begiärt, 
att måtte dhen citeras, men dhen samma war då redan uthrest. Consistorium 
kunde icke heller erindra sigh det secreteraren, som nu skrifwes, dher om giordt 
communication, som dhet icke häller finnes in actis. Men här emoot betygades 
igen, att har studiosus Medelin attesterat dhet dhenne kohna warit kokerska 
för hans disciplar sahl. pastoris h. Thomae [Krooks] söner i Knutby, när hon 
wardt besufwin. 2. Af dheras arff och medell warit lagstad, ehuruwähl dhet skedt 
genom Emporagrium, som warit dheras tutor. 3. Är och af Medelin praeceptoren 
i tiensten anttagen, och dher warit till hon belägrad blef. Och såsom altså hon 
warit Medelins och dhes disciplars hion, som under Acad:n sortera, så kan och 
icke annars wara än hon till forum acadicum hörer, hwarföre och i föllie här 
aff dhetta stadz magistraten representeras.

VIII [VII överhoppat]. Insinuerades een h. Qvaestoris skrifft angående een 
dehl af observationerne af 684 åhrs book, som ifrån Kl. Cammaren ankomne 
äre, hwarpå fölle Consistorii resolutioner som föllier.

Till förklaringen öfwer Kongl. Cammar Revisionens giorde observationer på 
684 åhrs räkningar wijd Acad:n fordras fölliande verifica/Zoner.

1. V. Consistorii attest att qwarnespannemåhlen är såld effter des taxeringh. 
Resol. Consistorium har befunnit wijd revisionen af 684 åhrs book, som här 
skiedd är, att dhen spannemäbl som fallit wijd Upsala qwarnen in Septembri, 
Octob., Nov. och Decembri benv.te åhr är af Ränttmäst:n uptagen i samma åhrs- 
book effter Consistorii taxa.

2. V. Consistorii adprobation på qwarneexpenserne, effter inspectorum aerarii 
verificerande ey är dhem nogh Fol. 498. Resol. Dhetta skier på Consistorii 
wägnar genom Secreteraren.

3. V. Consistorii resolution, att mölnaren bestås 2 dr kopp#r:tt för hwar tunna 
qwarntull han lefwererar, för sigh och sine drängar. Qvaestor berättade, att är 
resolveradt een gång, att emoot det han lefwererar 300 t:r böör han hafwa 600 
dr. Men sedan är resolverad för hwar t:a han öfwerlefwererar, skall han få 2 dr 
koppar:tt. Bägge desse resolutionerne äro hwar annan lijka, och af ett innehåld, 
ty det belöper sigh så att miölnaren får för hwar tunna 2 dr, fast formaliteten 
af resolutionerne är olijka. Men nu will Cammaren hafwa een general resolution 
att miölnaren bestås 2 dr för hwar tunna. Consistorium kom derföre öfwereens 
att extraderas sådan resolution att miölnaren bestås 2 dr kopparmtt för hwar 
tunna spannemåhl han tills detta lefwereratt, och jämbwähl 2 dr för hwar t:a 
han hädan effter lefwererandes warder.

Hac occasione discourrerades, att wore miölnaren i qwarnen försummelig och 
owåhligh, så att han icke skiöter sitt embete som wederbör. Bepröfwade altså 
Consistorium nödigt att låta upkalla honom, och åthwarna honom, dhet han tager 
sitt embete i acht, hwarföre skickades Magnus [Branzelius] Cursor effter 
honom, men igenkom och berättade att han intet warit hemma.
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4. V. C. taxa på afradz spannemähXen här i Uplandh för dhet åhret, serdeles 
den Profess:res sielfwe tagit. Resol. Dhet communiceres och uthskrifwes.

5. V. C. adprobation på byggningz- och extraordinarie expenserne, för både 
staterne, item på tull och fracht, elfter som dhen samme requireras, hwilcket 
alt inspectores dock förr effter wanlig praxin verificerat. Fol. 504. 506. 511. 
567. Resol. Detta ratificeres af Consistorio.

6. Hans Kongl. May:tts allernådigste förordning och stat för exercitiemästar- 
ne, hwar effter dhe nutit sin löhn. Resol. Här af gifwes communication.

IX. Proponerade Rector om icke borde någon af Consistorii membris i under- 
dånigheet parentera öfwer högsahl. Kongl. Arfprintzen [Karl Gustaf] som till
kommande fredag skall begrafwas. H. Decanus Peringer förfrågade om någon af 
superioribus facultatib#x dhetta willia giöra, hwar och icke så hafwer Prof. Lager- 
lööf reda dhet i sinnet effter facultetens anledning, hwilcket heela Consistorium 
bijföll. Sedan notificerade och Rector att een studiosus wijdh nampn Forswall 
dhet samma ärnar, hwilcket honom och effterlätz. För h. Lagerlööf nämbdes 
tijsdagen här till och för Forswall torsdagen.

X. Decanus facult. philosophica notificerade att And. Wretzenius O-Gothus 
begiär disputera de monumentis sepulchralibus hebraeorum. Petrus Elis de con- 
serva//one sui.

XI. Nicolao Welt Sudermio bewilliades testimonium uppå D.D. Drossandri 
och Prof. Peringeri goda wittnesbördh. Sammaledes och Erico Dahlgreen.

Consistorium minus d. 9 April
praesentibus Rectore h. Obrec[h]t, i h. Schütz ställe h. Elingio, h. Aurivill., 

h. Spole, h. Peringero.
I. Borgaren Erich Erichson medh des hustru inkom emoot stud. Jonam Levin 

och inlefwererade borgaren effter Consistorii sluut af d. 9 Mardi een sin räk
ning uppå det som Levin honom wore skylldig ifrån d. 26 Martii 684, hwilcken 
räkning består af åthskillige pertzedlar, och belöper sigh till een summa af 38 dr 
3 öre kopptfrtt. Alla perdtzedlarna uthi räkningen och consequenter heela sum
man bestodh Levin, men smöret som dher är opfördt nembl. 1. *3 a 7 dr 16 öre 
will han intet kiännas wijdh uthan allenast i  3  som han gifwit åth borgaren för 
dhet han medh dhen öfrige summan skulle hafwa någon dila//on. Men här emoot 
insinuerade Levin sin contraräkning, dher uthi han will bewijsa borgarens räk
ning wara betalt. Först upförer han 12 dr som han lefwererat d. 19 Mardi 684. 
Sedan åther 12 dr som han skall hafwa lefwererat genom sin gosse Måns Knuts
son d. 18 Novembm 684. Item skall han sielf hafwa lefwererat d. 30 Januarii 
685 till borgaren 6. dr. Noch d. 16 April samma åhr i m:r Gelsenii närwaro 12 dr. 
Item opförer han för ett stoo, som borgaren af honom tagit och reest 3 mijhl 
medh 4 dr 16 öre. Dhenne Levins räkningh giör een summa af 34 dr 16 öre. 
Borgaren nekade alldeles dhet han någon halföre bekommit af dhet Levin up- 
fördt mehr än dhe 6 dr, upwijsandes Levins obligation af d. 26 Martii, dher han 
tillstår een dehl af skulden, och jämbwähl een annan räkningh af 684 men sine 
die, dher han dhen öfrige skullden wederkiändes, förmenandes han det wara 
bewijs nogh att alt är obetalt, effter han sin obliga//on och ber:de räkning ey 
igentagit. Levin påstodh lijkwähl sigh betalt, men hade dher på intet qvittence, 
påberopade sigh fuller Gelsenius och sin gosse till wittne, men bägge wore i
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Östergiötlandh. Dhet förhölltz partterne å bägge sijdor om icke dhe sin emellan 
kunde dhetta liquidera och komma till rätta, effter till äfwentyrs till wijdare 
wittnesbörders anförskaffande och annat mehr sådant större omkostnad kommer 
att anwändas, än man i förstonne kan tycka. Dhe toge dher på affträde, och om 
een stund begiärte audience, som dhe och dher på inkallades, tillståendes dhe 
då å bägge sijdor sigh således wara förlijkte, att Jonas Levin gifwer borgaren 
uthi ett för alt 24 dr kopptfr.tt och wijdare intet will eller skall borgaren prae- 
tendera af Levin, hwar öfwer dhe och in för rätten giorde handräckning, uth- 
lofwandes Levin samma penningar betala willia till een dehl inom 8 dagar, och 
dhe öfrige inom 14.

II. Inkom corporalen under h. majorens Nieroths compagnie Johan Hills- 
bergh, anklagandes studiosos m:r Wilhelm Wricht, Benjamin Nortman och 
Johan Petre att dhe honom öfwerfallit på gatan, då han war uthskickad af sin 
förrijdare Estienne David Schubert effter ett par stöflar och een sadell, som nu 
och inkallades, han berättade här om således: När iag skulle gå effter bemrte 
stöflar och sadell natten emellan d. 7 och 8 April mötte dhesse studenter mig 
strax uthe för dhen gården dher förrijdaren giäste på Waxalagatan, och språng 
strax Nortman af sin häst, som då medh dhe andra satt till häst, och ryckte 
strax uth sin wärja, och dher medh angrep migh, hwarföre iagh och blottade min 
wärja moth honom, men gick lijkwähl undan in i gården genom portten, lijk- 
wähl till min defension högg emoot och söckte min fromma som iag bäst kunde. 
Men dhe andre bägge rörde sigh intet då, uthan skildes wij åth, när iagh gick 
in genom portten; men sedermera när iagh skulle gå till min swåger Johan 
Linningh, mötte iagh åther alle tree, men då kommo wij intet wijdh hwar annan, 
uthan allenast tumblade Petre om sin häst och stötte capiteinen Littman [Lith- 
man] som medföllgde å sneedh, då capiteinen slogh honom någre slänger. Petre 
nekade dher till att han slog honom. Elliest berättade corporalen dhet een af 
dhem skutit för förrijdarens fönster, dhet och förrijdaren betygade skedt, sedan 
såsom corporalen warit öfwerfallen. Sade sigh corporalen elliest intet någon 
skada fatt, uthan allenast huden lijtet wara skarrad på dhen eena handen. Be
klagade för dhet Öfrige, att någre förleden natt för dhes härberge låtit sigh 
finna medh skrikande och smädeordz uthgiutande, sampt hotande emoot wärf- 
worna, men tilläde doch icke desse dhet giort, men lijkwäll sade att Nortman 
honom undsagt nu förr än dhe i Consist:m ingångit, att han skulle betala honom.

F:ss om dhe andre studiosi föruthan Nortman hafft sine wärjor uthe? Corpo
ralen sw:de att då Nortman medh honom hade action hade dhe andre inga 
wärjor uthe, men sedan han igenkom medh capiteinen hade och dhe andre sine 
blottatt, warandes ohngefår 1 timma här emellan. Men då sade corporalen dhet 
han ingen wärja uttog, ey heller förlopp någon action wijdare, än att capiteinen 
som b:t är slog som corporalen mötte Pettre någre slänger medh kiäppen och 
dher medh skildes dhe åth. F:ss huru dhe skildes förste gången? Corporalen 
sw:de att dhe således skilldes, att han retirerade sigh in genom portten dher 
förrijdaren giäste.

Petre exciperade således, att dhe alle tree warit i ladugården om dagen och så
ledes accorderat medh borgarne dhe tagit hästarna af, att dhe skulle säya till hoos 
borgarna när dhe kommo igen, som dhe och giorde, boandes dhen eene af dhem 
wijdh dhen gränden som löper från Waxalagatan up åth Dragarbrunden, och när
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iagh då sade Petre kom till borgarens portt och klappade som boor mitt emoot 
dher förrijdaren giäste, så frågade een uthur ett nattstugu fönster, hwilcken på 
gatan wara. Jagh swarade: hwilcken i dhet? Dhen andre sade: Jag är een rytt- 
mästare, dher på swarade iagh: Jagh och een ryttmästare, förmenandes iag sade 
Petre dhet förrijdaren frågat, men förrijdaren sade dhet warit een student han 
hoos sigh hade wijdh nampn Ericus Hahl. Wijdh wij så taltes wijdh, kom corpo- 
ralen neder i portten. I dhet samma sade Nortman kom iagh och Wricht rijdan- 
des effter Petre, frågandes iagh hwadh dhe hade sig emellan, och då höllt cor- 
poralen i sin wärja, och stegh närmare till min häst, och fram för honom, så 
att iagh intet slapp fram. Befarade iagh altså han skulle giöra mig skada och 
badh honom gå sin wägh, men när han dhet intet wille giöra, stegh iag af, och 
tog så uth min lilla wäria iagh alltijdh plägar gå medh, men förr drog han uth 
sin, och förebar iag min att förswara mig medh, då han högg någre gånger i 
plåten på wärjefåstet, och omsijder högg han af bögelen och mig i handen, up- 
wijsandes Nortman och att han war skadatt i handen. F:ss hwem först blottade 
sin wärja. Nortman sade i förstonne dhet han blottade sin wärja först, men sedan 
sade han, att corporalen dhet giorde. Wijdare sade Nortman, när iagh förmärckte 
mig wara skadad, gick iagh undan att salvera migh, hafwandes imedlertijdh min 
häst lupit ifrån mig, och i dhet samma reedh Petre emellan, och togh så uth 
sin wärja som han och högg medh dhen oss bägge emellan, och då gaf corpo
ralen sigh in genom portten. Dhetta tillstodh och Petre, läggiandes dhet till: 
då iagh secunderade Nortman, redh Wricht effter Nortmans häst, men som han 
dhen intet fick, gick och Nortman sedan effter honom, williandes och iag rijda 
effter, men i dhet samma, kommo een hoop uhr samma gårdh på gatan, som 
roopte oss hundzphotter och badh oss bijda, begiärandes Nortman att iagh till 
hans defension wille rijda effter honom. Men som Wricht då reda war undan- 
rijdin och effter hästen, som då war lupin bortt, så föllgdes Nortman och iag 
åth till borgaren dher Nortmans häst war tagen. Nembl. bortt wijdh sahl. Prof. 
Hoffwenii äncka, och när wij då intet fan igen Wrichten dher, så hintte wij 
omsijder Wricht wijd rådmans Erich Hansons [Ångermans] hörn, då han igen- 
fatt hästen, och fick dhen åth Nortman igen, då wij wille rijda hem, men då mötte 
oss både förrijdaren och corporalen wijd Erich Hansons backportt, han och een 
student Hahl, een botzman och flere andre, hafwandes Hahlen een stoor stöhr 
och dhe andre dragne wärjor. Wij reede lijkwähl dhem förbij up åth Stoorgatan, 
och Stoortorget, men dhe ropade effter oss, hörde lijkwähl intet hwadh dhe 
sade (corporalen interloqverade att studenterne nu skiöto, men studiosi nekade). 
Då wände wij om hästarna att närmare höra hwadh dhe sade, och i dhet samma 
kom capitainen Lithman från Prof. Bilbergz, hwilcken iagh strax påhällsade. Men 
sedan iag kiände honom och förstodh honom wara dheras capitain, notificerade 
jagh att wij warit öfwerfalne af dhesse karlar, då han strax kiörde dhem till att 
sättia in sine wärjor, som och skedde och tystnade dhe, att dhe intet fingo röra 
oss wijdare. När iag då hellsade på capitainen lopp hästen moot honom, och då 
lyffte han opp sin kiäpp att slå hästen, och icke mig dhet och förrijdaren till
stodh santt wara. Nortman berättade wijd detta, att när dhe så råcktes igen på 
gatan, uthbrast förrijdaren i desse ordh emoot sigh: Jag skall lyffta dig af hästen, 
och skall du see jag är een sådan karl, så att ingen student skall stå mig i Upsala. 
Språng derföre iag af hästen, och förtröt dhet han således sigh förhäfde, såsom
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ingen skulle wara dhes jämlijke, och ärbödh så mig såsom dhen ringaste af 
studenterne moot honom (förrijdaren nekade dhet han således sagdt). När och 
omsijder capitainen frågade hwilcken oss huggit, skröt corporalen dher af att han 
dhet giordt, hwarföre när han honom tilltalte, och tillsade dhe andre skola wara 
stilla, så skilldes dhe åth, men då sedan wij redo wår wägh, så lopp förrijdaren 
åthskillige gånger effter oss, men capitainen roopte honom tillbakars. Förrijda
ren och corporalen påstodo åther här emoth, att studenterne så hårdt gingo på 
dhem, att capitainen måste skicka effter wachten, som och wachten dijtkom. 
Dhetta war nu rela//onen å bägge sijdor.

Effter dhetta refererade förrijdaren, att i förleden natt hadhe någre warit för 
dheras portt, och då sade een: Kom neder du hundsphott, som högg mig i 
handen, så skall jag betala dig. Till att bewijsa således wara sagdt, beropade han 
sigh på follcketz bewittnande i gården, men kunde intet weta om desse eller 
hwilcken dhet giordt. Corporalen repeterade ännu, att Nortman honom und- 
sagdt förr än dhe inkommit, och jämbwähl dhet giordt i capitainens åhöran, 
att han skulle betala corporalen. Nortman explicerade att han dhet således 
meent, att han skulle betala honom, men lijkwähl lagl:n nembl. för rätta. Så
som nu partterne intet hade sine wittnen tillstädes, som dhe under ransakningen 
sigh påberopat, differerades wijdare examen in alium diem.

II [= 111]. Inkom borgaren Per Mattson emoot studiosum Wricht, williandes 
nu producera sine wittnen, att betyga huruledes Wricht dhes häst medfarit, hwar 
om förr är ransakatt d. 9 Martii sidstl. Här till beropade sigh Per Mattson på 
borgaren Johan Person, hwilcken inkallades, då han tillfrågades, om han något 
hade berätta om Pär Mattsons häst, huru Wricht honom medfarit. Johan Person 
sade sigh mehr intet här af weeta, än att han på Per Mattsons begiäran, een 
gång sågh huru hästen sågh uth, och lågh då hästen i stallet, men kunde intet 
ståå opp. Wiste elliest intet huru hästen så af sigh kommit, eller om Wricht dhet 
giordt, kunde icke heller erindra sigh om hästen war brutin. F:ss när han hästen 
sågh och huru långt dhet war effter dhet som Wricht honom skulle hafft? Han 
swar:de sigh hwarcken minnas tijden eller weeta om Wricht honom hafft. Men 
berättade att ägaren till hästen sade dhet wara 1 eller 2 dagar effter Wricht 
honom redit. Och såsom dhetta påberopade wittnet intet hade att witna, togh 
dhet affträde. Sedan inkallades borgaren Per Persson berättandes han sigh allt 
een gång med Johan Person sedt hästen. Dhenne hade intet att giöra någon 
annan berättelsse dher om, än Johan Person, hwarföre och han strax tog affträde.

Wricht opponerade borgaren Pär Mattson till sin exculpation dhe skiähl han i 
förre Consist:o föredragit, och tilläde ännu dhet, att een gosse söm tient hoos 
Per Mattson, betygat för sin fader een solidat, att Per Mattson 3 dagar effter 
han honom rijdit, kiörtt effter sann medh honom i sannbacken, dher af han will 
bewijsa, dhet han intet förskiämbdt hästen som borgaren påstår.

Gabriel Meijer mästerman inkallades och berättade dhet borgaren honom om- 
budit att besichtiga des häst, hwilcken borgaren då sade att Wricht dagen till- 
förende hafft uth till Krusenbärgh. Dhenne Meijer betygade att så wijdt som 
sadlen sigh sträckt, så war han all bruten, och baack för sadlen war itt stoort 
håhl i ryggen som syllian kan skie giordt. Men han hade desuthan ett håhl baak 
uthi roon som han kiände med tumen, men skinnet uthan för war helt, dock 
hwar uthaf dhet kommit, kunde han intet wist weeta. Lättel. sade han kunna
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hända, att man kan bryta hästen i roon, när man i hastigheet kastar een häst 
hastigt om.

F:ss: Kunne I m:r Wricht intet förnimma om hästen gaf sigh något på wägen? 
Dher till swarade Wricht, att han intet dhet kunde förstå.

F:ss om Wricht hade någon wåtsäck? Han nekade. Meyer sade hålet i roon 
intet kunnat skee af någon wåtsäck, uthan hade då måst wara håhl på skinnet 
med.

F:ss ännu om Wricht intet förnam om hästen gaf sigh något? Han nekade, 
men Per Mattson sade dhet Wrichtz gosse, som hemförde hästen, frågade då 
strax om hästen plägar halta förr, ty då halkade han mycket när han honom igen- 
förde. Dhetta skiählet urgerade och borgaren mycket starckt. Wricht mente att 
han intet warit så illa medfaren som borgaren säyer, effter han kiördt sedan med 
honom. Borgaren igen sade hästen åthskillige gånger fallit omkull, när han 
kiördt medh honom.

Partterne tillfrågades om dhe icke wille tentera sin emellan förlijkning, dher 
till borgaren lätt förmärcka sigh icke wara obenägen, och omsijder condescen- 
derade Wricht dher till i så måtto, att han gifwer borgaren 20 dr kopptfrimtt, 
hwar medh och borgaren war förnögd, som dhe och dhet samma in för rätten 
stadfästade medh handräckning.

(D. 12 april.)
Effter hållen parentadon d. 12 April, öfwer högsahl. Arfprintzen, Printz Carl 

Gustaff af h. Profess. Lagerlööf sammanträdde fölliande i Consist:m nembl. 
Rector h. Obrec[h]t, D.D. Pet. Rudbeck, D.D. Ericus Benzelius, Mag. Mic- 
rander, h. Lundius, h. Aurivillius, D.D. Drossander, h. Spole, h. Bilberg, h. 
Peringer, h. Lagerlööf, h. Qvaestor och Secretarius.

I. Uplästes Hans HögGrefl. Excellices Illust. Cancellarii bref af d. 5 April 
att skulle Consistorium med foderligaste inkomma med sin nomination, lijk- 
mätigt Kl. constitu/zonerne, af dhe som tienlige kan wara till Qvaesturens emot- 
tagande effter h. Arrhenius som förblifwer wijd professionem historiarum. 
Sammaledes skulle och Consistorium föreslå till Prof. eloquentiae effter h. Prof. 
Norcopens. som nu förblifwer wijd hofwet. Dhetta differerades till crastinum 
diem, att faculteten imedlertijd om dhetta senare far först conferera Jämwähl 
uplästes ett annat Hans HögG. Ex:ces bref af d. 8. April angående Svenonem 
Serenium, att will H:ss HögG. Ex:ce, dhet Consistorium öfwersänder acta an
gående hans delictum emoot Mag. Matthiam Rubenium, och jämbwähl senten- 
tien medh des ra/zonibus, effter han anhåller om restitu/zon ifrån relega/zonen. 
Consistoriales samptl. hugnade sigh öfwer Hans HögG. Ex:ces så högdtberöm- 
lige sorghfålligheet och waaksamheet, att han ibland så höge, wichtige och månge 
andre beställningar, will lijkwähl gifwa sigh tijdh till att så noga giöra sigh in
formerad om ett och annat, förr än Hans Ex:ce något resolverar, som nu skier 
medh Serenio.

II. Insinuerades wällborne h. landzhöfdingens Gullenhoffz bref af d. 1 April, 
att hafwer han underdånigst insinueradt hoos Hans Kongl. M:tt i föllie af Con
sistorii bref af d. 22 Martii beskaffenheeten af det ärende dher uthi innehålles 
(samma ärende war om Acad:ns extraordinarie inkomster) hwar wijd Hans 
Kongl. May:tt låtit förmärcka, dhet Academien intet intrång eller meen skall
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lijda emoot Kl. förordningar. Dher jämpte låter och h. landzhöfd:n weta, att 
han ber:de Consistorii bref medh des allegatis öfwerskickat till Kl. Cammar- 
Collegium, dher Acad:n kan nu anhålla om ett ändtel. sluut. Consistoriales be- 
pröfwade icke nödigt uthi Kl. CammarCollegio anhålla här om, uthan höllo råde- 
ligare simpliciter hålla sig wijdh h. landzhöfd:s tahl.

III. Uplästes Profrns Ol. Rudbeckz skrifft till Consist:m dher uthi han låter 
förstå, att will han, dher honom blifwer något af Acad:ns tryck effterlåtit till des 
wärkz förfärdigande, det till sin fulla wicht igenlefwerera, och till tacksamheet 
här emoot låta laga dhen eena pressen. Och är i. versal han begiärer och linier 
med spatier af 2 slag. 2. Augustin graekisk, latinsk och swensk. 3. Median latinsk 
och swensk. 4. Twå pressar. Dhet påminttes nu att wille insp. typog. draga för
sorg om, att Acad.ns tryck, som Curio effter domb betala och omgiuta skall, 
bringas till richtigheet, men hwadh h. Rudbeckz petitum anbelangar, upskiötz 
dhet in diem crastinum.

IV. Studioso Dn. Bened. Quickberg Suderm. som är mycket swag af dhet 
han af twänne studiosis Roslagis är illa handterat, bewilliades 10 dr söllf:mtt af 
cassa studiosorum.

Consistorium minus d. 13 April.
pisentibus Rectore h. Obrec[h]t, h. Elingio i h. Schütz ställe, h. Aurivillio, 

h. Spole, h. Peringero och Secretario.
I. Wärfwarne Schubart [Schubert] och Hilsberg som anklagat Nortman och 

Petre woro fuller citerade, men dheras saak examinerades nu intet, effter Nort
man låtit excusera sig för sitt sår skull, som intet tillåter honom att komma uth.

II. Haq#/nus Carlmark inkom emoot Matthiam Busch, anklagandes Buschen 
att han ohngefähr 14 dagar för påsk honom öfwerfallit på Lenaei stenhuus, 
dheräst Carlmark medh And. Dubb och And. Piscator woro tillsammans inne 
uthi een cammar för sig sielfwe, och intet hade någon ting medh någon annan 
att beställa. Här om giorde Carlmark sådan berättelse. Emedan wij dher såte, 
hade Buschen förnummit som satt in i stugan i bem:te steenhuus, att war någon 
owänskap emellan dhem som i stugun sutte och Dubben. Och kom så Buschen 
in i cammaren dher sammastädes till oss, och warnade oss dhet wij oss intet 
röra skulle, uthan alldeles sittia stilla. Dher på swarade iag, att som wij intet 
något ondt hafwa moth någon, så läre wij och intet befatta oss medh någon. 
Weeta och wäll oss att förhålla och achta, uthan Edre förmaningar. Dher af blef 
Busch förtörnad, och sade: Nå nå jagh skall fuller weeta hwadh iag skall giöra, 
fast iag nu seer att tillbuden tienst blifwer försmådd, och gick så han uth. Jag 
gick och strax dher effter uth på gården, och när iag då kom igen, war Dubben 
kommen i stugun, dher någre honom angrijpa wille. Men iag bijlade dhet då, 
och tog Dubben med mig i cammaren igen, men då kom strax Buschen effter, 
och sade till mig: Att sådant tahl som I förde i jånss, har förrient een öhrefijhl 
och strax dher på slog han mig så näsa och mun stodh i blodh, och kastade 
sigh sedan öfwer mig och togh mig i håret, ehuru iag begiärtte wara i frijdh. 
Emedlerdjdh blöddes råcken all full, så att blodet intet kan gå uth, uthan är 
råcken förskiämbd så wähl af blödandet, som elliest att handklaffarna äre sön- 
derslijtne.

Buschen exciperade här emoot såleedes: Jag tillstår dhen giorde relationen
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wara sann alt tili dhes dhet formales om att iag kom i cammaren, hwilcket iag 
giorde till dhen ändan, att som iag satt i stugan och hörde hwadh een och annan 
hadhe moot Dubben, wille iag råda dhem, att dhe skulle wachta sigh; men då 
kastade Carlmarck någre spåtzske ordh på mig, lijkwähl icke skiählsordh. Men 
när iag sågh min mening intet bättre blifwa uptagen sade när iag då gick från 
dhem: tillbudin tienst är alltijd försmådd. Omsijder kom Carlmarck in när twis- 
tigheeten war inne medh Dubben, och då sade iag, att sådanne ordh han för een 
stund sade hade bättre tient han sagd t åth een hund[s]phott. Dhå swarade 
Carlmarck: du är een hundzphott. Dher på slogh iag honom een örefljhl, och 
napp han mig i håret, men iag icke honom, och af dhet han wille håret intet 
släppa, så blödde han af sitt egit förwållande på sin råk. Men till att wijdare 
undslippa honom, förde iag honom för mig in i cammaren, men rördhe honom då 
intet mehr än iag höllt honom i bröstet, och kom intet wijd hans hår, dhet och 
wittnen skola weeta betyga, som tillstädes woro, och i det samma iag förde ho
nom i cammaren, så togo dhe andra hans cammerater mig back i håret, och då 
skilldes wij åth.

Buschen nämbde å sin sijda till wittne Petrum [Andreae] Gri[j]s Helsingum, 
Petr. [Petri] Gri[j]s Gestricium och Johannem Telin, men sade sig dhem nu 
intet kunnat upförskaffat hijt till Consistorium, effter han så sent wardt citerad t.

Carlmarck nämbde å sin sijda till wittne Wricht och Dubb. Item Andr. Pis
cator.

Andreas Dubb inkallades, och effter bägge partternes adproba//on effter af- 
lagd eedh betygade som föllier.

Carlmarck, jag och een annan god wän wore tillsammans på Lenaei huus, att 
giöra oss lustige något effter påsk, och då kom m:r Busch in till wårt lag och 
badh oss hålla oss stilla. Dher till swar:de Carlmarck, att han intet hade behof 
seya sådanne ordh, effter han wäll wiste förr att hålla sigh stilla, då swar:de 
Busch: Tillbudin tiänst är alltijd försmådd. Gick dher med uth i andra stugan. 
Mehr wiste Dubb intet huru dhe taltes wijdh eller huru slagzmåhlet skedde, 
uthan allenast sade han sig sedt att Carlmarck stodh innan för cammardören 
och Busch uthanföre, och att dhe då fuller fallit omkull, Carlmarck under och 
Busch ofwan på, men huru då mehr tillgångit, och om dhe höllo hwar annan i 
håret, dhet sade han sigh intet weeta. Dubb frågades huru dhe skilldes. Dher 
till swarade han att åthskillige andre skillde dhem åth, tagandes dhe Busch i 
håret, och draget honom från Carlmarck. Flere wittne woro nu intet tillstädes, 
uthan differerades derföre wijdare ransakning till een annan dag.

III. Inkom besökarne Erich Hanson, Jahan Michelson, Nills Jönson* och 
Erich Jahanson beswärandes sigh öfwer studiosum Nicolaum Lind[e]meyer för 
någon tillfogad oförrätt och wåld, af hwilcka först Erich Hansson berättade så
ledes: Söndagen effter trettondedagen war iag budin till Jahan Michelson, och 
effter een stund gick iag till Hussen effter 2 k:r öhl. När iag dher ifrån kom, 
möter mig Lind[e]meyer för Liungens stahlgårdz portt, och slog mig i huf- 
wudet när iag kom för Jahan Michelsons portt, men weet intet om han hade 
steen i handen, eller hwar medh han slogh. Men mycket illa blef iagh slagen, 
så att iag nu intet wähl hörer. Då när iagh blef slagen, stodh Johan Michelsons

• Kallas N ils  Jöransson  i p ro to k o lle t den  16 april.
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son uthe i portten och Erich Johanson,* och badh att dhen mig slog, skulle 
låta blifwa mig. Gick så Lindmeyer in uthi Prof. Liungz gård, och sedan när han 
om een stund kom igen hade han sigh omklädh och tagit een bruun råk på, 
lijffgehängh, stoor wärja, och swartt hatt, men förre gången hade han natt- 
kiortel och nattmyssa på sigh, och kom så han Lin[de]meyer löpandes på Jahan 
Michelsons portt så hårdt, att märlan gick uhr wäggen. Men då gick iag bak för 
Lars Ersons portt, effter dhet iag blödde så starckt, och weet sedan intet af huru 
passerade. Stegh altså nu Nills Jönson fram och wijdare continuerade rela//o- 
nen således: När han Lin[de]meyer som be:t är, rände på portten, kom Johan 
Michelsons hustru uth medh lius, och gick på gatan uth genom portten och badh 
dhem wara stilla, men då slog Lin[de]meyer henne öfwer hufwudet medh flata 
wärjan. Jagh gick så uth effter, och badh honom låta blifwa hustrun, hwarföre 
han högg mig i wänstra axelen, alt in till beenet. Sedan gick Jahan Michelson 
och iagh på honom, hafwandes iag een stöör i näfwen, och Jahan Michelson 
een påk, och då retirerade han sigh undan in i Prof. Liungz gård. Mehr hade 
dhenne intet att berätta, uthan steg så fram Jahan Michelson och refererades så
ledes: Jag stodh, när Lin[de]meyer tredie gången igenkom, uthe för min portt, 
och badh honom wara stilla. Men då kallade Lind[e]meyer mig een gammal 
skiällm, hafwandes jämbwähl een stoor hoop då moth sigh; föruthan dhetta kal
lade han mig och dhe andra mina camerater tullhundar och tullsnokar. Wijdare 
sade dhenne sigh intet hafwa att klaga, föruthan dhet han begiärtte, att Lind[e]- 
meyer och måtte plichta för dhet han hans hustru slagit.

F:ss om bardberaren cureradt såren, men dhe sade sigh dher till intet brukat 
någon bardberare, effter dhe icke finge barberaren strax igen. Nills Jönson 
klagade elliest nu dhet wore såhret i axelen elackt. Lin[de]meyer exciperade 
dher emoot att skulle han då låta dhet cureradt af någon förfaren, och icke 
betient sigh alt fortt af dhen dhet intet förstått. Erich Jahanson, Jahan Michel
sons son, steg nu fram och berättade således: Jagh kom uth, när Lin[de]meyer 
slogh Erich Hanson, och badh Lin[de]meyer låta blifwa karlen, men då stegh 
någre fram som war Lin[de]meyers camme[r]ader, och stunge mig 3 sting i 
sijdan, så blodet uthran, dhet och Erich Erichson Gran, skooflickarens Lars 
Hansons dotter, och Erich Jahansons hustru, som såret synat, weeta. Dher på 
språng jagh undan och in i min faders gård, men dhe andre föllgde effter medh 
hugg och slag. Mehra sade dhenne sigh intet hafwa att klaga.

Lind[e]meyer opponerade först, att skulle dhesse karlar strax söckt honom, 
om dhe något moth honom hafft, effter han här sedan så månge gånger warit 
i staden, seyandes sigh nu intet så grant alt minnas, effter han dhet ey heller 
lagd t på hiärttat. Kiäranderne sade sig fuller welat sökt honom då strax, men 
han reeste undan. Sedan exciperade Lin[de]meyer således: Lögerdagen för 
trettondagen kom iag hijt i staden, hafwandes då inge kläder medh mig mehr 
än dhe iag reste medh, och een wärja dher till. Men nattråck hade iag hwarcken 
med mig eller elliest här i staden, mindre hade någon som dhe säya på mig. 
Samma gång hade iag något lijtet att förrätta här i staden och sedan dhet sked t, 
drögde iagh effter Prof. Liung, som jämbwähl wille resa medh mig till Stock
holm.

* M eningen ok lart fo rm ulerad , eftersom  d e n n e  E rik  Johansson  ä r  Jo h a n  M ickelssons son.
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Men söndagen effter trettonde dagen, giorde Prof. Ljung een collation, dher 
iag blandh flere andre dhes bekantte, war. När giästarne skulle skillias åth, 
war porttnyckelen bortte, att måste dhe gå uth genom stallgårdzportten, hwilc- 
ket när dhet skedde, gick och iag uth medh och kom så Erich Hanson gåendes 
och skreek, och då slog iag honom een örefijhl, men mehr intet, men hade då 
ingen wärja med mig. Wijd dhetta skedde, stodh een båtzman i dheras portt, 
och ropade mig wijdh nampn, och sade iag skulle få skam för öhrefijlen, för- 
trööt fuller då iagh att han nämbde mig wijdh nampn, men achtade dhet intet 
mehr, uthan ärnade gå in igen, och när iagh då skulle gå in igen, slog een mig 
på armen medh een steen, så fmgrarne bortdombnade. När iag kom in i gården, 
slapp iagh intet uth mehr dhen gången genom portten, som iag lijkwähl då är
nade gå och lägga mig hoos Marcker, uthan föllgde iagh professorskan [Anna 
Ljung, f. Fornelius] inn een stund, men effter iag åther om een stund wille 
gå bortt att ligga hoos Marcker, så tog iag min wärja på mig, tänckiandes lijk
wähl intet giöra det ringaste oliud. När iag då kom på gatan, blef iag strax 
slagen 2. slänger, een på hallsen och dhen andra på armen, och då togh iag 
uth min wärja, och dref dhem dher medh in i portten, men om iag då råkade 
någon, weet iagh intet. F:ss Lin[de]meyer, om han tillstår dhet han slagit Jahan 
N ill sons* hustru? Dhet sade han sigh intet weta, om dhet skedt eller ey. Con- 
tinuerade Lind[e]meyer: Sedan när dhetta skedt, kom h. Mag. Palmroth i 
portten och hade een nattråk på sigh, då iagh bödh honom godh natt. Sedan 
iag skilldtz från dhe andra förre gången, war och Palmroth uthe, när dhe andre 
fremmande skilldes från Prof. Liungh. Mehr sade Lin[de]meyer sig nu intet 
hafwa att berätta, och tillstodh ey heller sigh hafwa något mehr giordt, som han 
weet, än att han slagit dhen eene örefijhlen. Michell Jahanson** framwijste een 
kakespade, som Lin[de]meyers cammerader hafft till att wåldföra sig med, sade 
och att een student dhen brukat, och dhen tagit uth i een skoflickares [Lars 
Hanssons] gård. Lin[de]meyer sade dhet han ingen weet warit medh, uthan 
allenast hafwer Liungens dräng [Lars Larsson], sielf berättat, warit dher hoos. 
Men elliest sade han att förste gången föllgde och Lagerstierna och Pontin 
medh uthe i portten, när någre af dhe fremmande gingo bortt. Besökarna ne
kade till dhet, att dhet någon båtzman warit hoos dhem. Item att dhe någon 
steen kastatt, eller något roopat, som Lin[de]meyer seyer, uthan allenast gick 
dhen eene effter öhl hoos Hussen, men tegh alldeles stilla.

Erich Erichson Gran inkallades, effter han tillförende war påberopad till 
wittne. Lin[de]meyer exciperade moth honom som skulle han intet warit uthe 
på gatan, och altså icke weet hwadh som passeradt. Sade elliest att han suttit 
och druckit medh dhe andre hoos Johan Michelson. Granen sade sigh och hördt 
till een dehl hwadh som passeradt, och jämbwähl sedt såren. Consistorium be- 
fan så dhenne Lin[de]meyers exception moth Granen icke wara af något wärde, 
hwarföre aflade han sin eedh och betygade således: Sedan iagh kom uhr affton- 
sången söndagen effter trettondagen, blef iag budin till Jahan Michelson, och satt 
der een stund på afftan, då gick Erich Hanson effter dricka, och när han igenkom 
sade han det studenterne honom slagit, och war all öfwer blodugh öfwer

• Felskrivning fö rJoh an  Mickelsson.
• •  Felskrivning förJoh an  Mickelsson. 
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ögonen, berättandes sigh blifwit slagen strax wijd Prof. Liungz stallgårdzportt. 
Strax effter kom och Johan Michelsons son Erich Jahanson in, och wijste sår i 
sin hand, men om han war stucken eller huggen kunde iag intet weeta. Han 
hade och ett såhr i dhen eene sijdan, så huden war rijspad, iämbwähl bak i 
ryggen, men dhet hade intet tagit håhl i kroppen. Sedan iag detta synt, frågade 
Jahan Michelson hwilcke dhem skadat, och då berättade dhe att Lin[de]meyer 
med någre andre warit ihoop med dhem. Om een stund kommo någre på Jahan 
Michelsons portt, och bullrade, och då sade dhe som inne woro: Nu komma 
dhe igen, men så willia wij förswara oss om dhe komma in. Då ginge dhe uth, 
som slagne äro, och då blef Nils i axelen huggen. Dhenne Graan wiste elliest 
intet, hwilcken som dhen skadat, effter han intet war uthur stugan, icke heller 
wiste han huru slagzmåhlet skedt, wijdare än dhe berättatt för honom. Men då 
när dhe kom igen sade han, att hade dhe een kakespade medh sigh, som dhe 
som uthan före slagit af på besökerna.

F:ss om han wiste att märlan brötz uth uhr portten? Men han sade sigh dhet 
intet weta. F:ss om han sågh huru Nills blef huggen. Han sade dhet han såg 
håhlet och war dhet tämmel. stortt, men intet när han blef huggen. F:ss om han 
hörde någre skiälsord wäxlas. Han sade sig det intet hört, effter han ey war 
uthom portten, uthan allenast stodh han innom portten, när Nills höggs.

Lin[de]meyer beklagade elliest huru Jahan Michelson sagdt för Liungens 
dräng [Lars Larsson], att han recommenderadt sigh hoos Prof. Spole, så att han 
fuller skulle hafwa att försäkra sigh om een badstugu? Johan Michelson nekade 
här till.

Erich Erichson [Gran] frågades om wore någre flere medh än Lin[de]meyer? 
Han sade fuller flere warit medh, men kiände ingen. F:ss om dhe wore store 
eller små? Han sade sigh det intet så just kunnat see.

Lin[de]meyer frågades hwilcka han hafft med sigh, och om han icke giordt 
såren? Lin[de]meyer sade sigh intet weeta om någon warit medh, men kan skie 
Mag. Cellsius, Rönqwist, Diurbergh, Palmroth, Pontin och Lagerstierna torde 
weeta något att berätta, effter dhe föllgde uth, när giästarna toge afskedh. Elliest 
att han någon skadat medh wärjan sade han sig intet weta, men tillstodh lijk- 
wähl dhet wärjan i udden war något blefwen krokat. Wijdare ransakades intet 
dhenne gången.

IV. Glassmästaren Jordan Nillson inkom emoot Jacobum Wendelin anklagan
des Jordan honom, att han d. 28 Febr. 687 kommit och öfwerfallit sigh och 
berättade dher om således: Dhenne Wendelin kom till mig ber:de dag, dher iag 
war uthi hans gård wijd Dragarebrunden som kallas Wässlandzgården, hwaräst 
iag och giäste interimswijs, till iag wijdare skulle fa tala med honom, som iag 
och dher till hade hans syskons loff, men lögerdagen förr än skadan skedde, 
blef iag genom stadzwachtmästaren tillsagd att flyttia uhr huusen, men kunde 
dhet då intet giöra, förr än marknadhz follcket war borttrest, imedlertijdh blef 
iag dher. Och om måndagen som war d. 28. när Vendelin kom till mig, då iag 
lijkwähl war uthe, brukte han owetig mun på dhem som hemma wore. Effter 
middagen kom han igen, och då sade iagh, att iag hade fuller kunnat flytt uth 
medh mindre, än han skulle genom wachtmästm afseya mig, och giöra mig sådant 
förtreet, dher iag achtat hans gård wähl wid ett och annat tillfälle. Då sade han: 
Jag skall giöra dig bravat och språng så uhr sin stugu på min dörr. Men när han
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dher slapp intet in, språng han på gården på den dörren dher war. Men dher 
slap han ey heller in effter haken låg på. Språng så tillbakars på första dörren 
och slapp då dher in, och hade een wärja med sigh. Högg så mig först i ryggen, 
men hugget gick intet in i kroppen. Sedan högg han mig ofwan handen, dher om 
upwijste Jordan Trecous attest, betygandes Trecou att Jordan öfwer handleden 
fatt ett såår halffingers diupt neder till benet, hwar af och een sena blifwit 
skadad, så han är något styf i handleden, doch gåår fuller med tijden öfwer. 
2. War huden fram i pannan 3-städes uthafrifwen. Curen upförer han för 3 rdr.

Sedan continuerade Jordan: När han mig huggit, flög han mig i håret, och 
språng mig i bröstet med både fötterne, kunnandes iag intet taga emoot honom, 
effter iag intet kunde röra min hand, som iag och ännu är dher af så lamm, så 
att iag föga kan arbeta, uthan måste här effter lefwa kan skie i armodh och fattig- 
domb effter iag är så ofåhr. Jordan beklagade elliest dhet är dhenne Vendelin 
så ostyrig, att ingen far wara i frijdh för honom, som och hans syskon dher öfwer 
klaga på honom.

Vendelin neekade emoot dhet, att Jordan seyer sig kommit i gården med hans 
syskons willia och lof, upwijsandes på sin syskons wägnar h; Matthias Vendelini 
attest af d. 11 Febr. 687, att som Jordan intagit någre rum i dhes sahl. faders 
[Abrahams] gård uthan ägandens loff, altså tillätes honom dher intet att boo, 
uthan måste försee sigh om annat hemwist. Sedan berättade han således: Jordan 
hafwer giordt hemgång hoos mig d. 25 Febr., som war fredagzaffton förr än 
dhenne actionen skedde, hwarföre iag måste sielf fly uhr gården. Men först 
har han warit uthe och druckit sig full och när han kom hem skedde hemgången 
således, att han drog uth sin knijf i kiöket, och sedan gick in med honom dragen 
in i sin stugu, och badh att diefwulen skulle besittia både kropp och siäl, om 
han icke skulle taga lijfwet af mig, och kallade mig skiälm, hundsphott, book- 
talf, och andre försmädelige ord. Då måste iag, som ben:t är fly uhr gården så 
länge som detta påstodh (lijkwähl kom iag sedan in i gården igen) dher öf:r 
iag och mig beswärade hoos borgmestaren, och begiärtte dhet han wille låta seya 
honom uhr gården, effter han intet achtade hwadh iagh sade, och ey heller fick 
wara i frijdh för honom. D. 28 kom han in i min cammar, och kallade mig 
skiälm, för dhet iag låtit seya honom uhr gården (dher till upwijste Vendelin 
comministri attest i Börcklinge h. Stenonis Haurelii som är hans swåger). 
Dhetta skedde för middagen, och effter middagen ginge min swåger och iag 
uth, och när iag kom in i min cammar, skällde han mig åther medh bem:te 
skiälsordh, warandes han då in uthi sitt kiök, hwilcket iag så wähl hörde, effter 
äre allenast een dörr mellan min cammar och kiöket, och sade då att hierta 
skulle besittia hierta, lijf och anda, om han icke skulle taga lijfwet af mig. För
denskull stiger iag till honom, beder honom för Gudz skuld, att han wille uppe
hålla medh sådanne ordh. Då slår han strax till mig medh een blybult, och bar 
så iag handen för hufwudet, då han slog sönder 2 finger på mig, då måste 
iag för nöd skull taga wärjan af sijdan, som iag hade på mig när iag kom af 
gatan (men språng intet effter någon wärja som han seyer) att iag skulle af- 
wärja slaget för bullten han hade, men i det samma blef han skadad. Tog så 
af honom bullten, och nappade så han i min råk, och rijfwer råcken all sönder. 
Särdeles reef han det eena skiörttet af råcken, som han och ännu hafwer stycket 
hoos sigh. Omsijder när iag fick råcken. från honom, gick iag i min cammar,
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och fick ey heller då wara i frijdh, uthan brukte han samma skällsord som förr, 
och måste äfwen wähl då fly uhr gården för honom.

Jordan nekade dher till, att han skulle dragit uth någon knijf, som och att 
han skulle kallat honom skiälsord eller rifwit råcken, som Vendelin säyer. Ven- 
delin påberopade sigh een hustru wijd nampn Malin, som skall weta att Jor
dan kallat honom skiälsord och jämbwähl rifwit sönder hans råck. Men såsom 
tijden nu war förledin ransakades intet wijdare dhenne gången.

Consistorium majus post meridiem
pra?sentibus Rectore h. Obrec[h]t, Doct. Petr. Rudbeckio, M. Micrandro, h. 

Lundio, h. Aurivillio, D.D. Drossandro, h. Spole, h. Bilberg, h. Peringero, h. 
Lagerlööf, h. Norman, h. Elingio, h. Qvaestore och Secrer.o.

I. Acta uplästes, och wijd dhet samma resolverades att secret:n wällborne h. 
Wattrang offereras för des omaak så in ca»ja Bringiana och C[h]ruzeliana, sampt 
flere andra Academiens ärenders befordran månge åhr tillbakas 50 rdr, effter 
han dheruthinnan så stoor och oförtruten flijt wijst till Acad:ns wällfärd. Afgår 
och till honom ett tackseyelse bref medh begiäran han och dommen i ber:de 
Bringii saak extradera wille. Hac occasione påminttes och att måtte h. Söderman 
tillskrifwas att han vigilerar å Acad:ns sijda, så att icke tijden uthlöper till dhe 
posternes lagsökande, som i dommen mentionerade äro. Här på berättade Rec
tor, att är reeda bref dher om till h. Söderman afgångit.

II. Uplästes å nyo dhet i går inkomne och jämbwähl då upläsne Illust. Can
cellarii bref om electionen till qvaesturen och professionem eloquentis, effter 
bägge desse ärender nu skulle företagas. Först insinuerades een Hans Ex:ces 
Kl. Rådetz och gener. h. Nills Bielkes recommendation till qvaesturen för cam- 
mareraren Johan Gernman.

Sedan uplästes och een h. bookhåll:s Rommels supplique, anhållandes han om 
dhet samma. Sammaledes uplästes och h. Adjuncti Salenii, Simon S[ch]wedes 
och Peter Scheffers som äfwen om samma ärende anhålla.

Föruthan dhesse nämbde och Rector andre som fuller icke skriffteligen in
kommit, uthan begiärat det han muntel. dheras desiderium wille föredraga, och 
wore effterfölliande, nembl. Prof. Wallerius, Secret. Reftelius, Mag. Halenius, 
Mag. Buurman.

H. Prof. Micrander berättade dhet Mag. Halenius honom tillskrifwit han wille 
låta Consistorio förmärcka des desiderium hwar om han och tillskrifwit Rectori 
Magnifico, dhet och Rector betygade. Ellies sade och Prof. Micrander att Hans 
HögGrefl. Excellxe Illust. Cancellarius låtit förmärcka, att skulle Hans Hög- 
Grefl. Excellxe icke misshaga, dher Mag. Halenius kunde blifwa accommo- 
derad, så snart som någon annan, som och h. Arrhenius det lärer wetta. Dhet 
discourrerades om vota böra till Illust. Cancellarium öfwergå, hwilcket Consisto
rium tychte icke annars än skie skall, dher han begiärer, men ellies reprisen- 
teres allenast dhe 3 personer, hwilcka pluralitas votorum faller på.

Secret. Reftelius tog affträde, och recommenderade sin begiäran V:do Con
sistorio ödmiukel. såsom dhen godh kundskap hade om academiske godsens till
stånd. Consistorium slöt att hwar libere säger uppå sitt samweet sin mening.

Qvaestor Arrhenius: Som iag icke allenast har sedt och förstådt alt sedan iag 
kom uthi Academiens tienst, än att hela Academiens wällfärd till een stoor dehl,
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och  alle des b etientes består dher uthi, att A cadem ien kan hafwa een  förståndig, 
achtsam, fiijtig och  opardjsk Ränttemästare, som  intet seer på något annat än det  
allena, som  RäntteCam m arens interesse kan befordras m edh och  conserveras, 
uthan iag har och inhem ptat och sed t hwadh äfwentyr RäntteCam m aren i förra 
tijder har warit underkastad och  måst uthstå, som  iag will wijsa m ed ett exem pel 
eller annat, w illiandes intet oprepetera hwad som  ther wijd förelupit i dhe förste  
Qvaestorum tijdh nem bl. M:ri Erici H onteri och  Mag. Erici Balingstadii, uthan 
allenast hwadh som  dhe senare tijderne är RäntteCam m aren wederfarit. Såsom  
först i sahl. M:r B oos tijdh, w ijdh hw ilckens election  och förwaltning således 
tillgick. Acta publica gifwa wijd handen att uthi hans election  spelade m ycket een  
privat affection, derföre och sahl. D oct. W allius, då han i ett annat Consistorio  
kom  tillstädes, icke allenast protesterade em oot samme election , uthan och sade 
föruth huruledes RäntteCammaren skulle finna sig i längden m edh des förwallt- 
ning. M edh förwaltningen gick och således, som  D oct. W allius spådde, nem bl. 
att M:r B oo  tog  m edlen ther the wore, och lade dhem  dijt som  han w ille och  
behöfde, giörandes han uthi hela sin qvaesturae tijdh ingen räkning m ehr än för  
dhe 2 förste åhren, uthan lem nades hela sexton åhrs räkningar ogiorde och  
oslutne; och ehuruwähl Consistorium  im edlertijd offta i gem een , och inspectores 
aerarii i synnerheet giorde starcke adm onitioner och påm innelser, dock  lijkwist, 
som  han icke allenast een  eller annan uthi C onsistorio sig obligeradt dher igenom  
att han gaf dhem  ett och annat åhrs löhn föruth, uthan han hade och  een  tijdh  
någon stödh w ijd håfwet, så kunde Consistorium  ingen wägz kom m a m edh  
honom , uthan H ans sahl. G refl. Excelkce då warande Cancellarius O xenstierna  
nödgades om sijder föreskrifwa och förelägga honom  een  wiss tijd, innom  hwilc- 
ken han skulle sluta alle sine åhrsböcker, m en han b le f strax dher på dödh och  
giorde ingen ting till saken, lem nandes aerarium academ icum  i sådant tillstånd att 
Consistorium  altsedan måst föra processer icke allenast m edh hans sterbhuus, 
uthan och  dhe Professorum  sterbhuus, till hwilcka han m edlen således för
sträckt. Hwar igenom  RäntteCam m aren ännu mehra och wijdare blifw it exhauri- 
erat, och ståår een  dehl a f samma processer ännu oslutne Consist:o till last och  
m ycken tijdspillan. M edh sahl. h. V erelii election  och förwaltande gick således, 
nem bl. att som  han hade ingen sigh obligerad uthi C onsistio , så skedde och hans 
election  intet a f någon sådan passion, uthan eendast i anseende till hans capaci- 
tet och skickeligheet. M ed hans förwaltning gick således till nem bl. att han wähl 
upfylte det hopp och goda tanckar, som  då warande C onsistorium  sig om  honom  
giorde, allenast är dhen sw årheeten inkom m en, att tijderne em oot slutet sig så 
ändrade, att han hwarcken kunde blifwa wijd sitt förra maner, ey eller andra 
tillåte wijd RäntteCammaren så tillgå, som  tillförende under honom  skedt war, 
hwar igenom  och hände att i dhet stället RäntteCam m aren hade behållit 9 eller  
10 tusend dr söllfitt sädhan 666  åhrs stat war aflönt, hwilcke m edell sahl. V ere- 
lius ifrån långa tijder sammanspardt uthaf vacancer och  andra uthwägar, som  kun
nat gifwas, så b le f  RäntteCam m aren så blottad och utharmad att han dhe föll- 
iande åhren intet kunde löna staten, oachtadt att icke allenast otta månaders in
kom ster a f Upsala qwarner anticiperades, uthan och alle dhe stäm ningz p en 
ningar som  fö lle  af A cadem iens godz på halfwa åhret, som  stora spannem åhls 
påster, som  fuller om  höste tijden uthdrefw es och  såldes i Stockholm  för ringa 
wärde, under titel a f rest spannem åhl, m en dher em oot lem nades spannem åhls
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resten hoos allm ogen så m ycket större för fölliande åhr, så att RäntteCammaren  
wijd slutet a f hans quaestura debiterades till nijetijo  tusend dr kopp^rrtt. Altså  
i anseende till alt sådant så önsker iag af alt hierta, att wij kunde nu dhenne  
gången så votera och  föreslå, att RäntteCam m aren kunde hädan effter fa een  
man, som  han och Acad:n kunde wara helt betiänte m ed, och finna sig wähl 
wijdh. Jag för min person betygar, att iag w ill så uthlåta m ig här wijd, som  iag 
bäst kan förstå och som  iag finner eenligit m ed min eedh och det nijt, som  iag 
alltijd dragit för Acad:n sedan iag kom  här i em bete. Jagh påm inner m ig ännu 
1. att M:r B oos förhållande gaf då warande Illustro Cancellario tillfälle att här i 
Consistorio discurrera, om  det skulle wara Acadrn nyttigare att hafwa een  stude
rad eller ostuderad Ränttemästare. Jag påm inner m ig 2. a f samma discours att 
om  Acadrn hafwer een  studerad Ränttemästare, så kan han giöra A cadem ien  
större tienst, ther e llies han dhe öfrige requisita hafwer, än een  ostuderad, m en  
är han arger, så kan han och giöra Acadrn större skada. H afw er och Acadrn 
een  ostuderad Ränttem ästare, så kan han undertijden m indre betiena Acade
m ien, så frampt icke andre qualiteter upfylla dhen defection  af studiis, m en så 
kan han och m indre skada Acadrn om  han är arger.

Hwadh wijdkommer mitt betänckiande, i synnerheet om dhe personer som 
anten genom andre eller sig sielfwe anmält och begiärt qvaesturen, så är fuller 
dhet eenligit medh Kongl. förordningar och wanlige praxi, att dhe som suttit 
uthi Acadrns tienst, pläga wijd vacancerne ihogkommas, men så haar iag lijkwähl 
intet förstådt att alle af wår Societet som begiära dhenne vacancen, begiära dhen 
med alfwar, ey eller seer iag att dhet kan wara dhem nyttigt uthi dheras des- 
seiner, tycker altså att Prof. Wallerius, Secret. Reftelius och Mrr Salenius skulle 
intet wara betiänte ther medh, effter som dhe uthan all twifwel lärer hafwa 
annat uthseende medh sine studier, hwilcka genom qvaesturen skulle blifwa hind
rade och tillbakasatte, ey eller seer iag RäntteCammaren wara betiänt om han 
icke far een man, som täncker alt stadigt blifwa ther wijd; önsker altså dhem 
giärna roligare beställningar. Hwadh bookhållaren Romell wijdkommer så kan 
iagh intet undgå att gifwa honom mitt bijfall för fölliande orsaker.

1. A tt han förre gången af g o d e  skiähl war nämder secundo loco. 2. A tt han 
har wij st sig i min quaesturae tijdh m ycket redelig och  öm  om  RäntteCam m arens 
interesse. 3. A tt han har Acadrns saker sigh wäll bekante. 4 . A tt han täncker 
stadigt blifwa ther wijdh. 5. A tt han är een  behållen man, som  intet lärer tränga 
till att grijpa till Acadrns m edell. 6 . A tt han är a f förrige Illust. Cancellario 
H ans G refl. Excellrce sahl. D rottzeten  för sin goda tienst och  wäll förhållande 
ansedd och honorerad m edh rang och  ställe näst Secreteraren, d het ingen annan 
bookhållare wederfarit. 7. Har och  een  långh tijdh wähl förestådt jämpte Acadrns 
tienst, inspection öfw er C ronones tullar och acciser. H w adh w ijdkom m er dhe  
personer som  uthom  Societeten  begiära dhenne vacance så gifw er iag och  giärna 
M agistro P. H alenio  m itt votum  för fölliande orsaker. 1. A tt han är een  redelig  
och  förståndig man. 2. Een lärd man. 3. Har Acadrns saker till een  dehl sigh 
bekantte, effter som  H ans H ögG refl. Excellrce ther uthi brukat honom . 4. Är 
een  sachtm odig man, som  intet skall willia föra stort stååt. 5. Ä r uthan intriguer 
som  intet låter draga sig af någon. 6. D h et som  iagh räcknar så m ycket som  
månge andre skähl tillhopa, har länge tient uthi Illustrissim i Cancellarii håff, som  
är wår höga förman, och w ill Acadrn så wähl, sampt wärckeligen på mångahanda
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sätt befordrar des bästa, så att man intet kan tillfyllest H ans H ögG refl. Excelkce 
derföre berömma. 7. H afft tillfälle af H :s H ögG refl. Excelkces håff a ttg iörasigh  
kunnig både om  landtwäsendet och cassawäsendet, effter som  H ans H ögG refl. 
E xce llxe  har honom  dher wijd brukat. 8. För sitt goda förhållande och  capacitet 
wunnit ett m ycket god t om döm m e hoos Hans Excelkce så att H ans H ögG refl. 
Excelkce skattar honom  wärdh een  god och förnäm tiänst, dhet iagh sie lf hördt, 
hwilcket höga om döm m e, iagh skattar så m ycket högre, som H ans H ögG refl. 
Excelkce icke uthlåter sigh m edh någre sådanne expressioner om  någon, som  
H :s H ögG refl. E xcelkce icke des bättre känner. Skulle iagh nämpna någon m ehra 
än h:r H alenius och h. R om m el, så tyckes iag säkert kunna nämpna cammarera- 
ren Germ an, hw ilcken iag fuller s ie lf  intet kiänner, m en har lijkwähl hördt af 
andre förnäm m e män, som jämbwähl willia A cadem ien wäll, att han skall wara 
ther till tienligh. T roor och intet att Hans Excelkce K ongl. Rådet och  generalen  
h. N ils  B ielcke skulle welat recom m endera honom , ther annorledes wore.

D:r Petrus Rudbeckius interloquerade, för thet han orckade intet afbijda för 
andre beställningar, tills ordningen m åtte kom m a till honom . O ch 1 :o loco inter 
literatos voterade på Mag. H alenium , 2. på Mag. N icolaum  C elsium , och 3. loco  
mons:r Sim on S[ch]w ede, inter illiteratos allenast på bookhållaren R om ell.

Prof. Elingius: 1:0 loco på bookhålkn R om ell, 2. på H alenius, 3. på S. 
S[ch]wede.

Prof. Norrman: A f  dhe skähl Ränttem estaren wäll deducerat nämpnar iag 
1:0 loco  bookhålkn R om ell, 2. cammereraren G ernm an, 3. Mag. H alenius.

Prof. Lagerlööf: 1:0 loco  på bookhålkn R om ell för dhe orsaker som  i h. 
Qvaestoris voto  äre införde, 2:do loco på camm ereraren G erm an, 1. effter iag 
een  lång tijdh har kiändt honom , och derföre har hans redeligheet bekandt, 
sampt hans achtsam heet, jämbwähl hans behagelige och  com m ode maner till att 
lefwa. 2. Effter han är een  wäll behållen man. 3. Effter han är waan både w ijdh  
räkningar och processer, hafwandes han uthi bägge desse stycker giordt H ans 
Excelkce Kongl. R ådet h. N ills  B ielke ett särdeles godt nöye, som  han och lärer 
kunna giöra wår A cadem ie uthi det samma een  m ycket godh tiänst. 4. Effter 
han och  har studerat. 3:0 loco  nämpnar iag Mag. H alenius för det goda om 
döm m e han sig förwärfwat hoos H:s Excelkce Illust. Cancellarium.

Prof. Peringer: För dhen särdeles bekantskap som bookhållaren Rom/«el har 
om Acad:ns Staat, bönder och hemman, råå och röö, sampt långlige wijd Aca
demien giorde tienster, jämbwähl af dhe skähl h. Arrhenius föredragit, kan iag 
ey annars än billigt honom recommendera. Secundo. Nämpnar iagh cammarern 
Gernman, som för sin redeligheet och bekantskap af landtwäsendet af mångom 
berömmas och bekant är. Tertio M:r Halenius för dhe skiähl som allegerade äre.

Prof. Bilberg: Een man som  är A cadem iens Ränttemästare kan om  han är arg, 
giöra hela C onsistorio bry, besynnerligen om  han har collusion m edh b ook 
hållaren, hwarföre önskar iag Acad:n d het henne är gagneligit, och  effter mäste 
m ine skiähl äre infattade uthi h:r Ränttemästarens voto , ty g iör iagh ett m edh  
honom .

Prof. Spole: Jagh nämpnar 1:0 loco  Prof. extraord. Vallerium . 2. Bookhålkn  
R om m el. T ertio  Mag. H alenium . 4. Secret. R eftelium . 5:to Mag. Salenium. 
6:to et ultim o Sim. S[ch]wede.

Doct. Drossander: Jag bijfaller h. Räntemästarens votum i anseende till h.
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Halenius och bookhållin Rommel, nämpnar och dher hoos Sim. S[ch]wede och 
cammareraren Gernman.

Prof. Aurivillius: Emedan till dhenne tienstens ersättiande effter Kongl. consti- 
tu//onerne fordras een man, som har godh kundskap om Acad:ns beställningar, 
sl tyckes migh thet intet bättre kan falla uppå än dhem, som wijd Academien 
een tijdh bortåth hafwa tient, och altså angående bookhållaren Rommell bijfaller 
iagh h. Arrhenii votum och ther wijd bijfogade skiähl. Sedan såsom Secret. 
Reftelius och een tijdh har betient Acad:n och synes fördenskull hafwa dhe re
quisita som till dhen tiensten af Kongl. constitutionerne fordras, och altså ther 
näst synas kunna komma i consideration. Skulle någon uthom Academiens be- 
tiente stå att nämpna, så ehuruwähl för höglärde M:r Halenius goda skiähl 
wara kunne, och framförde äre, lijkwähl emädan iag har hördt sägas såsom wist, 
thet skulle H:s HögG. Excellxe Cancellarius intet giärna willia umbära honom 
ifrån sin son, så nämpnar iag dher wijdh Petter Scheffer, såsom till sådan beställ
ning och så capabel så mycket iagh kunnat förstå. Och såsom Simon S[ch]wede 
är mig recommenderat af een förnäm herre såsom dher till capabel, kan och 
pr«stera een nöyachtig caution, så kunde han och suo loco komma i considera
tion.

Prof. Lundius: Såsom salus publica är lex suprema, och man här af har till
fälle af dhen trogne tienst som h. Arrhenius Academien giordt, icke allenast då 
han Secreterare war med protocollernes richtigheet och nödige documenters till 
Academiae wällfärds inskaffande, som förr desidererades, uthan och nu sedan han 
Academiens Ränttemästare blef, all egennyttigheet satt af sijdo, och quaesturam 
som een ährlig man till Acad:ns bästa förwaltat, ty är af nöden, att wij och om 
ett slijkt capabelt subject oss omhugsa, och iag fördhenskull för min person re- 
flecterar uppå h. Mag. Halenium och h. bookhållaren Rommell, af dhe gode 
skiähl, som äre i wählbemrte h. Ränttmästars voto införde. Fogandes och här 
till för det tredie h. Simon S[ch]wede, dhen iag länge hafft bekant af sin dexteri- 
tet, och desuthan godt beröm wunnit i dhe beställningar han här tills hafft under 
händer.

Prof. Micrander: Jag önsker troligen Academien wore så lyckelig, att hon i 
dhetta vacante rummet finge een man, som träda kunde medh Acad:ns fromma 
och heder i dhens footspåår, som så trooligen och redeligen bem:te embete här 
till förträdt hafwer. Och såsom een af dhem, som mig när förbundne äro, har 
röndt dhen gunst och godheet att blifwa nästan eenhälligt af hwar och een ibland 
andre till bem:te rum nämbdh, af dhe skiähl som hwar och een anfört, har iag 
swårt wijd att uthlåta mig till något votum, uthan uptager allenast dhe gode her
rars bijfall giorde M:o Halenio med wyrdnad och tack, lefwandes i dhen för
hoppning, att han medh Gudz hielp, så frampt lyckan skulle så foga, att det 
embetet blifwe honom anförtrodt, högst lärer wara bekymbrad om fylla det goda 
hopp som om honom fattat är; uthan dhes skattar och iag bookhåll :n h. Rommells 
så merita som capacitet sådanne wara, att man medh skiähl på honom reflec- 
tera borde, dher icke constitu//ones academicae, så wähl som Academiens heder, 
jämbwähl och praxis wijdh andre universiteter gofwo thet wijdh handen, och 
jämbwähl nödigt fordrade een man som literat är, hwarföre nämpner iagh ther 
näst M:r Salenius.

Rector upläste Prof. Schütz skrifftelige votum, nämpnandes primo loco Nico
laum Bergium, secundo M. Halenium, tertio Simon S[ch]wede.



1687:13 april 3 4  5

Prof. H olm s skrifftelre votum  uplästes hw ilcken voterar unice på bookhåll:n  
R om ell.

D.D. Benzelii skrifftelre votum som dher till nämpner Mag. Abraham Buur- 
man och Simon S[ch]wede.

Rector: iag nämpnar primo loco bookhållaren Romell, secundo M. Hallenius, 
tertio Simon S[ch]wede af dhe skiähl som h. Ränttemestaren och h. Prof. 
Lundius allegeradt.

Sädan inkom ne skriffteligen effteråth:
Prof. W ollff: loco  prim o intra A cadem iam , bookhållrn R om m ell, först för lång- 

lig giord tienst skuld, 2. för dhen särdeles kundskap han har om  A cadem iens 
ärender des RäntteCammar wijdkom m ande och inkom ster. 2:do Mag. Joh. Sale- 
nium facult. philos. A djunctum , som  sitter uthan wärckelig Iöön och  haar på 
sine resor m ycket kastat sigh. 3:0 M ag. Abrahamum Buurman som  är een  skic- 
keligh man och sigh i studier och lefw erne här wijdh Acad:n wäll giordt bekant.

Prof. Ol. Rudbeck:
M agn ifxe Dom ine R ector högdtärade g o d e  wän.

Såsom A c ad: as bookhållaren hafwer både i gåår och  i dag söckt att iag w ille  
gifwa honom  m itt votum  att bekom m a ränttem ästaretiensten, så hafwer iag wähl 
m ig ursächtadt, em edan iag honom  förre gången d et gifw it, såsom  dhen dher  
tienligast och skickeligast här till w ore, emädan han räkningar ifrån barndom m en, 
så och  fogdetiensten  och inspector tiensten redeligen och  wähl tillijka med book- 
hållaretiensten förestådt, och den redeligen igenom gått, ty ellies hafwer iag alla 
som  m ig dher om sökt (ehuru dhe till studier och lefw erne m ycket bättre skulle  
m eritera) som  een  godh wän afrådt sådan tienst, ty iag w ill intet råda min owän  
dher han intet är capabel till een  sådan tienst, igenom  hwilcken han antingen  
skadar sigh eller sin huusbonde, eller kan sk ie båda. M en såsom  bookhållaren  
söker, iag måtte ännu reiterera mitt votum , så kan iag intet honom  det neka, 
em edan iagh effter m itt ringa förståndh, finner honom  tienligast, den  och för alla 
af sahl. V erelio  som  det w äsende bäst förstodh fick särdeles votum . Elliest 
hafwer och w ällborne h. landzhöfdingen recom w enderat m ig m ons.r S[ch]w ede, 
såsom  dhen e en  godh tijdh h. landzhöfdingen wijd des cancellie tiänt, och den  
m ig för sina studier och skickelige lefw erne wäll är bekandt, så kan iag intet 
undraga migh att honom  och  i bästa måttan recom m endera, så och  h. A djunc
tum M:m Salenium  och M:r Buurm an, dhem  iag för dheras wackra studier och  
lefw erne, effter iag af dhem  är anm odat, w ill och i bästa m åtto recom m endera, 
ehuru iagh dhem  som  förr är sagdt från sådan tienst afstyrckt, och heller önskatt 
till bättre och tryggare heder och  förmån warda befordrade. Jagh förblifwer 
D . 14 Aprilis M agnifici Dom ini Rectoris
687 . tienstwilligaste

O . Rudbeck.

III. Företogz effter Illust. Cancellarii bref som  i förra C onsistorio upläsit är, 
voterandet till dhen  vacante eloqu:ae professionen  effter Prof. N orcop en sem  och  
betygade dher wijd h. D ecanus facult. phi/osopbicae Peringer att hade bem :te  
facultas effter dhet ankom ne Illust. Cancellarii bref och  C onsistorii dher p å g ifn e  
ordres trädt tillsamman, effter yttersta och  bästa sitt sam w ete dhetta ärendet 
öfwerlagdt, och  befunnit huru nödigt är, att een  sådan man förslås som  Acadrn 
kan bäst wara belåten m ed och ungdom m en betient af. O m sijder hafwer och
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faculteten här till föreslagit h. Prof. Lagerlööf såsom dhen dher för sin solid 
erudition så i dhetta studii genere som flere andre allom är wäll bekant, föruthan 
och det han till detta wijd dhen professionen han här tills hafft giordt allom 
godt nöye, förmodandes facult. dhet icke mindre wijd dhenne professionen skie 
lärer. Sedan berättade och Decanus att faculteten förmenar föga rimma dhet flere 
nämbnas som ellies effter constitut. skie plägar, när facult. således öfwereens 
kommer om een som nu skiedt är.

H. Qvaestor Arrhenius skattade Acad:n lyckelig, dher dhen vacante profes
sionen blifwer deriverad in på Prof. Lagerlööf, som han och honom mycken lycka 
önskade.

D.D. Drossander önskade i lijka måtto Prof. Lagerlööf mycken lycka och wäll- 
signellsse och gratulerade Academien att dhenne vacance blijr medh een så capa- 
bel man besatt, som så wähl kan tiena Academien och ungdommen till des 
heder och nytta.

Prof. Aurivill.: Såsom samptl. facultas philosophica har uthsedt h. Prof. poe- 
seos Lagerlööf att träda uthi förre eloquentiae Profess, regii h. Norcopensis ställe, 
och han icke allenast säkert är capabel dhen professionen med beröm att förestå 
uthan och twifwelsuthan sielf medh det ombyte är tillfredz, så bijfaller och iag 
dhet samma. Men dher så skulle hända att h. Prof. Lagerlööf skulle samma pro
fession intet antaga, så synes i dhet fall, icke oskiäligt kunna reflecteras på den 
som tillförende af Kongl. May:tt är förordnat till extraord. uthi dhen profes
sionen nembl. h. Goeding.

H. Lundius: Ehuruwähl här fins åthskillige skickelige subjecta såsom Prof. 
eloquentias extraord. h. Goeding, Prof. h. Johan S[ch]wede, h. Salenius och h. 
Forelius, icke deste mindre emädan såsom wij hafwa nu från Academien mist 
een märckelig man i samma profession, till hwilckens jämbwähl ärsättiande hädan 
effter fordras een sådan man som wijdh dhe sakerne länge wan, gode och märc- 
kel. proff giordt, och facultas philosophica, eenhällel. fallit på Prof. poeseos h. 
Lagerlööf, fördenskull skattar iagh och Acadrn lyckelig dher han samma profes
sion wärckel. får tillträda.

Prof. Micrander är i samma tancka medh Prof. Lundio, föreslår elliest Ber- 
gium dher medh h. Lagerlööf icke skulle skie något omskiffte.

H. Schütz har skrifftel. sitt betänckande inlefwereradt, och dher uthinnan 
nämbdt h. Nicolaum Bergium.

D.D. Benzelius har äfwen och skrifftel. sitt betänckiande ingifwit, och der 
uthi nämbdt h. Nicolaum Ruben[ium] och Bergium.

H. Lagerlööf: Jag hembär v. facult. philosophicas jämbwähl och dhe gode herrar 
af dhe öfrige V. Consist:b»r een tienstl. och ödmiuk tackseyelse för det goda 
och günstige omdömme, som dhe om min person wijd dhetta måhl hafwa be
hagat fatta och fålla, williandes iag sådant alltijd med aestime och tacksamheet 
erkiänna. Och ehuruwähl dhen profession, till hwilcken dhe goda herrar behagat 
skatta mig skickelig, både för sin egen beskaffenheet och angelägenheet, som för 
dhen mans wackra capacite, som tillförende dhen samma beklädt, lärer wara 
swår, att i alla stycken fullgiöra, icke des mindre, dher Hans Kongl. May:tt 
allernådigast skulle behaga aggreera dhetta störredehls af V. Consistorii om min 
person giorde wähl, will iag beflijta mig att med yttersta förmågo swara emoot 
dhen goda förhoppning och expecta//on som dhe om mig låtit förspöria, önskan- 
des dher till krafft och wällsignelse af dhen högste Gudh.
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IV. R ector notificerade att Petrus H ed b erg  begiär testim onium  dher wijd han 
och berättade, att H edberg s ie lf tillstått d het han nu på 6  åhrs tijd intet warit 
under A cadem ien. Förfrågade derföre om  des begiäran bör w inna rum. R esol. 
Såsom han icke allenast är från Acad:n relegerad, uthan jämbwähl nu så månge 
åhr dher ifrån warit, så kan han icke heller vigore constitu/Zone ärkiännas för  
någon cive acad:co och  consequenter icke heller få testim onium .

V . Andreae E[e]rsberg V -G oth o, som  är m ycket siuk och fattig, bewilliades 
af cassa studiosor«»? 10 dr s:mtt.

V I. D ecanus h. Peringer notificerade, att Jol-tan Biurberg w ill disputera d e  
castore.

D ecanus h. Lundius notificerade att Laur. W elt w ill d isputerade legibus hyper
boreis.

VII. H . Qvaestor notificerade, att h. secret:n Å kerhielm  skrifwit honom  till, 
att förmenar han det een  resolu/Zon w oro fallen för studenterne, att dhe som  äro 
bortta från Acad:n och pra?ceptorera för barn, skola wara frij kallade för contri- 
bu/Zonerne. H warföre begiär h. secretin d et m åtte han fa part a f samma resolu- 
/Zon, om  någon sådan woro.

Samptl. Consistoriales betygade dhet dhe om  någon sådan resolu/Zon intet 
weta, som  hon och icke heller här in C onsistorio någonsin är upwijst.

(D en  14 April.)

Effter hållen parentation öfw er högsahl. Arfprintzen [Karl Gustaf] a f studioso  
Forswall d. 14 Aprilis trädde fölliande tillsammans i Consistorium , nem bl.

R ector h. O brec[h]t, M . M icrander, h. Aurivillius, h. Spole, h. Peringer, h. 
N orrm an, h. Elingius, och Secretarius.

I. Samma gång uplästes Illust. Cancellarii bref om  förm edlingarne på exer- 
citiehem m anen, öfw er hwilcka Consistorium  i ödm iukheet anhållit om  Illust. 
Cancellarii betänckande. O ch ehuruwähl H ans H ögG refl. Excelkce fuller icke 
ogillar dhe skiähl som  Consistorium  andragit till förm edlandet, lijkwähl håller 
H :s H ögG . E xcelkce betänckel. een sådan saak auctorisera som  inkom stren  
angår, särdeles som  H:s H ögG refl. Excelkce ännu är obekant huru wijda C on
sistorium  academ icum  kan hafwa macht dher till, uthan förmenar wara säkrast 
söka tillstånd här till på behörig ortt. Consistoriales betygade dhet een  och  annan 
tillförende warit i dhen tanckan, m en här em oot åther tyckt d h et att C onsisto
rium tillstodh förm edlandet i fö llie  a f Kongl. constitu/Zonerne, hwarföre resol
verades att notificeres 111. Cancellario hwadh Kongl. constitu/Zonerne om  detta  
förmäla, och att hafwer Consistorium  alla tijder tillbakars i föllie dher af sådanne 
förm edlingar tillåtit. M en skulle dhet icke wara säkert nogh för Consist:o så bör  
till äfwentyrs här om  ansökning giöras hoos K ongl. May:tt, doch afwachtes först 
Illust. Cancellarii swar.

II. U plästes häradzhöfdin h. Johan Scheffers citation, att w ille Acad:n genom  
någon sin fullm ächtigh com parera wijd N orunda häradz tingh d. 9  Maii em oot  
fendrichen wällb:ne Carl [von] Post, effter som  ett Acad:ns hem m an i Forssa 
och  T eensta sochn skall hafwa någre ägor bortta från dhet hem m anet dher 
sammastädes som  fendrichen tienar före. R esol. D hetta  com m uniceras m ed h. 
Qvaestore att gifw er han ordres till någon af fogdarna, som  på besagde tijdh sigh  
dher inställer å A cadem iens sijda.
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III. Insinuerades een  af bookhållaren R om m el författad räkning på Acad:ns 
fordran af Bringii sterbhuus och  erfwingar. Samma räkning är formerad i föllie  
af revisionsdom m en, och  hwad wijdare om  ber:de fordran i C onsistorio förr 
resolveradt är. M en här wijd observerades, att summan a f reparationen på 
bem :te Bringii gård war intet införd, effter ännu dhen samma icke blifw it wärde- 
rad.

IV. Matthiae Vichaeo V esm anno bew illiades testim onium  uppå samptl. Con- 
sistorialium  goda bewittnande om  des wällförhållande.

Consistorium minus d. 16 Aprilis
pra?sentib«r Rectore h. Obrec[h]t, i h. Schütz ställe h. Elingio, h. Aurivillio, 

h. Spole, h. Peringero, och Secret:o.
I. Inkom m o besökarne Erich H anson, Jahan M ichelson och des son Erich 

Jahanson, N ills  Jöranson* em oot N iclas Lin[de]m eyer, producerandes besökar
ne å sin sijda till w ittne een  beskyttare wijd nampn Erich Christierwson M or
karl, som  skulle w eta betyga om  skiälsordh han hördt. H an aflade eed h , effter  
ingenthera m oth honom  hade att excipera och  berättade således: D h en  affton  
såsom bullret skedde, så hörde iag ropas tullsnok oppe wijd Professor Liungens, 
m en hwem  dhet war, w ee t iag intet, uthan stod e dhe som  ropade på H uszens  
gata wijd Liungens hörn. Frågades huru dagz dhetta skedde? H an sw:de dhet 
skedt em ellan kl. 9 och 10 om  afftonen. F:ss om  han hörde flere skällsordh, 
eller w iste om  Lind[e]m eyer dhet ber:de ordet sagdt? H an sade sig m ehr intet 
hördt, icke heller w eet om  Lind[e]m eyer dhetta ordet sagdt, som  han icke 
heller dhet som  sades, lade så stort på hierttat, effter han war något drucken. 
F:ss om  dher w ore flere personer på gatan bland dhem  som  ropte. H an sade 
flere dher warit. Sedan frågades besökarne om  dhe hafwa flere w ittnen. D h e  
sade sig hafwa een  hustru som  om  såren kan betyga. M en om  dhem  war förr 
wittnadt, hwarföre war det nu ey  af nöden. Lind[e]m eyer sade sig in tet kunna 
neka, att dhe hafft såhr; m en hw em  d et giordt, w eet iag sade han, intet, icke  
heller om  iagh dhem  giordt, m en om  d et så w ore, så har dhet skedt till mitt 
förswar, sedan dhe m ig anföllo. Effter dhetta beropade sigh L ind[e]m eyer på  
Prof. Liungz dräng Lars Larson hw ilcken skulle betyga, att besökerne osant refe- 
reradt i förra C onsistorio i det dhe honom  tillagdt att skulle han eller hans 
cam merader tagit een  kakespade uthi Lars H ansons skooflickares gårdh. 
D rängen inkom , och effter eed en  war honom  om ständel. effter des w icht före
stält, aflade han honom  och  berättade således: O hngefehr kl. 9. kom  iag uth på 
gatan, då alt tum ultet war reda bestält, och såg då Lind[e]m eyer alldeles een - 
sam på gatan m itt em oot Prof. Liungz mangårdzportt. O ch a f  dhen orsaak gick  
iag uth, att m:r Johannes Pontin ropade dhet Lind[e]m eyer b le f öfwerfallin. 
O ch togh så iagh kakespaden i handen och  bar honom  uth, m en så länge iagh 
war uthe, war ingen uthe m ehr än Lind[e]m eyer, föruthan dhe han hade att 
träta m edh. Jahan M ichelson inwände och sade dhet att Liungens dräng i går 
affton bekändt att m:r Lin[de]m eyer skulle sagdt så åth drängen: D h et har intet 
stoort på sigh, eller är stoor saak om , att han går fram och  giör eed h , geer bortt 
sigh, han tager tig intet ändå. D hetta  påstodo och dhe andre besökarne.

• Kallas Nils Jönsson i protokollet den 13 april.
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Lind[e]meyer begiärtte dhetta måtte protocolleras såsom een obewijslig till- 
wijtelse, nekandes han så wähl som och drängen alldeles här till, och tillstodh 
allenast Lind[e]meyer, dhet han således förmant drängen i gåår, sedan Cursor 
honom citerat, effter han förmärckte honom wara rädd, nembl. att måtte han 
säkert och uthan fruchtan giöra eedh på det han weet i sitt samwete santt 
wara, som och tillstå dhet han hafft kakespaden. Drängen tillhölltz medh alfwar 
att skall han bekiänna om han sagdt dhe orden som besökerne påstå, men 
drängen nekade allt fort. Dhet f:ss då, huruledes Lind[e]meyer honom tilltalte. 
Han sade honom allenast så sagdt, att skulle han gå up och betyga att han tagit 
kakespaden. Men intet nämbde han eller talte om något som besökarne säya. 
F:ss hwilcken han förr talte med i går affton anten besökarne eller Lind[e]- 
meyer. Han sw:de sig talt med besökerne strax effter afftensången, men medh 
Lind[e]meyer intet förr än moth afftan. Ännu tillhölltz han bekiänna om ofwan- 
nämbde ordh. Men drängen sade sigh dhem intet minnas uthan nekade alt fortt.

Dhet effterfrågades, om Mag. Palmroth, Celsius och dhe flere Prof. Liungens 
giäster wore tillstädes, och hwij Lind[e]meyer dhem icke hafft opp medh sigh, 
om dhe något kunna wittna. Lind[e]meyer sade sig intet kunna obligera dhem 
komma opp, sade dhe och icke häller något weta om slagzmåhlet, uthan beropade 
sig på så Prof. Liungz styfmoder [Ragnhild Ljung, f. Fornelius], som och des 
hustru [Anna Ljung, f. Fornelius], att skulle dhe weeta, dhet han warit öfwer- 
fallen af besökarne, och att han ingen wärja hade medh sigh första gången han 
war på gatan, uthan slogh då allenast dhen eene een örefijhl. Hade icke heller 
förklädt sigh som dhe berätta, uthan skall Pontin derföre honom befrija kunna, 
som och det betyga att han war öf:rfallen. Besökarna sade icke häller sig påstå 
att Lind[e]meyer förste gången hafft någon wärja, uthan andra gången. Här 
på inkallades Pontin och förfrågades om han warit medh uthi actionen med 
Lind[e]meyer. Jahan Michelson exciperade moot honom, och förmente honom 
warit medh, hwarföre wille han icke admittera honom till eedh, uthan giorde 
elliest berättelse som föllier: Jagh föllgde medh dhe alla andre giästerna uth, 
såsom Rönquist, Enebom, Fornelii son och flere, när dhe skulle biuda farwäll, 
och när iag stodh bland dhe andre, hörde iag dhet war då reda begynt tumult 
på gatan emellan Lind[e]meyer och besökerne. Och war Lind[e]meyer eensam 
hoop medh dhem så mycket iag weet, men om een lijten stundh, hörde iagh 
att Mag:r Rönqwistz wärja war afbruten sed quo modo weet iagh intet. Een 
godh stund dher effter, sedan Lind[e]meyer förste gången gick in, och warit 
då på professorskans begiäran inne, så skulle han gå hem. I det samma gick 
iag opp efter ett breef, iag wille få Lind[e]meyer att föra medh sigh, effter han 
dagen effter wille resa, och innan iagh kom neder igen till portten, så hörde 
iag åther wara tumult uth för portten, och måste dhe då stått uthan före och 
wachtatt opp honom, men när iag sågh uth genom portten, så stodo bortte wijd 
besökarnes portt. Dhen gången påstodh Lind[e]meyer eenständigt dhet blef han 
öfwerfallen, men nödgades då defendera sigh, och förde dhem så bortt till dheras 
portt. Sade och här brede wijdh Lind[e]meyer, att dhe besökerne tillstå willia, 
dhet dhe honom öfwerfallit, så will han gifwa så stoor uplysning, att intet något 
wittne skall behöfwas, sade sigh icke heller kunna neeka att Nills i axlen blef 
huggen af honom.

För det öfrige sade och Lind[e]meyer dhet skall professorskorna weeta, att
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hwarcken han warit förklädd, besökerne öfwerfallit, eller warit på dheras portt, 
som dhe påstå.

Effter detta inkallades h. Adjunctus Palmroth och tillfrågades om han något 
hafwer att bewittna som kan gifwa något lius i dhenne saken. Men han swarade 
sigh mehr intet weeta, uthan allenast hörde han een gång ett stoort tumult upp 
i sin nattstugu, och när han då kom neder, så stodh Lind[e]meyer uthan för 
Profins portt. Och då kom Pontin medh ett bref löpandes och fick Lindje]- 
meyer, hwar på och Lind[e]meyer strax gick bortt. Een gång sade och Palmroth 
att på gatan war buller, men då war han intet uthe medh. Berättade elliest, 
att han ingen mehr sedt än Lind[e]meyer på gatan, men wiste intet om eller 
medh hwem han hafft någon action. Besökerne påstodo här emoot, att flere 
förste gången warit medh effter Erich Jahanson, Jahan Michelsons son, blef 
stucken i det samma, som dhen andra Erich Hansson fick öhrefijlen. Men dher 
af wiste Palmroth intet. Nekade och der till Lind[e]meyer, att han något wist 
af någon mehr warit uthe, så frampt icke besökerna willia taga dhe andre giäs- 
terne derföre. Palmroth tog här medh affträde. Besökarna påstodo ännu, att 
flere warit med, förste gången Lind[e]meyer war uthe, och berättade dhe att då 
Erich Hanson som örefijlen fick, stodh bortte och blödde, så ginge dhe andre 
besökerne uth, och skulle söka opp honom, effter dhe befarade han torde blifwa 
nedslagen, och då blef han Erich Jahanson stucken. Dher på gick dhe in igen, 
och sedan när tumultuerades på dheras portt, så gick dhe åther igen uth.

Stephanus Enbom inkallades och frågades om han något wiste om Lind[e]- 
meyers action, men han nekade sigh någon weetskap dher om hafwa. Berättade 
alltså uthan eedh dhetta: När wij som fremmande wore nembl. Celsius, jag, 
Diurberg och mine disciplar skulle gå bortt från Prof. Liung, begynte dhe skrijka 
på gatan, och då badh Prof. Liungz moder oss töfwa qwar een stund, till dhet 
skulle gå öfwer, som wij och giorde. Men sedan dhet tystnade något, tåckade wij 
oss åth portten, och då kom Lind[e]meyer uthaf gatan in genom portten. Han 
hade ingen wärja på sigh när han kom igen. F:ss om han war eensam, när han 
kom in? Han sade dhet ingen war med honom, när han kom in genom portten. 
Mehr sade han sig icke dhet ringaste weeta. Wijdare continuerades intet medh 
ransakningen dhenne gången.

II. Haquinus Carlmark inkom emoot Matthiam Busck [Busch] och produce
rade Carlmarck And. Piscator till wittne. Han aflade eedh effter bägge partter- 
nes adproba//on och betygade som föllier.

Dubben bödh mig och Carlmarck wijd pass 14 dagar för påsk in på Lenaei 
huus, på een gång dricka, och då gick wij in i een cammar. Men i stugun 
sutto åthskillige andre såsom Hemming, hwilcken och kom till oss i kammaren 
omsijder och talade med oss een lijten stund. Dher effter gick han in i stugun, 
och kom åther till oss och äfwen då tallte medh oss, men intet något ondt eller 
argdt. Een stund åter dher effter kom Buschen och een annan lijten karl medh 
honom in i kammaren och då frågade Buschen oss och sade: hwadh är dhet 
Hemming Gustaffson har emoot Eder? Jagh will råda Eder I sittia stiila. Carl
marck swar:de der på, att må Busch intet giöra någon påminnelse dher om, effter 
icke hans påminnelse wore af nöden. Busch sw:de, då har iag intet mehr till 
tack för jag meent wähl moth eder? Carlmarck sw:de: hwadh Eder mening angår, 
kan iag intet weta, men hwadh Hemming anbelangar och hans tahl medh oss.
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så är det sådant som intet angår något ondt. Då gick Busch uth i sahlen, och 
sade dher wijdh, nå nå blir mitt tahl så uptagit. Sedan kom åther Hemming till 
oss medh någre andre, och då stodh jag och Hemming afsijdes, och sågh dhet 
Carlmarck stodh inne uthi cammaren och Busch uthan före, och rätt som det war, 
så small dhet een örefijhl, och då föllgde Busch effter att Carlmarck föll öfwer 
ända. F:ss om dhe hölle hwar annan i håret? Han sw:de sigh dher om intet 
wetta, effter han det intet sågh, uthan allenast hörde han att dhe andre sade att 
dhe skulle lösa handen uhr håret. Mehr sade han sigh alldeles intet wetta.

Sedan inkallades Petrus Petri Gries [Grijs] Gestricius, och effter ingen moth 
honom hade att excipera, aflade han sin eedh och betygade således: Petrus 
Andreae Gries [Grijs] och Johan Telin sutte uthi stora stugun i Lenaei huus, 
och då kom Busch wijd tröskelen som är mellan cammaren och stugun och frå
gade om m:r Carlmarck wille stå wijdh dhe orden han sade i jåns (men hwadh 
dhet warit för ordh, weet iag intet) då sw:de han ja, och dher wijdh sade Buschen 
att hade heller bordt een hundsphott tala sådanne ordh än Carlmarck. Då sw:de 
Carlmarck een hundsphott sielf. Busch sade: dher på föllier een örefijhl, och slog 
honom så een öhrefijhl, då Carlmarck gaf sig tillbakars, och Busch föllgde fuller 
effter, men åthskillige togo Buschen strax i håret, som drogo ändå honom så 
starckt, att dhe drogo hans hals tillbakars, men intet höll Buschen Carlmarck i 
håret, uthan allenast i bröstet. Busch interloquerade nu, att Carlmarck då höllt 
honom så starckt i håret så han kunde intet slippa, och då blödde Carlmarck 
råcken sin. Carlmarck sade åther dhet kunde han intet hålla Buschen i håret 
för bloden skull, som så starck rann.

Johannes Telin inkom och aflade eedh, effter ingen moth honom exciperade, 
bewittnandes således: Jag weet intet att berätta hwadh som passeradt mellan 
Busch och Carlmarck i kammaren, uthan gick Carlmarck een gång uth, och åther 
igen i kammaren. Sedan gick han åther uth igen, och när han kom i dörren, 
stegh Busch moth honom, och frågade om han står wijdh samma ordh som han 
sade i jåns, eller om han är wijdh samma sinne, Carlmarck sw:de ja. Busch 
sade: Een hundsphott hade bordt säya sådanne ordh och intet I, då swarade 
Carlmarck: hundsphott sielf, dher på föllgde een örefijhl, och så bar dhet genom 
dören, men sedan såg iagh intet huru tillgick, effter så åthskillige föllgde effter. 
F:ss hwar dhe stodo när dhe ruste ihoop? Han swarade dhen eene stodh på dhen 
eene sijdan om tröskelen, och den andra på dhen andre. F:ss om Carlmarck 
då strax begyntte blöda? Han sw:de dhet han effter een stund sågh honom wara 
blodug.

Busch frågades om han kastade Carlmarck kull? Han sade dhet han allenast 
förde honom medh handen så hårdt för sig, att han föll omkull, men nekte 
det han tagit honom i håret. Carlmarck reponerade dhet kunde han intet komma 
opp för det han höllt honom, och derföre han då blödde råcken full, will han 
ändtel. dhet måste han honom förnöya för råcken.

Råcken upwijstes, och befans att blodet åthskilligt gått twärtt genom klädet 
och jämwähl fodret, så att färgen är uth, dhesuthan äro handklaffarne ned- 
söhlade.

Resol. Såsom eedel. betygat är att Haquinus Carlmarck och Matthias Busch 
kastatt på hwar annan skiälsordh, så plichtar hwarthera derföre 6 mk söllfimtt. 
Men för dhet att Busch slagit Carlmarck, som och eedel. bewittnat är, bloduger,
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plichtar han m edh 12 m k söllf:m tt. H w adh e lliest w idkom m er Carlmarckz råk, 
som  af b lod et är illa m edfarin, så rem itteres dhet till skräddareem betet, att ska
dan dher aestimeres, hwar effter och  Busch Carlmarck förnöya böhr.

Consistorium  m inus d. 27 April

pr«sentibus Rectore h. Obrec[h]t, i h. Schütz ställe h. Elingio, h. Aurivillio.
I. Inkom  Jordan [N ilsson ] glassmästare em oot studiosum  Jacobum  V endelin , 

betygandes Jordan d et w ore dhen tw istigheet dhem  em ellan warit, och förr är 
ransakat om  honom  i C onsistorio, nu sluttat och  förlijkt, så att han wijdare intett 
klagar eller praetenderar, uthan fast mehra begiärtte dhet Consistorium  w ille  
wijdh sam m a förlijkning låta beroo. T illstodh och  det V endelin  reeda till een  
deehl hämman, som  dhe förlijktz om , god h  giordt, hafwandes han uthfäst, att 
hwadh euren anbelangar, för d et såret han fatt, som  och elliest hwadh han för- 
därfwat, w ill han allt förnöya. V endelin  tillstodh dhetta alt, och dher w ijdh be
tygade, att jämbwähl han efftergifw it Jordan alt, hwadh han honom  förtörnat 
och  oförrättatt uthi. H är uppå confirm erades dhe å bägge sijdor m edh handräc- 
kande, dhenne förlijkningen nu in för rätten.

R esol. Såsom  studiosus Jacobus V endelin  tillstått, d het han d. 28 Februarii 
sidstleden tillfogat mäster Jordan glasmästare såremåhl uthi dhen een a  handen, 
så plichtar han derföre 12 m k söllf:tt. M en måhlsägandens deeh l afgår, så att 
han allenast betalar 8 mk söllf:tt effter han sigh låtit förlijka uthi alt hwadh ho
nom  angår.

II. B esökarne Johan M ichelson och  des son  Erich Jahanson, som  och  N ills  
Jönson inkom m o m oth Lind[e]m eijer (Erich Jönson* war nu siuk) och  tillfråga
des dhe om  dhe å bägge sijdor hafwa flere w ittne än förr, dhe sade sig inga 
m ehr hafwa, och  nekade nu Lind[e]m eijer in tet em oot dhet han förr tillstått, 
m en protesterade på dhet krafftigaste dher em oot, att besökerna tillägga honom , 
att han warit på dheras portt och dhem  dher öfwerfallit, hwarföre han och  såsom  
till att bew ijsa sin oskylld igheet insinuerade sahl. Prof. Liungz änekas h. Ragnell 
Forneliae attest, att L ind[e]m eyer föllgde henne in i gården, sedan han förste  
gången warit i strijdigheet m edh Jahan M ichelson , och gick  d å o p  effter sin wärja, 
m en kom  strax neder igen, och war sedan stadigt inne ohngefåhr 1 timma. Sedan 
gick Lind[e]m eyer bortt och begyntes strax dher effter buller på gatan, m en då 
professorskan kom  i portten, sågh hon ingen m ehr än Lind[e]m eyer. Förmäler 
och  i bem :te attest att han heela dagen hafft samma kläder på. B esök ern e på- 
stodo, att L ind[e]m eyer warit uthe icke allenast 2 gånger som  professorskan  
betygar, uthan een gångh till. Lind[e]m eyer nekade alldeles dhet han warit m ehr 
än 2 gånger uthe, och  offererade sigh dhet sam m a wijdh sin siäls sahligheet att 
verificera. L ind[e]m eyer f:ss om  han nekar dher till att han slagit Jahan M ichel- 
sons hustru? H an sade dhet han intet w eet sigh sedt hans hustru een  gång, 
m indre kan d et wederkiännas att han henne slagit så m ycket honom  w itterligit 
är.

W ijdare tillfrågades dhe sam ptel. om  dhe något m ehr hafwa m oth hwar annan 
att betyga, dher till nekade dhe, uthan allenast begiärtte Erich Jahanson, dhet 
m åtte och Lind[e]m eyer plichta för dhe stingen han fått, effter han intet will

* Felskrivning för Erik Hansson.
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bekiänna hwilcken dhem giordt. Lind[e]meyer opponerade, dhet må han sieif 
öfwertyga dhem som dhet giordt. Jahan Michelson påstodh och dhet måtte han 
plichta för hustruns slagh, effter han intet bewijser någon annan slagit henne, 
och jämbwähl för dhet att dhetta skiedt, warande juhlehelgd. Nills Jönson på
stodh och dhet måtte han plichta för såret i axlen, särdeles något till cur, effter 
dhet ännu är elackt.

Resol. Consistorium hafwer noga öf:rlagdt dhet kiähremåhl som accis och tull- 
betienterne Erich Hanson, Jahan Michelson å sine och sin hustrus wägnar, Erich 
Jahanson och Nills Jönson föra emoot m:r Niclas Lind[e]meyer, angående dhet 
han dhem öfwerwåld, hugg och slag tillfogatt söndagzafftonen effter tretton
dagen sidstleden, och effter rättens å bägge sijdor moth hwar annan anförde 
skiähl och bewijs samt muntel. Conference, hafwer Consistorium befunnit rätt- 
wijst, att plichtar Lind[e]meyer 1. För dhet han tillfogat Erich Hanson blodh- 
wijte på gatan 12 mk söllf:mtt. 2. För dhet han huggit Nills Jönson i axlen 
kiöttsår 12 mk söllf:mtt och till läkarelönen 6 dr kopp#r:tt. 3. Hwadh wijdkom- 
mer det Lind[e]meyer skulle 1. giordt wåld och buller på Jahan Michelsons 
portt, 2. uthgutit moth honom någre oqwädins ord, 3. slagit hans hustru medh 
wärjan, så emädan Jahan Michelson honom icke medh skiähl kunnat öfwertyga, 
han och dher till nekar, så kan han icke häller saakfållas derföre. I lijka måtto 
kan icke heller Lind[e]meyer fällas för det Erich Jahanson honom anklagar, som 
skulle han stungit honom medh een wärja, effter han icke gitter dhet bewijsa. 
Men för det Lind[e]meyer slagzmåhlet begått på Erich Hanson och Nills Jönson 
warande juhlefredh plichtar han med 40 mk söllfrtt effter Kongl. placatet, och 
för dhet öfrige står Lind[e]meyer fritt in foro competenti att lagsöka weder- 
börande uthi det han förmenar sigh lagl. dhem hafwa att tilltala.

[Samma dag.]
Consistorium majus p. meridiem praesentibus Rectore h. Obrec[h]to, Mag. 

Micrandro, h. Lundio, h. Aurivillio, h. Spole, h. Wollff, h. Peringero, h. Elingio, 
Qvaestore Arrhenio och Secret.

Rector excuserade Prof. Bilberg för bygnad skull, som han under händer haf
wer.

I. Insinuerades ett Illust. Cancellarii bref, af d. 5 Ap. att förfächtaren hoos 
Kongl. May:ttz fåchtmästare manhafftig Johan Brask tillträder dhen tills detta 
vacante fåchtmästare tiensten effter sahl. Grubben. Rector berättade dhenne 
Brascen warit här, och att han då honom tillhållit dhet han strax antager och för
träder tiensten nu, så att han kan giöra sigh bekantt innan ungdommen öfwer 
sommaren afreeser. Discurrerades sedan om löhnen, när han dhen far tillträda, 
och tyckte Consistoriales dhet böra skie, när nådåhret för änckan exspirerar.

II. Uplästes ett annat Illust. Cancellarii bref af d. 22 Aprilis, att Hans Kongl. 
May:tt har nådigst förordnatt, att blifwer Prof. Lagerlööf eloquentiae Professor 
uthi h. Norcopensis ställe, och Mag:r Petrus Halenius Qvaestor uthi h. Jacobi 
Arrhenii ställe, des uthan gifwer och Illust. Cancell. ordres, att måtte Con
sistorium föreslå lärde och dugelige personer till successionen effter Prof. Lager
lööf. Resol. Dhetta senare communiceres först medh facult. ph/AtfopÅica i föllie 
af constitutionerne. I lijka måtto gifwes och Reverend. Dn. ProCancellario part 
af brefwet nu strax.
2} - ? 5 4 - 9 i  Sallander
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III. U plästes H ögl. K ongl. H offR ättens bref af d. 22 April att Sven Lyrell 
inkom m it i K ongl. Ratten m edh een  supplique, och  dher uthi begiärtt C on
sistorium  com m unicera måtte dhe dher uthi specificerade docum enter, hwarföre 
och Kongl. Ratten w ill att dhe skriffter dher uthi form ales öfwersändas. Suppli- 
quen m edföllgde och  uplästes dhen samma, dher uthi han m ycket criminerar 
på Consistorium  som  skulle C onsistorium  på hans förra begiäringar icke allenast 
förhållit dhe begiärtte docum enter, uthan och  för dhem  pennings fordratt, m edh  
hwadh m ehra suppliquen innehåller.

C onsistorium  resolverade att K ongl. H offR ättens b ref bör beswaras, m en så 
skall om ständel. rem onstreres Consistorii innocence, att Consistrm hwarken för- 
wägrat Lyrell dhe docum enter, som  till saken äre nödige, icke heller begiärat 
någon halföre derföre, uthan fast m ehr dhem  tillbudit, som  des b ref och  elliest 
R ectoris in privato hålne tahl m edh Lyrells fullm ächtige betyga, dher h oos bör 
och bijfogas, och förfrågas om  bör Consistorium  när något extraderas skall, 
bestå en  part om kostnaden till papper, särdeles som  nu aeterne och  docum en
ter böra skrifwas på charta sigillata. 2. O m  icke parten bör bestå och  betala 
om aket åt dhem  som  docum enterne afskrifwa, m en hwad bem älte docum enter  
och aeter anbelangar skall noga i acht tagas, att icke flere öfwersändas, än som  
till sielfw a lägersmåls saken höra.

V  [IV överhoppat]. Studiosi, som  tillförende hållit com m oedier, anhålla än 
ytterligare om  det samma effter dhe för sorgen skull effter högsalig arfprincen 
[Karl G ustaf] en  tijdh uppehållit. R esolutio. D e t  förnim m es först om  sorgen wid 
hofw et ännu upphört, effter förr deras desiderium  intet har effterlåtitz, tyckan
des sam ptelige Consistoriales i genem  det wara fast bättre att dhe m ed sådant 
förehafwande aldeles upphörde.

VI. R ector notificerade på D octoris Drossandri begiäran att G eorgius Browal- 
lius will disputera d e sale volatili.

VII. Rector förfrågade uppå Prof. R udbeckz begiäran om  Consistorium  will 
eller kan understå sigh att uplåta honom  dhet tryck han anhåller om  att fa läna 
af A cadem ien. Prof. M icrander förm ente dhet Consistorium  intet kan tillåta 
Acad:ns tryck skingras, förr än man först kom m er dher m ed till dhen richtigheet, 
att man far a f Curio dhet som  återstår, särdeles som  tillförende är resolveradt 
att skulle skie een  ny aestimation och öfw erseende öfw er heela tryckeri)et, effter 
man icke är säker nogh huru dhe förre skillnaden skiedt, tycker elliest intet 
Prof. Rudbeckz begiäran wara ob illig  i sigh sielf, uthan dhen wäll kunna effter- 
kom m as, om  icke Acad:n löper i någon fara dher wijdh. Samptl. Consistoriales 
öfw erlade detta och tyckte ingen fara wara dher m edh om  Prof. Rudbeck någon 
dehl effterlåtez, alldenstund Curio lijka fult är A cadem iens man, och  skall stå 
för det som  feelas eller om giutas skall. M en så accorderar Prof. R udbeck här om  
m ed inspectoribus typograph. att Consistorium  får see hwadh conditioner han 
tillbiuder. Påminttes och hac occasione dhet inspect. typogrrae willia så laga att 
aestima//ön på Acad:ns tryck går för sigh, som  förr är resolveradt.

VIII. D ecanus philosophier Peringer angaf att Laurentius Zellinger* w ill dispu
tera de perceptione intellectuali. T ernsteen d e luxu rom anorum , Enberg D ale- 
karlus de consortio armorum et literarum, Zacharias B rolenius N ericius de

* Laurentius Selling!er).
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demonstratione, Petrus Ek Nericius will disputera några theses mis[c]ellaneas, 
sammaledes och Jonas Ström Angermannus.

IX. Resolverades om contributionen af Acadins bönder, att upbäres dhen 
lijka såsom af frälsehemmanen, effter såsom och Acad:ns hemman äro icke an- 
norledes att considerera än frälsse.

D. 29 April
uplästes och justerades brefwet som till Kongl. May:tt öfwerskickas skulle om 

Kulla [Söderkulla] bytet in prisen tia Rectoris h. Obrec[h]ti, h. Spoles, h. 
Wollffz, h. Bilbergz, h. Norrmans, h. Elingii, h. Qvaestoris och Secretarii.

H. Lundius war fuller i förstonne oppe, men gick straxt uth cum permissu 
tamen Rectoris.

Consistorium minus d. 30 Aprilis
praesentibus Rectore h. Obrec[h]to, h. Elingio i h. Schütz ställe, h. Aurivillio, 

h. Spole, h. Peringero.
I. Inkommo novitii Laurentius Brandt och Andreas Grip emoot studiosos 

Martinum Portuan, Laurentium Nerbelium, Matthiam Busch, Olaum Nordin, 
Petrum Bergqwist, Ericum Halenium, beswärandes sigh öfwer det wåld och oför
rätt dhe lijdit. Först klagade Brandten Nerbelium an, att han förleden onsdag, 
som war d. 27, då han deponerades, blef slagen af Nerbelio, och giorde dher 
om rela//on således: När iag skänckte uthi glaset för Nerbelius i depositions 
cammaren, satte han glaset i fönstret, och fick mig i håret. Sedan twingade han 
mig falla å knä, och så steegh han till mig och satte sine knä moth min rygg 
och begynte på draga i håret, men mehr kom han då intet wijd mig, icke heller 
hafwer han sedermehra mig någon gång slagit.

M:r Nerbelius exciperade här emoot, att novitius hafwer tillförende klagat, 
som skulle han honom slagit een örefijhl, men nu beskyller han honom för hår
drag, hwar af Nerbelius will intyga, att novitius ohemult klagar, beropandes Ner
belius sigh på alla som i cammaren wore, att måtte dhe då dhetta sedt. Noviti- 
erne påberopade sigh Portuan, Ericum Halenium och Ericum Siöberg till att öf- 
wertyga Nerbelium. Portuan nekade, som och Halenius dhet dhe dhetta sedt. 
Siöberg war nu intet tillstädes. Nerbelius beropade och sigh på Goselium [Goze- 
lium], Svenonem Nordin, som wore tillstädes tills alla skingrades och gingo 
bort uhr cammaren, hwilcka och skulle kunna betyga dhes innocence som han 
och sielf alldeles nekade här till. Nordin berättade dhet han intet sedt att Ner
belius rördt någon. Goselius war intet tillstädes. Nerbelius beswärade sig höge
ligen öfwer dhennes osanfårdige klagemåhl, som och att han för des landskapz 
inspector Prof. Schütz sagdt, dhet skulle studiosi till förtäringen wijdh deposi
tionen twingat dhem gifwa hwar sine 18 dr, som doch alldrig skiedt. Brandten 
tillspordes huru mycket pennings dhe gifwit till depositionen? Först sade han att 
dhe gufwit 15 dr och sedan 12. Han tillhölltz att seya hwadh sant är och han 
kan bestå, dher på berättade han, att depositions dagen uthlade dhe först 9 dr 
tillhopa, men sedan andre dagen effter, hade Nordin skickatt till dhem effter 
3 dr till, men då hade dhe inga penning:r. Nordin nekade dhet han någon pen
ning af dhem fordrat andre dagen, men sade elliest, att alltijdh warit wanl. i 
dheras landskap, att dhen som kommer först till Acad:n ärlägger till deposi-
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tions acten 6 dr kopparmynt, och således hafwa desse intet mehr gifwit än andra 
plägar. Dhe andre Helsingi som inne wore betygade och om dhenne wanen, 
och att desse dher öfwer intet gifwit.

And. Grip novitius som tillijka medh Brandten deponerades, tillstodh att dhe 
intet mehr gifwit än 12 dr, och dhet sade han att dhe offererade sielfwa, uthan 
att någon twingat dhem dher till. Nerbelius förmente här af kunna sees huru 
oskylldigt dhe blifwa af h. Schütz sin inspectore efftersatte, i dhet han dhenne 
saken så högdt uptagit och låtit komma dhet talet uth, som skulle dhe hafwa 
twingat af dhem så mycket penning.r att uthgiöra nembl. 18 dr hwar, till spen- 
dacier såsom een contribution, dher lijkwähl sådant alldrig skiedt.

Och ehuruwähl dhe inspector sådant förhållit, och söckt dhenne oredan hoos 
honom att förekomma, så hafwer han lijkwähl sådant intet welat attendera, uthan 
dhem anklagat, oachtat lijkwähl att sielfwa novitii alldrig tänckt eller welat klaga, 
som dhe icke häller dher till orsaak hafwa. 2. Sedan beswärade sigh Brandten 
öfwer Portuan att han tagit honom med sigh från depositions cammaren på 
Anders Andersons [Hoffmans] kiällare, och refererade dher om således: När 
wij een stundh warit hoos Anders Anderson och större dehlen wore uthgågne, 
så när som Nordin och dhes discipel Nicolaus Qvast, så slogh Portuan mig een 
hoop örefijlar. Sedan när wij kom på gatan, slog han migh i gatan, att iag flög 
emoot een steen, så att iag dher af blef blå, och tog mig då jämbwähl i håret. 
Mehr kom han intet wedh mig. Dhenne Brandten war och nu blå under dhet 
eena ögat.

Portuan exciperade: Jag kom dhen dagen ifrån H:ss Högw:tt Archiepiscop. 
ohngefåhr emellan kl. 4 och 5, och som dhe wore qwar ännu på depositions 
cammaren, så gick och iag till dhen, dherest ingen dhem rörde, så länge iag 
dher war. Men då woro dhe alle färdige att gå bortt som dhe och dhet giorde, 
och gingo till Anders Andersons, hwaräst när wij een stund warit, så åthwarnade 
iag studenterne att dhe intet skulle röra dhem, och dhet af dhet tillfälle, att 
dhe wille informera dhem, huru dhe skulle comportera sigh emoot wackert 
follck. Och kunde iag så mycket bättre åthwarna dhem, som iag war ännu heel 
nychter, men det kan iag medh eedh betyga, att då ingen af studiosis rörde 
dhem. Icke heller rörde jag Brandten, förr än som Nordin och hans discipel 
refererade, huru som Brandten sagdt att iag mutit mig fram hoos een och annan. 
Hwilcket såsom dhet giorde mig ondt, efter iag dher till icke war skylldig, så 
tog iagh honom i hufwudet då i cammaren, men intet hårdrog iag honom, som 
iag icke heller slog honom någon örefijhl. Nordin sade och att Portuan honom 
ingen örefijhl slogh.

Sedan igen när wij kommo på gatan emoot rådm-.s Erich Hansons [Ånger
mans], så refererade åther Nordin huru oskickel. Brandten sig stäldt wijd scho- 
len i Harwijkzwalld [o: Hudiksvall], såsom medh förtalande på sine praeceptorer 
wijd scholen och annorstädes, och när iag dhet hörde, så tog iag honom i huf
wudet, och rätt som dhet skedde, så föll han i gatan. Men har han då stött 
sigh, weet iag intet, doch hade dhet lättel. kunnat skedt, effter han war mycket 
drucken, men alldrig war min tancka att slå honom, eller det ringaste honom 
vexera.

Gripen tillfrågades om han sågh att Portuan slagit Brandten; dher på swarade 
han således: Först när wij kom in på kiällaren, så kom Portuan och informerade
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oss huru wij skulle comportera oss, men så länge iag war inne, rörde honom 
ingen. Men om han blefwit slagen på depositionscammaren eller sedermera på 
gatan, så har det skedt, när iag intet warit dher wijd, ty när iag war tillstädes 
så skedde dhet intet.

3. Klagade Brandt uppå Busch således: Dher på Anders Andersons [Hoff
mans] kiällare blef iag och slagen af m:r Busch öfwer länderna medh ett wedh- 
trädh, och då woro ännu alla tillstädes. F:ss om han blef blå eller öm? Han 
swarade att han blef öm dher af. Gripen sade och att Buschen slog honom een 
släng. Busch exciperade att han een gång warit uthe på wedkasten, och då togh 
han ett lijtet wedträdh medh sigh, och satt och narrades dher medh, medh sine 
cammarader, och sedan han dhet hafft een stund, så stegh han opp och skulle 
kasta uth dhet, och i dhet samma stodh Brandten i wägen, och då kom han 
allenast lijtet wijd honom medh trädet, allenast att skynda honom uhr wägen, 
men intet i mening att slå honom eller dhet ringaste vexera honom. Gripen sade 
och dhet han allenast till dhen ändan slog lijtet till honom medh wedträdet, 
att han skulle hafwa honom uhr wägen, och kunde intet förmärcka dhet skedt 
medh wrede.

Rector frågade hwij dhe icke strax klagat när dhe sedermehra hoos honom 
woro, att afhämpta testimonium depositionis med sigh andra dagen effter depo
sitionen. Brandt: Jag hade intet ärnadt klaga på någon, men när iagh kom till 
Prof. Schütz att skulle bet/wga mig lof att resa här ifrån, då frågade han effter, 
hwilcken mig slagit (detta war i torsdag). I förstonne nekade iag dhet någon 
mig slagit, men sedan han sade, att wisserl. någon mig slagit, så måste iag 
bekiänna att Portuan mig slagit. Nerbelius wille här af intyga, att h. Schütz 
dhem twingat att klaga, dhet dhe dock icke hade orsaak till, frågade och Brand
ten hwij han sagdt för inspect. h. Schütz att curatorerne tagit till depositionen 
18 dr af hwartera. Dher till swarade han att han sagdt dhet han lagdt uth 18 
dr, men nu interpra?terade han detta således, att han mente dhet dhe tillhopa 
lagdt uth så mycket. Men här emoot öfwertygade studiosi dhem att dhe intet 
mehr uthgifwit än 12 dr. Beklagade elliest att är dhenne Brandten een mycket 
otijdig och oskickelig sälle.

F:ss om studiosi på kiällaren drucko något på novitior/m pennings? Men dher 
till nekade dhe alle; och jämbwähl novitii sielfwa.

Nu framsteg Andreas Grip, och berättade dhet Nordin slagit honom på kiälla
ren allenast een örefijhl och tog honom lijtet i hufwudet. Men dhet sade han 
giorde Nordin allenast att wijsa mig någre complementer, dhet han giorde till 
min informa//on, men iag klagar intet dher på, ty iag märckte strax att dhet intet 
skedde medh ondo. Nordin sade sigh allenast tagit honom i håret att bucka ho
nom neder att giöra reverence. Han tillstodh dhet samma. Gripen: flere sade 
han sigh intet hafwa att klaga på, uthan allenast att Bergqwist slagit honom een 
örefijhl och Halenius tog honom lijtet i håret, men bägge i dhen intention att 
lära honom huru han skulle ställa sigh. Bägge tillstodo detta, men att dhe dhet 
giordt allenast till dhen ända som bem:t är, men icke till någon vexation. Men 
dher öfwer klagade dhenne novitius nu intet, som han och sade sigh alldrig 
dher öfwer ärnadt klaga, men Prof. Schütz tagit detta så högdt upp, att måtte 
dhe dhet gifwa an.

Nerbelius beklagade högel, dhet h. Schütz såsom inspector, skulle söka dheras
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bästa, synes nu påstå dheras ruin, hwilcket han förmente synas af dhet, att stu
diosi allenast intenderadt correctionem morum, och der wijd ingen vexation 
brukat, dhe och sielfwe novitii derföre icke welat klaga, uthan säya sigh blefwit 
af h. Schütz twingade. Samptl. studiosi sade och dhet dhe försöckt att componera 
dhetta hoos inspector, men dhet står i ingen måtto att förwäntta. Partterna aff- 
trädde, och pröfwade Consistorium nödigt skiuta till Consistorii majoris ompröf- 
wande huru wijda såsom detta novitiorum klagemåhl står att aestimera såsom 
någon scurril vexation, och om dhet under dhen titul effter constitut. bör af- 
dömmas.

II. Benedictus Qvickberg inkom emoot stud. Olaum Utter och Andream Lun- 
dium beswärandes sigh öfwer wåld som dhe honom tillfogat. Han constituerade 
för sigh Swen Ekeflycht till fullmächtig, effter han af såren han fått intet förmåtte 
sielf actionen uthföra, war lijkwähl dher hoos sielf. Ekeflycht refererade så så
ledes: d. 30 Martii sidstl. som war 4:de dag påsk kommo Qvickberg medh Tho
mas, Carolus* och Samuel Braun in uthi glassmästare gården i Fiärdingen, och då 
satt inne för dhem Ol. Utter och And. Lundius, hwilcka begiärtte att Qvick
berg med sine camerater wille adjungera sigh dhem, att alle kunde wara uthi 
ett lag, som och skiedde. Något dher effter begyntte Lundius angripa Brunen 
[Braun] med någre små pijkar, hwilcka Brun, som Utter och Lundius tillstå 
sielfwa, medh all höfligheet afslagit. Söckte och att taga affträde till att undwijka 
all wijdlyfftigheet, som han och giorde, fölliandes honom jämbwähl då åth Care- 
lius. Qvickberg war då sidst effter, och wille föllia medh, men i det han då 
kom i dören, springer Utter effter honom medh een knijf. Emedlertijd war 
lijkwähl dhe andre Braun och Carelius gångne reda afsijdes, och dher icke glas
mästarens pijga [Magdalena Qwist] inkommit, hade Qvickberg twifwelsuthan 
satt lijfwet till, effter dhe så cruelt handterade honom och högge honom medh 
knijfwen, dher lijkwähl han icke dhen ringaste orsaak här till gifwit, som ses af 
Thomae Carelii och Samuel Brauners [Brauns] attest, dhen nu uplästes, och för
mäler Qvickberg alldeles intet orsaak gifwit till slagzmåhlet. Om sielfwa såhren 
insinuerades Trechous attest, att har Qvickberg på högre sijdan bak i hufwudet 
ett såhr fingers långt till cranium. 2. Strax dher wid ett annat såhr fingers långt 
till pericanium. 3. Fram i pannan ett lijtet sår. 4. I wänstre handen ett lijtet 
sår, och uthan på samma hand een swullnad af slag. Curen kåster 5. rdr. Sedan 
insinuerade Ekeflycht een expenseräkning öfwer dhen omkostnad Qvic[k]berg 
medelst detta såremåhl är förorsakad till på 100 dr s:mtt. Wijdare hade Eke
flycht intet att klaga, uthan begärte att laesus måtte blifwa maintinerad wijdh 
lag och laga stadgar, så att bägge laedentes lijka måge obligeras, effter dhe till 
factum lijka coopereradt, icke allenast till nödwändigt underhåld emoot dhen 
som laederat är, uthan och att wårda såren i förmågo af dhet 16 cap. Sårb. medh 
willia, hwar wedh är så mycket större fara, såsom dhe äro skedde i hufwudet, 
som är förnämste dehlen af kroppen, warandes och samma sår i så måtto så myc
ket högre att skatta, som han här igenom så torde blifwa förswagat, att han uthi 
studierne, som han sig tänckt att evertuera igenom, icke kunde bearbeta effter 
sin willia och längtan, förbehållandes han Qvickberg och dhe hans om något 
dödzmåhl eller wijdrigt skulle hända beneficia juris alldeles oförkränckt. F:ss

* Orden »Thomas, Carolus» är en felskrivning för Thomas Carelius.
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om Utter och Lundius bägge lijka anklagas och participera i samma facto. Eke- 
flycht påstodh dhet samma, effter dhe bägge conjunctis viribus Qvickberg an
gripit, och jämbwähl ranuwat dhet tillfälle, när ingen war inne, warandes så wähl 
studenterne såsom wärden [Daniel Qwist] och pijgan [Magdalena Qwist] uth- 
gångne när dhetta skedde. Hade och honom Qvickberg ändtel. lijfwet blifwit 
afhändt medh knijfwen, om icke pijgan inkommit, som weflade ett kläde om 
knijfwen, så länge han fick dragas uhr handen på Utter. Och i dhet samma hade 
Lundius och blottat sin wärja. Urgerade och detta dheras upsåth Ekeflycht så 
mycket starkare, såsom dhe intet annat tänckt än bringa Qvickberg om lijfwet, 
effter såsom Utter dagen effter uthi Trecous närwaro som och Carelii, Brunens 
och Moselii [Mozelii] skulle sagdt och bekiändt, att uthi dhet medh som han 
war i afftans, så hade han hafft sinne att hugga ihiäll Qvickberg. Dhesuthan berät
tade och Ekeflycht, att Utter allena bekiändt detta allenast orsaken warit hwar- 
före han Qvickberg angripit, nembl. att han sittat och sedt surt uth, som jämwähl 
dhe förr påberopade wittnen skola weeta att betyga, förmenandes Ekeflycht 
detta, om så elliest skedt, wore ett vitium natorale, som således intet kunde eller 
borde corrigeras. Wijdare hade Ekeflycht intet att klaga, uthan påmintte åther 
de novo att måtte lssus blifwa maintinerad wijd lag och laga stadgar, läggandes 
dhet till att måtte Utter och Lundius hächterade blifwa tills tijden nembl. natt 
och åhr exspirerar. Insinuerade elliest skrifftel. een kortt deduction öfwer hela 
beskaffenheeten.

Utter exciperade således: Jag nekar mestadehls till alt dhet som refereradt 
är af Ekeflycht, och begiär dhet måtte iag skrifftel. få inlägga min rela//on, på 
dhet omständigheeterne nogare dher af måge kunna inhämptas. Dhet tillätz och 
honom, som samma rela//on och strax uplästes så lydande. Förleden d. 30 Martii 
som war 4:de dagen, ginge wij tre st. bekantte, nembl. Sepelius [Sebelius], 
Lundius och iag så när 2 timmar effter sluten afftensång till borgaren Qvist, 
till att kiöpa någre stop öhl för roo skull, dhet wij och giorde. När wij dher 
hade drögdt een stund om affton, gick Sepelius bortt, och tå wij ändå een lijten 
stundh wore qwar, kommo till oss neder i stugan Qvickberg, Carelius och Brun, 
hafwandes medh sigh uthföre kannan half medh öhl. Aldraförst dhe kommo 
genom dören, togo dhe fram een zedell, som skulle warit skrefwen till dheras 
fougde, ståendes een lång stund, och continuerligen honom medh förträtelige 
ord läsandes sålunda: Min ehreborne fougde, högacht:de h. bookhållare och wan- 
mächtige befordrare. Allesammans läste dhe då, som warit läspa. När wij tå 
medh stoor förundran stode och såge uppå detta, stiger och så borgaren upp af 
sin nattsäng, då han sågh dheras miner och affecter, och förmaner them, att dhe 
intet wille föra något krakell; men dhe läste ändå alt immerfortt. Sedan sade Lun
dius: behagar dhe gode herrarna settia sigh nedh, emedan wij tå tröttnade att 
stå, och tyckte det skulle räknas oss till ohöfligheet, om wij skulle sittia och dhe 
skulle stå. Tå satte dhe sigh nedh wijd wårt bordh, drickandes wij dhem till 
af det wij hade i kannan, som dock war markzöhl. Men wij wiste intet att dhe 
heela affton hade drucket 12-öresöhl. Åther sände dhe effter een kanna 12 öres 
öhl, tå måste och så wij taga een kanna 12 örs öhl dher emoot. Alt stilla imed- 
lertijd söckte dhe effter att träta. Men mäst Qvickberg, hwilcken bland annat 
slog i bordet, att kannan och glaset flög upp och nedh, och sade tå så wähl, 
som tillförende: dhen som nu will hafwa mig skall han här finna mig. Tå slog
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iagh een gång i bordet ther emoot, och sade: Jag slår och een gångh, rill des 
iagh weet för hwadh dhet skall wara. Och ibland sådant hände sigh, att glaset 
föll i golfwet, alt medan sådant stodh på, gick Lundius på golfwet, och badh 
Qvickberg tillijka medh dhe andre, att dhe wille hålla sig studenticos, effter 
wij alle äre studenter, seyandes sigh ändå willia betala glaset för klander skull. 
Åter stiger wärden up uthur sin säng, och förmaner dhem, seyandes till oss: 
Jag fruchtar, att dhet skier galet i afftan, ty dhe hafwa intet warit nedre i stugun 
på ett åhr. Men som Lundius mäst hela afftan stodh på gollfwet och skiänckte 
uthi, förtychte det Brun och badh honom sittia, hwilcket han och tå giorde, men 
tå han sågh att argheeten begyntes alt mehr och mehr, stegh han åther up och 
sade till migh: Wij willie gå och settia oss wedh dhet andra bordet, tå blef 
Brun ond för dhet han ey wille sittia, och sade: Jag dricker honom till, och 
han will intet swara godt åhr, godt åhr, godt åhr. Men dhet samma gick Lun
dius och iag till andra bordet, och tå sade dhe alle: Wänn till helfwetit. För än 
wij fick sittia ned, kom Qvickberg effter, och sade åther: dhen som will hafwa 
mig skall han nu här finna mig, och tå låp Carelius och Brun uth på dören, 
uthan twifwel att försee sigh medh wärjor. Tå huusfolcket sågh dhet samma, lopp 
allesammans effter. Tå blef och Lundius illa tillfredz, nijchte på mig att iag skulle 
stiäla mig uth, hwilcket iagh dåck ey sågh, och så skulle och Lundius gå bortt, 
menandes mig komma effter. När nu alle wore uthgångne, föruthan iag och 
Qvickberg, kommer Qvickberg ifrån sitt bordh till migh der iag satt, fattar i 
stolen och will slå mig i hufwudet. Tå blifwer iagh illa tillfredz, tager i stolen 
medh honom, sökiandes att undfly det slaget han mig ämnade, hwarföre tager 
han mig i håret, slår mig i golfwet, dragandes bort een stoor dehl hår, sampt 
sönderrifwandes min halssduuk. Sedan kommer iag omsijder upp, tå slår han mig 
åter i golfwet, sedan han mig fördt både emoot benkiar och bordh, hwarföre 
iag i det fallet tager till det instrument, som han med skadat blef, då iagh under 
honom på gålfwet lågh, ey wettandes annat än han mig der förgiöra wille. Alt 
medan detta påstodh wentter Lundius effter mig på gården. Men som han sågh 
dhet iag ey kom, kommer han tillbaka igen, ey wettandes huru medh migh till- 
stodh, tå går pijgan [Magdalena Qwist] emoot honom i dören och far i hans 
wärja, tänckiandes att han skulle wara förtörnat öfwer det, att Qvickbergen mig 
så hand terade in under sigh på gollfwet, tå swarade Lundius lät blifwa mig, skulle 
iag wara så oförståndig, att iag wille blotta min wärja. Sedan går Qvickberg uth 
och tager sina cammarater, kommer till dören, och effter hon war igenläster, 
sleptes han ey in, roper månge gånger hundzphott och siälm, manandes oss uth 
på gården medh sigh. Hwarföre torde wij ey der ifrån gå på een god stund. 
Att detta är tilldragit sålunda, är iag alldeles om betygat uthi mitt samwete.

Ekeflycht exciperade emoot dhenne relationen såsom dhen som är alldeles 
fingerad, och contrarierar in totum sielfwa facto, som ex antecedentibus et 
consequentibus nogsampt skall wara att inhämpta, som särdeles af dhet att Utter 
säyer Qvickberg skulle angripit dhe som flere woro, dher han lijkwähl war allena 
och stodh att gå uth genom dören, 2 war och han inarmis men dhe andre 
armati medh knijf och wärja. 3. Hade han wäll betient sig af sine cammerater, 
mädan dhe inne woro, om han sådant tänckt. Utter och Lundius påstodo ännu, 
att Qvickberg dhem här till nödsakat. F:ss så hwadh orsaken warit och begynnel
sen: Utter och Lundius sade dhet Qvickberg dhem kalladt skiälmare och hunds- 
photter.
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Ekeflycht exciperade att dhet skedde effter factum, och kan således intet wara 
ca#ja facti. Wille och elliest Ekeflycht öfwertyga Utter och Lundius, att dhe förr 
warit wredsamme, effter dhe öfwerfallit een miölnaredrängh wijd nampn Mårten 
samma dag een stund förr än detta skedde. F:ss om någre flere wittnen äre än 
dhe påberopade. Utter och Lundius refererade sigh på glasmästaren [Daniel 
Qwist] och pijgan [Magdalena Qwist], men glasmäst:n war reest åth Koppar- 
bärget, differerades ransakningen till wittnen kunna blifwa afhörde.

III. Inkallades wärfwarne emoot Nortman, Wricht och Petre, men corporalen 
Hillssberg war intet tillstädes effter han war siuk, uthan allenast inkom för- 
rijdaren Schubardt [Schubert], berättandes dhet han för sin person intet hafwer 
att klaga på dhesse studiosos, uthan allenast att han har på capiteinens Lithmans 
begiäran Hilzbergh för rätta welat assistera. Och emädan Hillsberg nu intet war 
tillstädes upsattes saken till een annan gångh.

Consistorium minus d. 4 Maii
praesentibus Rectore h. Obrec[h]t, i h. Schütz ställe h. Elingio, h. Aurivillio, 

h. Spole, [h. Peringer] och Secretrn.
I. Inkom förrijdaren Schubardt [Schubert], tillijka medh Andreas Biörck- 

wall såsom fullmächtig på corporalens Hilsbergz wägnar emoot studiosos Benja
min Nortman, Petre och Wilhelm Wricht. Biörckwall hade fuller ingen skrifftel. 
fullmacht, men förrijdaren och Cursor dhen yngre betygade, att corporalen ho
nom constitueradt till fullmächtigh uthi dheras åhöro. Han insinuerade så 
Biörckwall een kortt rela//on om beskaffenheeten af slagzmåhlet, dheräst för- 
mäles bland annat, att Wricht och Petre huggit effter corporalen. Men dher 
emoot exciperade studiosi samptl. att corresponderar dhenne rela//on intet med 
hans förre som han mundtel. giordt, då han allenast berättat att han hafft giöra 
medh Nortman allena. 2. Begiärtte studiosi fa producera någre wittnen som nu 
tillstädes woro, som skulle dhe befrija dhem för dhen beskyllningen, att dhe 
warit och fordrat uth wärfwarne natten effter tumultet skedde, som dhe förr 
berättat. Elliest påberopandes till hufwudsaken Magnus Petraeus till wittne, och 
effter aflagd eedh refererade som föllier: dhen affton som tumultet skedde, och 
iag tillijka medh corporalen och förrijdaren een stund suttit uthi een cammar i 
Hindrich Larsons gårdh, så komma någre rijdandes och trallade een melodie på 
gatan. I dhet samma skreckz in uthi cammaren, och weet iagh intet rättare än 
dhet war Hahlen. Dher på lade Hahlen sigh i fönstret, och tilltalte dhem som på 
gatan wore, men dhe swarade på tyska, så att iag weet intet, hwadh dhe sade, 
effter iagh ingen tyska förstår. Men som dhe sedan för mig refererade, skulle 
dhe på tyska sagdt sigh wara adellsmän, och dhen eena een ryttmästare. I dhet 
samma språng corporalen strax uth, men om han war skickad af förrijdaren effter 
något ärende, weet iagh intet, som iag icke heller weet hwilcken sigh på annan 
förförde, ey heller hörde iagh hwadh dhe sade, uthan allenast märckte iagh huru 
wäriorne dhe klingade hwar moth annan. Men lijkwähl när corporalen språng 
uth och togh wärjan under armen, sade förrijdaren åth honom att han skulle 
wara stilla inne, och ändå medh dhesse ord: War inne din hundzphott och gack 
intet uth. Detta tillstodh och förrijdaren sigh sagdt, läggandes jämbwähl dhet till, 
att corporalen lijkwähl togh een kanna på bordet, och skulle gå effter dricka, 
på dhet han ändå skulle slippa uth. Wijdare continuerade Petraeus: Om een lij- 
ten stundh kom corporalen igen och talte någre hårde ordh åth förrijdaren, wer
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Ehre som  m åtte kom m it m ig tili h ielp , och  w ijste sigh fatt såhr i sin handh, 
m en icke des m indre sade han, dhet gaf han dhem  så g od t igen, och stodh som  
een  karl, dher på kippade Schuber sine skoor på sigh, och  gick m edh corporalen  
uth på gatan lijtet uthom  portten, att see  om  dhe andre än w oro qwar, m en då 
w ore dhe andre ett godt stycke bortt; m en om  dhe då kallat hwar annan skäls- 
ordh, hörde iagh intet, uthan allenast ropade een , och som  iag menar, Scuberg 
[Schubert], heij lustigh. Strax kom m o dhe opp igen i nattstugun, då Schu- 
ber[t] togh sin råck på sigh, och  föllgdes då åth corporalen, förrijdaren och  
H ahlen uth på gatan, tagandes H ahlen een  stöör m edh sigh, och sade dhe sin 
em ellan förr än dhe gick uth, att dhe skulle betala dhem . Jag gick fuller och uth, 
m en språng föruth, att iag icke skulle inweklas i någon w ijdlyfftigheet, och när 
dhe kom opp på N ygatan, kastade H alen från sig störeen , strax der effter kom m o  
studenterne rijdandes och hade Petre och N ortm an bare wärjor (N ortm an sade 
sig sin ballia borttappat, m en Petre sade sigh in tet blottat sin wärja, förr än 
capitainen [Lithman] tog  till kiäppen, då han och  befan sin wärja wara bar, 
effter han jämbwähl sin ballia förlorat). I dhet samma kom  capitainen och  som  
han hade facklar för sigh, gick iag fram, och då sade han åth studenterne: 
Jag undrar att I skola öfwerfalla m itt folck på gatan, och  w eet inxet om  dhetta  
är studentem aneer. M en förr än facklorna kom  skiötz ee tt  skott, lijkwähl hwilc- 
ken dhet g iorde w eet iag intet. Mädan capitainen då talte, w ille corporalen gå på 
studenterne, och  sade att han hade lust tända under m edh dhem . Jämbwähl 
sade och een  annan, nem bl. förrijdaren, att han hade lust stickas m edh een. 
Förrijdaren nekade och  icke dher till, m en capitainen förböd dhem , och jämb
wähl slog  han corporalen m edh wärjan, och w ijste honom  afsijdes. Effter dhetta  
skilldes dhe åth, och då föllgde iag N ortm an till bardberaren, dher han lätt 
förbinda sig, och sedan föllgdes dhe åth uthi Colum bi gård, dher dhe lade sigh.

Ericus H ahl inkallades, och  exciperade fuller studiosi m oot honom  i förstonne  
såsom  interessent uthi saken, så wijda han war i fö llie  m edh wärfwerne och  sigh  
armeradt, m en adm itterade honom  lijkwähl på sin eed h , hw ilcken han aflade 
och refererade så. O m  afftonen när tum ultet skedde, gick  iag uhr m in cammar 
in i förrijdarens, och  wijd iag hörde något buller war på gatan, sågh iag uth 
genom  fönstret och frågade wass sey Ihr für Leute? D h e  swarade: W ir sind edel 
Leuten. Jagh sade dass m uss seyn; m ehr taltes wij intet w ijdh. Strax effter gick  
corporalen uth m edh gehänget och  wärjan, dhet han och  hade hela qwällen på 
sigh, och då begyntes dher slagzmåhl på gatan, m en huru d et skedde, w eet iagh 
intet, uthan gick in i m in cammar ifrån förrijdarens. K om  så corporalen igen opp, 
och effter een  lijten  stundh badh förrijdaren m ig föllia sig  till capitainen, hwilc- 
ket när såsom d het skedde, m ötte wij studenterne på N ygatan, m en då gick iag 
från dhem  afsijdes, och  w ille  intet blanda m ig dher uthi. F:ss om  han hade någon 
stöhr? H ahlen nekade dher till, uthan m eente kan skie någon annan dhen hafft. 
H ahl f:ss om  han hördt något ropande eller skiälsordh. H an nekade sigh dhet 
hörd t.

Studiosi begiärtte dhe[t] m åtte dhe tillstädias att gen om  sine w ittnen purgera 
sigh em oot dhe beskylningar som  wärfwarne dhem  förr pålagdt som  skulle dhe 
mant dhem  uth och hotat dhem  natten effter tum ultet. Förrijdaren sade sigh  
intet tillägga dhem , att dhe dhet ändtel. giordt. N ortm an igen reponerade, att 
förrijdaren lijkwähl i rådstugu i förgårs sagdt att dhet kunde ingen annan dhet
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giordt än dhe, effter ingen annan wist af dheras action. Förrijdaren sade ännu, 
dhet han ingalunda tillägger dhem dhet, kan och dhet så mycket mindre giöra, 
som det war mörckt, när som undseyellsen skedde, hwarföre icke häller han 
kunde kiänna hwem dhet war. Och såsom således förrijdaren studiosos icke här 
före anklagade, befans icke heller nödigt, att dhe sigh purgera. Studenterne till
frågades om dhe skutit, men dhe nekade dher till, sade sigh och medh eedh 
willia betyga, dhet dhe intet hafft laddade gewähr. F:ss och om dhe alle hafft 
blotta wärjor. Petre nekade alldeles sigh någon wärja blottat. Men Nortman och 
Petre tappat balliarna, betygandes Petre dhet han togh dock icke till wärjan, 
förr än som capitainen tog till käppen moth honom.

Resol. Consistorium hafwer öfwerlagdt dhet käremåhl, som förrijdaren Esti- 
enne David Schuber[t] och corporalen Johan Hilsberg anförd t emoot studiosos 
Benjamin Nortman, Johan Petre och Wilhelm Wricht, angående dhet berörde 
studiosi skulle icke allenast hugg och slagh tillfogat dhem, uthan jämbwähl uth- 
gutit öfwer dhem skiälls och oqwädins ordh natten emellan d. 7 och 8 April 
sidstleden. Och ehuruwähl bem:te förrijdare och corporal sådant tillagdt sine 
contraparter, så hafwa dhe lijkwähl dhem icke kunnat tillwinna, uthan allenast 
hafwer Nortman som sigh uthlåtit till slagzmåhl medh corporalen, tillfogat corpo
ralen uthi dhen eena handen blodhwijte, dhet icke heller Nortman kan neka 
till, hwarföre han plichtar derföre medh 12 mk söllfrmtt. För dhet öfrige hafwa 
Nortman och Petre såsom blottat sine wärjor, dhe samme förwärckat effter con- 
sritutionerne. Hwadh elliest mehrbe:te studiosi hafwa vice versa att beswära sigh 
öfwer, dhet står dhem fritt att lagl. söka in foro competenti, dhet bästa dhe gitter.

Nu kom Prof. Peringer.
II. Inkom wällb:ne h. Georg de Besch [Besehe] emoot wällb:ne h. Jochum 

Berndt von [der] Osten. Niclas Lindemeyer inkom och med h. de Besch såsom 
assisterat å de Beschz praeceptoris Hemming Gustaffsons wägnar. Å von Ostens 
sijda assisterade s:r Lodwig Phoenixdorff.

De Besch klagade von Osten an för någon tillfogad oförrätt, således: Förleden 
palmsöndag under afftensången gick iag uthi dhen bäneken i stoorkyrekan som är 
näst fram för baronernes, hwar effter strax kom von Osten och hans cammerat 
och wille gå uthi samma bänek som iagh satt. Men som der intet war rum, gick 
dhe i baronsbäneken näst baak om. När då prästen läste Fader Wår etc. till pre
dikans begynnande, så wardt iag dragen i håret af h. von Osten, dhet iag sielf 
sågh och witnen kunna betyga. Jagh badh då h. von Osten få niuta kiörckofredh, 
han swarade intet dher på. Sedan när iag läst Fader Wår etc. stodh iagh heela 
predijkan tills hon slötz. Under det iagh stodh, frågade h. von Osten migh hwij 
iag stodh uthi hans rum och sade, jagh skall digh wäll betala din bernhytare, 
när du kommer uhr kirekan och lade jämbwähl detta till, du seer uth som een 
gammal tyff som suttit i gallgen och blefwit ned sluppen igen. När iag gick 
uhr kyrekan, kom h. von Osten effter och öf:rföll mig på kyrckewägen, och 
sparckade mig näst uthan för kyrekegårdz portten mitt för Acad:n, på knät. 
När iag då sade mig skola söka fredh hoos Rectorem sade h. von Osten: Jag 
will gifwa dig mehr din bernhyttare. Dher på gick h. von Osten tillbakars in på 
kyrekegården igen och sin wäg hem. Lind[e]meyer wille här af betyga, att h. von 
Osten dhetta giordt medh flijt, effter han uhr kyrekan intet hade samma wäg 
medh de Besch, men gick lijkwähl effter h. de Besch, och sedan han sin willia
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giordt, directe tillbakars igen. H. de Besch beropade sigh på h. Thomas Funkz 
och Daniel Plans witnesmåhl som skola weta wittna om dhet i kyrckan passeradt, 
item Carl Mannerfeldtz. Hwadh som skiedt på kyrckegården, skall Andreas 
Hambraeus, Laurentius Sillieström och Ränttemäst:s dräng [Måns Månsson], 
förmente och Andreas Simming här om hafwa någon connoisance.

H. von Osten exciperade: När iagh kom in uthi kyrckan pallmsöndag, så gick 
iag in uthi baronstolen, af den orsak, att iag een och annan gång warit så hindrat 
under predikningarne genom dhe andre adelsmännens stimmande i dhe andre 
stohlarne, särdeles h. Thomas Funck så att iag intet kunnat förrätta min gudz- 
tienst som wederbör. När såsom iag då läste Fader Wår, så är de Besch blefwen 
dragen uthi sitt hår, men iag giorde det intet, weet icke heller hwem som dhet 
giorde, emädan iag hölt hatten för ögonen så länge iag läste, dher på wände sig 
De Besch om, och sade till migh: fanen fare i din prackare. Jag wille dher på 
intet swara, uthan töfwade till predijkan war all och man kom uhr kyrckan. 
När wij då gick uth, stegh iag till de Besch och tog honom medh handen, och 
wille allenast honom fråga om han wille stå till att han sådanne ordh i kyrckan 
sade, då han swarade ney. Dher på wille iag gå bortt, men då ropade han mig 
igen, och sade: Ja att hade han orden sagdt. Dher på gick iagh till honom, och 
frågade honom, hwadh sådant ord wärdt wore, men rörde honom intet medh 
foten, uthan gick så från honom bortt och skilldes wij så åth.

H. Thomas Funck inkallades att wittna, men h. von Osten exciperade moth 
honom såsom dhen dher i kyrckan sielf är alldrig stilla och fredsam, som han och
2. een och annan gång åthskillige otijdigheeter wijsat, så att han h. Funck håller 
här uthinnan alldeles partisk, dhessuthan skulle han och wara 3. interesseradt 
i saken, effter han wore dhen som De Besch dragit i håret. H. Funck nekade 
till alt detta simplicite, begiärandes von Osten måtte sådant med wittnen bewijsa 
han honom tillägger. Von Osten kunde ingen nämbna som om slijk h. Funckz 
inconvenience wiste att betyga. Contesterandes och Prof. Spole dhet h. Funck 
medh sine bröder plägar wara i kyrckan mycket sedigh och stilla. De Besch 
nekade och för sin person, att h. Funck någonsin honom i kyrckan rördt, på
ståendes dherföre han medh Lind[e]meyer att måtte h. Funck aflägga sitt witt- 
nesmåhl.

H. Funck refererade uthan aflagd eedh, effter som han ännu icke är 15 åhr: 
När von Osten kom uthi bäncken näst fram för baronernes palmsöndagen, så 
war bäncken så full att han intet slapp in, derföre gick han in i baronebäncken 
bak om, då frågade han strax de Besch, hwarföre han sitter i hans rum i stöhlen. 
Men hwadh De Besch då swarade kan iag intet erindra migh. Men ehwadh han 
då sw:de, så war von de[r] Osten ond, och lofwade han skulle slå De Besch, 
när han kom uhr kyrckan. Von Osten sade och åth honom, att du seer uth 
De Besch såsom du hengdt i galge, och wore ned släpt igen. Då swarade 
De Besch dhet är hundsphotachtigt så seya i kyrckan. Åther igen hotade von 
Osten honom och lofwade hugg, när dhe skulle komma uthom kiörckodören. 
De Besch satte sigh då neder, och då tog von Osten honom i håret lijtet, men 
han logh dher wijd. Då swar.de De Besch förbannat wäre dhen som kommer 
förargellsse stadh i kyrckan.

När då gudztiensten war all, gick de Besch uth genom dhen stora kyrcke- 
portten som wetter åth Acadrn och von Osten effter honom, men hwadh dhe
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då taltes widh eller om h. von Osten rörde honom, weet iag intet, effter iag 
gick min wäg bortt strax. Mehr wiste intet h. Funck att berätta.

H. von Osten inwände moth dhetta wittnesbördet, att kunde han icke tilltala 
De Besch dhet han hans rum borttagit, effter han dher icke mehr något hafwer 
än een annan. 2. Håller von Osten och sällsampt att h. Funk skulle hördt 
hwadh han skulle talat till De Besch om rummet, men åther intet hördt De 
Beschz swar. 3. Nekade och von Osten till alt dhet öfrige, undantagandes dhet 
att han uthom kyrkan tillfrågat De Besch om det skiälsordet han i kyrckan 
honom kallade nembl. hundsphott, som h. Funk De Beschz egit wittne giör 
honom skylldig till. Effter nu tijden war alldeles förleden, differerades wijdare 
ransakningh in alium diem.

[Samma dag.]
Consistorium majus post merid:m eodem die pra?sentibus Rectore h. 

Obrec[h]to, h. Lundio, h. Aurivillio, h. Spole, h. Wollff, h. Bilberg, h. Peringer, 
h. Lagerlööf, h. Norrman, h. Elingio, och Secret.

Prof. Lundius excuserade Prof. Micrander, effter han af särdeles occupationer 
är hindrad. D.D. Drossander är opasslig.

I. Rector berättade, huruledes någre Helsingi äre angifne och examinerade 
d. 30 April för det dhe vexeradt twänne novitios, hwilcken saak han nu welat 
föredraga Consistio, effter novitii påstå att willia resa hädan och kunna sigh här 
längre intet uppehålla. Men först förr än något wijdare kan giöras till saken, så 
wore ett wittne att examinera, nembl. Siöbergh. Partterne inkallades samptl. 
och Nerbelius insinuerade een des skrifftel. attest, att han intet rördt någon af 
novitiis i cammaren. Äfwen sådan attest sade och Nerbelius att Goselius [Goze- 
lius] från sig gufwit.

Brand ten exciperade: Siöberg bekände dagen effter som iag fick hugg af 
Nerbelius, att dhe bägge kommit till att träta dher. öf:r, att Nerbelius slog migh. 
Nerbelius reponerade, att dher han hafft träta medh Siöbergh, så hafwer han 
intet gufwit sådan attest från sigh, som han giordt. Uthan säyer Brandt så här- 
uthinnan sin willia, såsom dhet att han sagdt dhet skulle dhe trugat pennings 
af dhem till spendacier, dhet lijkwähl alldrigh är skedt. Tilläde och det att 
dhenne Brandten elliest icke hafwer så synnerl. godt beröm om sigh från scho- 
larne, dheräst han medh bakdawtande och annat oskickel. lefwerne otillbörl. sigh 
förhållit. Sådant remonstrerade Nerbelius som Busch och dhe flere angufne 
berättandes dhet dhe wijdh sin siäls saligheet wille betyga, att dhe icke rördt 
novitios uthi dhen ringaste argh meningh, uthan allenast hade dhe informeradt 
dhem, huru dhe skulle kunna ställa sigh hoos folck, till hwilcken ända Nerbe
lius sade dhet han allenast togh Brandten i hufwudet att bucka honom.

Brandten frågades om han klagar på den han förr angifwit? Men han sade 
sig intet klaga på någon, ey eller dhet tänckt någonsin, men Prof. Schütz tog 
så hårdt oppet, när han fick weeta detta, att han måst angifwat. Griepen 
[Grip] tillfrågades om han klagar eller wijdare hafwer att påminna än det han 
förr giordt. Han sw:de sigh hwarcken welat eller ännu willia någon anklaga, 
hafwer icke häller något att påminna här wijd mehr än han giordt.

Partterne affträdde och resolverade Consistorium att kan wijdare intet till 
saken något giöras, förr än såsom Siöbergh och Goselius blifwa förhörde, effter
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dhe äre påberopade, och saken mycket dependerar af dheras bewittnande, sär
deles som dhe icke dher uthi interessera; hwar på sedan saken skall företagas 
och afdömmas medh första in pleno Consistorio, men emedlerdjd blifwa novitii 
här q war.

II. Uplästes Kl. M:ttz nådigste bref af d. 30 April, hwilcket Hans HögGrefl. 
Excelkce IUustriss. Cancellarius öfwerskickat under sitt couvert af d. 3 Maii 
medh befallning att skall Consistorium högstb:te bref ställa sigh till effterrät- 
telsse. Uthi det samma låter Hans Kongl. May:tt förstå wara des nådigste willia 
och behagh att Prof. Schütz antager dhen vacante professionen effter DD. Ben- 
zelium, så att h. Schütz blifwer 3:tius theologus i ordningen, men till biblio- 
thecariatet succederar h. Örnhielm som tills detta warit historiarum Professor 
och föruthan det han är historiographus är han jämbwähl nu benådad medh 
character af Kongl. Secreterare. I hans ställe avancerar till historiarum professio
nem Jacobus Arrhenius, och effter honom till qvaesturen Mag:r Petrus Halenius. 
Wijdare låter och Kongl. M:tt förstå, att eloqventiae professionem effter för detta 
Prof. Andreas Norcopensis tillträder Prof. Lagerlööf, hwarföre Hans Kongl. 
May:tt i nåder befaller att Consistorium skall föreslå sådanne personer som till 
poeseos professionem effter Lagerlööf kunna capable wara. Om detta sidsta ären
det, nembl. wählet till successionen effter Prof. Lagerlööf hafwer reda facult. 
philosophica effter H:ss HögGrefl. Excelkces Illust. Cancellarii bref af d. 22 April 
sidstl. sin emellan öfwerlagdt, hwarföre och Decanus dictae facult. Prof. Peringer 
des betänckande wijdh handen gaf. Men i förstonne desidererade lijkwähl så 
wähl ber:de fac. philos. som dhe andre närwarande Consistoriales pra?sentiam 
absentium, men som dhe till een dehl wore opasslige, till een dehl och be
hindrade af gudztienstens förrättning i morgon, såsom theologi, och dhe lijk
wähl skrifftel. inkommit medh sine tanckar och meningar, så företogz voteran
det hwar wijd Decanus Prof. Peringer föredrogh nomine facultatis philosophier 
dhes betänckande nembl. att till hörsamt föllie af Kongl. constitu/zonerne, sampt 
Hans HögGrefl. Excelkces Cancellarii i nästförledne Consistorio upläste bref 
och befallningh, hafwer facultas philosophica tillsammanträdt, och effter weder- 
börligt öfwerläggiande öfwerens kommit, att till dhen nu vacerande poeseos 
profession föreslåå och uthnämna dhesse twå personer nembl.

I:mo h. Adjunctum Forelium, i anseende först, till hans wackra här wijd Aca- 
demien aflagde specimina in eloquentia latina tam ligata quam soluta. 2:do. I an
seende till dhen berömmelige flijt som han har anwändt uthi ungdommens in
formerande; hafwandes han giordt dhem ett gott nöye så wähl i andra privatis 
collegiis, som i synnerheet uthi exercitiis styli och tentaminibus carminum. 3:tio. 
I anseende till hans stilla och wällförde lefwerne, och dhen affeetion som han 
dherigenom hoos både docentes och discentes har förwärfwat.

II:do föreslår facultas philosophica Dominum Olaum Hermelin, af fölliande 
skiähl och orsaker. Först, effter facultas är worden försäkrad, att han har så wäll 
in poési latina som och uthi poesi patria, genom åthskillige giorde proof wijst 
een godh genie till detta studium, och der jämpte bijfogat månge wackra studier 
och wetenskaper, hwar medh han kunde tiäna dhenne Academien till gagn och 
heeder. Till det andra, effter han har försökt sigh på uthländske orter och giordt 
sigh språken mechtig. Till det tredie, effter han giordt sig hoos både högre och 
lägre recommenderad genom sin skickeligheet och comportementer; sampt och
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genom ett redeligit sinne och förhållande, och fördenskull wunnit af dhem ett 
besynnerlig gunstigt omdömme.

Terrio, äre wähl flere subjecta, som till dhenne profession sig eendehls hafwa 
sielfwe angifwet; eendels äre nämbde af een och annan ex Professoribus intra 
facultatem; men som man finner att Kongl. constitu/zonerne effterlåta att man 
nämner twå personer, så har facultas sine gültige skähl och orsaker, hwarföre 
hon blifwer wijd desse twå allenast som nu föreslagne äre. Här hoos begiärer 
facultas phüosophica, att Viduz» Consistorium wille låta uthi det till Illust. Can- 
cell:m afgångande bref, införa des votum om dhe twå förbem:te personer, ordh 
ifrån ord; och desslijkes anhåller facultas af Eder Magnifice och Ven. Consistorio 
på det tiänstligaste, att dhe Professorum vota, som äre uthur Consistio absentes, 
och altså intet hört facultatis wähl och der till anförde skähl, ey må blifwa ad- 
mitterade, effter een slijk oförligheet uthi electione Professorum är oenligh 
medh Kongl. constitu/zonerne.

J. Arrhenius: Såsom professio poéseos här i Upsala hafwer, altsädan H:s 
Kongl. M:tt sahl. Konung Gustaff Adolph, glorwyrdigast i åminnelsse, inrättade 
Academien på stadige och gode fötter, immerfort warit ersatt medh excellente 
och mycket berömlige män, såsom Magistro Andrea Gylle postea Gyllenclou, 
Magistio Laurentio Fornelio, Magistio Johanne Columbo, och nu sidst h. Pro
fessoren Lagerlööf, dhe dher alle warit såsom nati ad poesin, altså önsker iagh 
att Academien och nu dhenne gången måtte råka på een sådan man, som med 
beröm samme profession kunde förestå. När iag för min person täncker här 
på, och huru såsom Kongl. constitutiones cap. 8. § 5. befalla, att man in elec
tione skall ubiq/ze habere rationem publicae utilitatis, non ullius privati commodi, 
och att salus Academiae skall wara lex summa, så contesterar iag sancte, att iag 
uthom Collegium, icke kiänner någon politicum (hwilckom allena är tillåteligit 
effter Kongl. förordningar att här bekläda professiones philosophicas) som iag i 
detta wähl kan jämföra medh facultatis phÜosophicae Adjuncto, Domino Forelio, 
hwilcken 1. i flere åhr, uthan löhn, betient faculteten medh alles goda nöye,
2. i medlertijdh aflagdt och wijsat publice gode och berömblige proff af sin eru- 
dition, så wäll prose som ligate, och detta senare både på latin och swenska.
3. Wunnit hoos studiosos, dhem han flijtigt och medh godh success informerat, 
dhet aestime och affection, att dhe öfwerliudt önska få honom till dhenne pro
fession, effter een så godh man som dhen samme nu affträder. Hwarföre och
4. Kongl. constitutiones cap. 8. membrum 2 så mycket starckare äre för honom, 
så lydande: Si quis in officio academico aliquandiu industriam suam probavit, 
ceteris paribus, prae aliis commendabitur. Bijfaller altså giärna facultatis giorde 
wähl på honom. Sedan lemnar iag och giärna h. Hermelin dhet rum och aestime, 
som amplissima facult. philosophica, gifwit honom, effter som han berättes wara 
af gode qualiteter och studier, önskandes och att han wijd tillfälle måtte blifwa 
wärckeligen accommoderad. Sidst weet iag och att Candidaten Siöbergh gifwes 
beröm att wara snabb in poesi, och kan derföre i sinom tijd ihogkommas.

Prof. Örnhielm insinuerade sitt votum skrifftel. dher uthi han nämbdt Adjunct. 
Hemmingum Forelium effter han 1. har nu in på fiärde åhret här wijdh Acadin 
tient publico, medh rijksens ungdoms goda nöye och fromma, och det uthan 
löhn, så att han tycker obilligt, att gå honom förbij wijd detta tillfället, hwilcket 
kunde gifwa honom någon hugnad för des wällförhållande. 2. Har han både
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under sin adjunctur, så och förr, publice giordt wackre och berömlige profwer 
uthi dhetta studii genere, jämbwähl uti eloquentia prosa et rebus politicis, så 
wähl disputando som perorando, så att han icke weet någon uthom Consistorium 
nämpna, som med honom kan i detta måhl jämföras. 3. Har han och all den tijdh 
han warit wid Academien, wijst itt modest, sedigt, fromt och stilla lefwerne, och 
alldrigh blifwit för något okynne noterad, och är otwifwelachtigt, att sådanne 
ingenia äro till academiske tiänster bäst faldne. 4. Weet han, att Forelius icke 
allenast af amplissima facultate philosophica i gemen, uthan och af åthskillige des 
lemmar särskildt, gode, jämbwähl skrifftelige approbationer öfwer sin skickelig- 
heet och lärdom för dhetta wunnit, af dhen beskaffenheet och wigt, att han nu 
icke kan skiäligen förbij gås, oförtegat det, att uthom faculteten åthskillige af 
dhe andre högdtärade dominis Collegis skattat raison«abelt, honom framdeles 
(hwar till nu tillfälle öpnat) i allo måtto favorisera.

D.D. Drossander inkom skrifftel. excuserandes först sin absence för någon 
anstöt af feber, och dher näst bijfaller dhet votum, som facultas philosophica 
giordt på h. Depositoren Forelium och M:r Hermelin, läggandes dher till Candi- 
daten Siöbergh.

Prof. Ol. Rudbeck föreslår uthi sitt skrifftel. voto Adjunct. Forelium, M. Auri- 
villium och Dn. Gabrielem Siöbergh.

Prof. Aurivillius: Emedan v. facult. philosophica har allareda föreslagit 2 duglige 
personer till dhen vacerande professionen, så och een dehl uthom samma facul- 
tet dhet bijfallit, så lijkwähl effter såsom iag weet att min broder Mag:r Chris
topherus Aurivillius hafwer och om samma function ansökning giordt, kan iagh 
intet underlåta till att låta till acta komma hwadh skiähl, han dher till kunde hafwa 
hafft, nembl. att han förr än dhe förslagne personer hafwa wijd Kongl. Aca
demien blifwit något synnerl. bekantte, tagit gradum in philosophia A:o 676, 
hafwer och sedan wijdh Acad:n tient för Adjunctus theologiae, och då tillijkamedh 
studerande ungdommens goda nöye (nu kom Prof. Bilberg) månge betient i 
philosophia både i logicis som och methaphys. hallfierde åhr wijd pass. Sedan och 
i publico officio wijd trivialscholen i Gäfle tient så när 5 åhr, och desföruthan 
mädan han här studerade, giordt sigh uthi dhetta studii genere, som dhenwe 
profession angår, capabel, och dhet medh åthskillige prof synnerl. medh publica 
oratione öfwer sahl. h. Drottzens son, såsom kunnigt är; altså ehuruwähl mitt 
votum icke stort lärer giälla, kan iag icke underlåta nämpna honom, och der till 
medh 2. effter iagh seer flere nämpnas och constitu/zonerne dhet efftergifwa, 
nämbner iag h. Olaus Hermelin, såsom dhen migh och så een godh tijdh warit 
bekantt och 3. h. Candidaten Siöberg.

Prof. Lundius: Så som man är bundin uthi wähl till sådanne och andre pro
fessioner att hålla sigh wijdh Kongl. constitutionerne, dhe och klarl. förmå, att 
caeteris paribus dhen bör pr#fereras som uthi officio academico hafwer tienat, 
och iag effter mitt samwete och i anseende till publique nyttan ingen annan weet 
tienligare eller af andra hördt mehr till dhenne professionen berömmas än facult. 
philosophias Adjunct. Hemmingum Forelium, hafwandes sigh een stoor dehl af 
ungdommen mycket beröml. om honom uthlåtit, att dhe honom önskade till 
samma profession, ehuruwähl Prof. Lagerlööf nu icke dher till näppl. står att för
moda, dy faller iag primo loco på dhen förr af facult. philosophica förslagne per
son nembl. Forelium dhen och dhes uthan befinnes stora och förnämlige proff
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giordt både disputando och orando och dhet prose och ligate, icke allenast till 
dhen latinske poesin uthan och swenska, föruthan att han af sitt mycket beröm- 
wärde lefwerne och flijt wijd Academien hafwer sigh giordt serdeles meriterad. 
Sedan kan iag mig och till minnes föra att Mag:r Aurivillius mycket förnämblige 
proff giordt af sin lärdom, dhen tijd han här war Adjunct. extraord. och derföre 
honom 2:do loco nämner, läggandes dher till Candidaten Siöbergh, som nu är 
uthomlandz, och wackre orationer hafft både prose och ligate i Acad:n, föruthan 
att han i andre slagz lofl. studier berömblige prof giordt.

Prof. Micrander excuserar sin absence skrifftel. gifwandes sitt votum 1. intra 
Societatem Adjuncto v. facult. philos. h. Forelio, såsom dhen dher icke allenast 
har aflagdt gode specimina af sin capacitet, uthan och har någre åhrs merita för 
sigh här wedh Acad:n täncker och stadigt, wedh det rummet förblifwa. Sedan 
dher någre extra Societatem här hoos komma i betänckande, nämner han först 
här till af dhem, nu warande rectorem scholae i Giäfle, men för här warande 
Adjunctum Mag. Christophorum Aurivillium; och dher hoos h:r Candidaten Siö
bergh, som förnimmes för sin uthresa med flijt hand terat studium poéseos.

Prof. Schütz inkom och skrifftel., hållandes han skiäligt att Adjunct. Forelius 
för sine qualiteter och skickeligheet skull, succederar Prof. Lagerlööf.

Prof. Holm kom intet opp för sin opasslighet, men nämpner Forelium till den 
vacante professionen.

DD Benzelius excuserade sin absence för innestående högtijdzdag, gifwandes 
Forelio sitt votum.

DD:r Pet. Rudbeck voterade skrifftel. och 1. nämpner Mag. Celsium, 2. Mag. 
Christ. Aurivillium 3. Adjunctum Forelium och Mag. Rönqwist.

Rector berättade det Reverendiss. Dn. ProCancellarius begiärt, att skulle han 
dess votum notificera, effter han sielf intet kan komma opp, att han det con- 
fererar på Adjunct. Forelium allena.

Consistorium resolverade att vota öfwerskickas och hela protocollet till 111. 
Cancellarium, och uti brefwet nämpnes ingen a part, utan ställes det in generali
bus terminis.

III. Insinuerades h. Magiri Petri Halenii bref till Consistorium af d. 3 Maij, 
som nu är constituerad Räntemästare, uti h:r Arrhenii ställe, betackandes han 
Consistorio för dess ärtedde affection wid walet till qvaesturen.

IV. Studioso Biörkwall, som nu gifwit sig an hoos wärfwarna, bewilliades 
testimonium, effter icke något hinderligit förmärcktes.

V. Decanus facult. philos. notificerade att Andr. Flodin will disputera de 
poenitentia, hwilken materia han icke theologice utan philosophice tracterar.

H:r Lundius tog affträde.
VI. En studiosus wijd nampn Sveno Florin anhåller att fa något till under- 

håld uti sin siukdom. Det bewilliades honom af cassa studios. 8 dr s:mt så framt 
insp.r naf/onis om des wälförhållande kan contestera, warandes ingen af Con- 
sistorialibus som hade honom sig bekant.

VII. Påminttes, att bör bookhållaren effter förre Consistorii slut upsättia för
klaring öfwer Kongl. Cammar observationerne, och dhen communicera med in- 
spect. aerarii och h. Qvaestore.

IX \VIII överhoppat]. Inkom stadz secret:n Upmarck på sin moders [Maria 
Ångermans] wägnar, betackandes Rectori och Ven. Consistio som effter be-
2 4 - 7 5 4 2 9 3  SallantJer
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giäran låtit förbiuda sahl. Prof. Gartmans äncka [Margareta] dhet hon intet 
skulle resa uhr staden, förr än saken med hans styfmoder woro afgiord, men be
klagade det hon sådant intet achtar, begär te derföre Rector och Consistim wille 
så laga att måtte dhe komma till slut.

Rector sade sigh fuller intet låtit henne dllseya och förbiuda, att hon skulle 
resa uhr staden, doch hafwer lijkwähl een och annan gångh warit ansöckt, att 
skulle hon citeras, men hon hafwer alt warit bortreest emoot Consistorii dagarne, 
så att Cursor som henne skulle citera, intet funnit henne hemma. Lofwade lijk
wähl dhet han will draga all möyeligh försorgh om att skall han [o: hon] 
comparera så snart han [o: hon] hemkommer.

Consistorium minus d. 7 Maii
närwarande Rectore h. Obrecht, h. Aurivillius, h. Spole, h. Peringer, h. Eling- 

ius, och Secretm.
I. Bened. Qvickberg med sin fullmächtige s:r Sveno Ekeflycht inkom emoot 

Olaum Utter och Lundium, producerandes Ekeflycht å sin sijda till wittne Sam. 
Brauner [Braun], hwilcken tillförende sin attest inlefwereradt i förre Consistio 
tillij ka med Thomas Carelium. Carelius war i går blefwen siuk att han ey kunde 
nu upkomma, begärtte derföre dhet Brunen [Braun] interim finge aflägga sitt 
wittnesmåhl. Emoot Braunen exciperade Utter att han är med Qvickberg lijka 
interesseradt icke allenast uthi slagzmåhlet, uthan och desuthan uthgutit skiäls- 
ordh öfwer sigh och Lundius samma gångh, hwilcket till att bewijsa, han fram- 
tedde pijgans dher i gården, som giärningen skedde, Malena Qwists attest, som 
är borgarens Daniel Qwistz syster.

Ekeflycht förmente att detta är å Utters sijda allenast ett malitieust inwändande 
till att således leda sigh från sielfwa giärningen, warandes Brun och Carelius 
komne till sina åhr, så att dhe hwarcken för wänskap afwund eller någon annan 
orsaak lära wittna annat än det som sant är, dhessuthan skall och Utter alltijd 
hafwa söckt umgänge medh honom Daniel Qwist, som lärer och wara medh des 
syster något bebundin, hwarföre han och håller dhes attest och hans dher om 
giorde exception af intet wärde. Dhenne Braun aflade nu intet något wittnes
måhl, effter han till äfwentyrs lärer i saken wara inweklat, uthan pröfwades nö
digt först höra dhe andre wittnen.

Borgaren Daniel Qwist, hoos hwilcken slagzmåhlet skedde, inkom, och effter 
ingenthera af partterne moth honom exciperade, aflade han eedh, och refererade 
som föllier: Fierde dag påsk sidstl. om affton satt Utter, Lundius, Sebelius till
sammans een stund och drucko, men sedan gick iag och Sebelius bortt och 
iag lade mig omkull. Sutte så qwar Lundius och Utter een stund, då kom mir 
Qvickbergh, Carelius och Braun in i stugun, och stodo på gollfwet wijd Utters 
och Lundii bordh, och sade sigh emellan således: Du är min manhafftige fogde, 
du är min manhafftige bookhållare etc. men hwem dhe mente weet iag intet. 
Dher wijd stodh Utter och Lundius opp, och hörde på det samma. I det föll 
ett glas i gollfwet, och då frågade iag hwadh dhet hade att betyda, och badh 
dhem icke låta illa, då swarade Carelius att intet slagzmåhl skall skie. Jag lade 
mig så åther igen, hwar på Qvickberg satte sigh tillsammans med dhe andre, och 
uthi Utters rum dher han förr suttit. Men huru dhe då talltes wijdh weet iag 
intet, men Qvickberg slog näfwen i bordet och Utter dher emoot, så att ett
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annat glas föll i gollfwet igen. Jagh badh dhem åther wara stilla, då Carelius 
kom till mig i sängen, och försäkrade dhet skulle han swara dherföre om något 
slagzmåhl skedde. Dhet samma lofwade och Braun, lågh altså iagh stilla i sängen. 
Emedlertijd taltes dhe wijdh wid bordet och förmärckte iag att dhet war ondt, 
men intet hörde iag hwadh dhe sade, uthan allenast att Braun sade till Lundius 
någre gånger god tår, god tår etc. Derföre wille iagh stiga opp af sängen, men då 
språngh Carelius och Braun uth, märckandes iagh då intet om Qvickberg war 
inne eller ey. Språng så iagh opp och befarade dhet Carelius och Braun skulle 
gå efter något hwast att giöra skada med, gick så effter dhem att iag skulle 
träffa dhem, men ciå stodh Braun uthi sitt kiök och Carelius i trappan. Kom så 
min hustru och berättade att dhe slås inne. Jag slap då intet in att taga fredh 
för min hustru, men Carelius bodh iagh gå in att skillia åth. Carelius wille intet 
gå, uthan Braun wille gå medh. Gick lijkwähl iag åth stugun, och när iag kom 
i dören, mötte migh Qvickberg dher, och war då redan skadan skedd, hwar på 
Qvickberg gick op i sin kammar. Effter detta att skadan skedt, kallade Carelius 
Utter och Lundius tellknijfzbussar, och mante dhem uth. (Ekeflycht begiärtte 
måge noga observeras att detta skedde post factum.) Men om Braun dhem och 
kallat, weet iag intet. Mehra hade han intet att berätta.

Angående det första glaset som söndergick berättade Qvickberg dhetta wara 
orsaken att Carelius medan dhe stodo på gollfwet, slog honom på armen, så att 
han släpte dhet, och hade altså dher wijd ingen ond tancka eller meningh. 
Daniel Qwist begiärtte sin cautions skrifft igen han uthgifwit för Utter och Lun
dius till Rector. Men effter han allenast caveradt de sistendo, och han försäkrades 
dhet skulle han intet effter den obligeras, att swara för böterne som kunde på
läggas, så uthfäster han att under dhen condition willia stå wijdh dhen samma än 
wijdare. Magdalena Qwist inkom, och effter både partternes adproba//on aflade 
eedh, bewittnandes som föllier: När m:r Qvickberg, Carelius och Braun in- 
kommo i stugan, taltes dhe emellan desse ordh, fogde, bookhållare, hämptandes 
dhe in een kanna öhl. Lundius och Utter stodo imedlertijdh och hörde på dhem. 
Mädan så alla stodo föll ett glas i gollfwet från m:r Qvickberg, men det skedde 
oförwarandes och intet af någon wrede blef det kastat. Sedan badh Lundius och 
Utter dhem sittia wid sitt bordh, som dhe och giorde, dhe taltes då wijdh alla 
sin emellan, men hwadh dhet war, weet iag intet, men Qvickberg slog dher wijd 
näfwen i bordet och dher emoot Utter, så glaset flögh i gålfwet.

F:ss om dhe intet swor eller elliest tumultuerade när dhe slogh i bordet? 
Magdalena: Jag weet dher intet af, men när glaset flög i golfwet, blef Qvick
berg der öfwer ond, och stodo då alla op, och Carelius kom till mig, begiäran- 
des iag dhet han skulle laga att intet cherell kommo åstadh, dhet han och för
säkrade. Strax satte dhe sigh igen, men Lundius wille intet sättia sigh uthan stodh, 
då sade Braun till honom: Alldrig troor iagh i är wår pennal effter I will så stå. 
Qvickberg sade: Om dhe willia ha migh så finna dhe mig här. Då sade Utter: 
Jagh har intet moot Eder, ey häller med någon wrede will mig moot Eder uthlåta.

Lundius och Utter begärtte få sittia wijd ett annat bordh, som dhe och sigh 
dijt satte, men mädan iag gick effter glas åth dhem, så kommo dhe tillsammans. 
Och när iag kom neder kom Qvickberg i dören, och Utter effter honom och 
togh honom tillbakars, då dhe tumblade med hwar annan på gollwet. Då ropade 
m:r Qvickbergh som under lågh att Utter hade knijff. Men iag torde då strax
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intet fram, uthan omsijder togh iagh honom uhr handen, då skadan war reeda 
skedd. F:ss om Lundius war då inne? Magdalena sade dhet han intet war då inne, 
uthan kom sedan med bar wärja in, men rörde Qvickberg intet. Sedan stegh 
både Utter och Qvickbergh opp af gollfwet, och om een stund kommo dhe ihoop 
wijd kakellugnen, och då föll Qvickberg kull på gollfwet, och Utter togh så een 
kiäpp och slogh honom een eller 2 slänger medh. När han då stegh up af gollfwet, 
så gick Qvickberg opp.

F:ss om dhe bägge blödde? Magdalena swarade, att icke allenast Qvickberg 
blödde, uthan och Utter af näseblod, som han och 2 näsdukar blödde fulle. 
F:ss om hon hörde att Utter och Lundius blefwe uthmante? Hon swar:de, att 
från nattstugun uthmantes dhe, men sedan skadan war skedd.

F:ss om ingen sedt, när dhe första gången kommo ihoop? Utter mente wärdin- 
nan dhet sedt, effter hon så i går skulle refereradt. Daniel Qwist som är hennes 
man tillfrågades här om, men han sade dhet hon alldeles intet weet här af.

F:ss hwar Utter tog knijfwen? Qvickberg sade dhet han tog honom uhr högre 
ficken och hade honom hoos sigh. Utter sade dhet han togh honom på bordet, 
som dhe och heela qwällen brukte honom till skiära tobak med. Magdalena sade 
och att dhe skure tobak medh honom.

F:ss hwadh dhet war för knijf? Utter sade dhet war een lijten liunge.
F:ss om Utter neekar till slagzmåhlet och såremåhlet, eller om han dhet icke 

tillstår. Utter: dhet kan iag intet säya ney till, men Qvickbergh öfwerföll mig 
först, och giorde iag detta i nödwärn, hwilcket och dher af kan synas, att han 
alltijd hafft migh under sigh.

Qvickbergh åther reponerade dhet blef han öfwerfallen först när han skulle 
gå uth, men måste sedan bruka sina kraffter moth Utter dhet bästa han kunde, 
effter han elliest blifwit ihiällskurin.

M:r Trecou bardberare inkallades att bewittna om dhe ordh som Ekeflycht 
i förre Consist:o sade att han skulle hördt af des mun. Han aflade eedh bewitt- 
nandes dhet, att Utter dagen effter som skadan war skedd sade att Qvick
berg sågh så onder och grymmer uth. Men dhe andre orden som Ekeflycht 
dher till refereradt och Trecou skulle hördt, kunde Trecou sigh intet erindra.

Ekeflycht insinuerade så Johannis Mozelii attest, som tillägger föruthan dhe 
orden Trecou bewittnat, att Utter skulle sagdt: I det modh iag war i afftans, hade 
iag intet achtat, om iag Qvickberg ihiälslagit. Dhenne Mozelius war intet i staden, 
uthan uthreest på landet.

F:ss huru Qvickberg med sine cammerader kommo in i stugun dhen afftonen, 
effter dhe förr på så långh tijdh dher ey warit, och jämbwähl hwij dhe så bru
kat dhe förr bewittnade orden bookhållare etc. Qvickberg offererade sigh att 
giöra eedh, dhet ingen af dhem kom in med wredt modh, men att dhe af 
lustigheet sin emellan sagdt ber:de ordh, effter dhe förr warit wane dhem att 
bruka. Wijdare ransakades intet dhenne gången.

II. Inkom Magnus Clastrin och hade med sigh till fullmächtig m:r Jean Lem
mens emoot Joseph Wallerman, inlefwererandes Clastrin een skrifft dher uthi 
han continuerar sitt käremåhl, att Wallerman dhes sillfwerknappar uhr råcken på 
gatan uthskurit. Wallerman nekade dhet han någonsin uthskurit Clastrins knap
par. Lemmens mente dhet så mycket mindre kunna nekas som Wallerman till- 
budit åthskillige gånger förlijkning, såsom genom Rev. Dow/num Henricum
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Ausium, hwilcken 2 å 3 ganger warit hoos Clastrins mohrfader rådman Erich 
Jöranson till dhen ändan. Dhesuthan i Consist:rii förstugu skall Wallerman 2. 
tillbudit i Petri Nobelii närwaro att wille han kiöpa nya knappar igen. Hade icke 
häller 3. Clastrin kunnat hoos Rectorem klagat på Wallerman, om icke han dhet 
giordt. Wallerman nekade i förstonne alldeles till förlijkningen, men omsijder 
sade han, om han skulle dhen tillbudit, så hade han det giordt allenast att 
stadfästa Clastrin i sin troo. För det öfrige att Clastrin hafwer klagat Wallerman 
an, menar Wallerman intet föllia, att han ändtel. knapparna uthskurit.

Skrifften som Clastrin inlefwereradt uplästes så lydande:
1. Såsom mons:r Joseph Wallerman har inlagdt uthi V. C. een widlöfftigh, 

dock osanfårdigh skrifft, beklagandes mig till räfst och straff, för det lijka som 
iag osanfårdigt honom skolat anklagat, för dhen excess han migh på allmenna 
gatan tillfogat, altså länder V. C. uppå hans wijdlöfftige, och osanfärdige berät
telse och skrifwande, till ett ödmiukt swar och förklaringh, nembl. att först skrif- 
wer m:r Wallerman, som osanning är, i det han säyer mons:r Antelium hafwa 
wunnit af migh medh korttspeel 4 rdr in specie, der lijkwist een stoor och för- 
träffelig osanning är, att oansedt mons. Antelius har kiöpt uthaf föraren Jean 
Rudbeck ett par skinbyxor och een skintröya, dock lijkwähl hafwer inte/ m:r 
Antelius dhe 4 rdr sig medh något spelande förskaffat, uthan m:r Antelius hafwer 
dhem (som han sielf berättar) af sin moder bekommit. Till dhet andra berättar 
m:r Wallerman uthi sin osanningz skrifft mig hafwa begiärt in wijn, och migh 
blef förnekat, orsaken att iagh någre dagar dllförende mig såsom een skielm 
uthstulit uthur kiällarestugan, och intet betalt det iagh skylldig blef, der lijk
wähl kiällar gåssen annorlunda sade, aldraförst när m:r Wallerman begiärde fram 
wijn, sade kiällaregåssen, jag hafwer intet wijn om händer att sällia, uthan moder 
sällier wijnet sielf, då Wallerman swarade, gack fort, och kom straxt neder. 
Då och så kiällaregås[s]en i största hastigheet sprang opp. När han kom neder, 
sade han, moder badh att i henne dhe 7 dr som i skylldige äre först skulle 
betala. Och sedermehra sade kiällaregåssen, det doch lijkwähl mons:r Wallerman 
intet hörde, dher är intet gott att låta dhen der karlen medh grå kappan be
komma wijn till borgens, ty han är skylldigh för öhl och wijn allstans på kiäl- 
larne, som och fuller lärer wara sandt och hoos Anders [Hoffman] 40 dr kop- 
ptfrrmtt, och ändå mehr. Men mons:r Wallerman satt dher een lijten stund och 
wäntade om han skulle effter sin begiäran fa wijn, men [då] han förnam sigh 
intet bekomma, frågade han kiällaregåssen, hafwer du någonsin fått stryck sedan 
du kom hijt uppå kiällaren, då gåssen swar:de, dhe hafwa intet att slå mig före, 
då m:r Wallerman å nyo frågade honom om han wille uthaf honom hafwa hands- 
ööl, då gåssen swarade, I hafwa intet mons:r att slå mig före, då mons:r Waller
man och Rudbeck budo fahrwähl och sade, kom straxt effter Clastrin och spela 
kortt på Anders [Hoffmans] kiällare, då iag sw:de ney iag tacker Eder, då dhe 
och gingo bortt.

3. M:r Wallerman skrifwer ochså mig hafwa uthaf Anders begiärt kortt, det 
een stoor osanning är, ty m. Wallerman och Jean Rudbeck dhe fordrade sielfwe 
uthaf Anders up kortt, så som Anders sielf lärer wetta att berätta.

4. Skrifwer och m:r Wallerman att det uthi andra sijdan hafwa warit knappar 
bortto, det han sigh till ursächt will hafwa, twifwels uthan effter m:r Wallerman 
dhe knappar antingen haar bort sålt eller bortspeelt åth Gustaff Rudbeck, som
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andra jembwähl berätta och Gustaff Rudbeck sielf haar berättat. 5. Ytterst skrif- 
wer monsieur Wallerman mig hafwa budit honom otta daler för dhe sillfwer- 
knappar, som han har på allmenne gatan uthskurit, dher lijkwist annorlunda är,
1 ty mons:r Wallerman tillijka medh Jean Rudbeck ropade migh tillbaka enär 
iagh sade att iag dhem för dheras grofwe stycke skulle anklaga. Jagh will gifwa 
Eder een rdr in specie i förlijkning, och Eder 31 knappar igen, då iagh swarade, 
ney, om i wille gifwa mig 12 dr skall det intet skie, hafwandes och så iagh intet 
wijdare på m:r Wallermans wijdlöfftige dock osanfårdige inlaga att swara, uthan 
factum wijsar nogsampt hans grofwe giärning, och fast om iagh, eller een annan 
wore effter obligation skylldigh, hade derföre ingen mackt honom så wåldsam- 
ligen på allmenne gatan hantera och öfwerfalla, som mons:r Wallerman tillijka 
medh Jean Rudbeck migh handteradt hafwa. Hwilcket Eders Magnifice och dhe 
höglärde herrar till ett ödmiukel. rättwijst omdömme recommenderar, och näst 
een rättwist resolutions afwachtande förblifwer

E. Magices 
och dhe högl. herrars 

ödmiukaste tire 
Mag. Clastrijn.

Wallerman hölt dhenne skrifft intet wärd något swar, såsom dhen dher uthi 
alt wore osann, hwilcket han af dhetta eena påstodh att bewijsa, att Clastrin dher 
säyer att Wallerman allena skulle begådt dhenne excessen, men i sin förste rela- 
//on, att och föraren Rudbeck dhet giordt. Clastrin: Jag säyer det, och annat har 
iag intet sagdt, än att Wallerman skar uth knapparna, men dhen andre nbl. 
Rudbeck hölt migh, men derföre kan iag intet klaga på Rudbeck här in foro, 
och således behöfwer ey eller honom här nämbna. Och på dhetta sättet är min 
skrifft och relationen intet contraire hwar annan.

Dhet fiss när Clastrin klagade Wallerman an. Lemmens sade dhet skedt på 
samma stund som knapparna uthskåres. Wallerman sade dhet Clastrin sielf skar 
uth knapparna, och fick dhem sielf från sigh. Lemmens mente wara klart nogh, 
att han sielf dhem icke uthskurit af ofwanstående skiähl. Wallerman sade dhet 
han sielf förr än dhe kommo på kiällaren uttagit alla knapparna uhr högra sijdan, 
och derföre wähl kunnat skurit dhe andre uth, som och Clastrin 2 knappar hade 
uthskurne som han satte i pantt samma gångh hoos Rudbeck förste dhe kommo 
på kiällaren, men Rudbeck gaf honom på dhem een christin. Clastrin tillstodh att
2 knappar hade han löse som förr fallit uhr, och dhe graverar han intet Waller
man före uthan allenast för dhe andre han uthskurit, som är 31. Nekade och dhet 
någre knappar wore uhr högre sijdan bortto, när dhe wore på kiällaren.

Fiss om alldeles inge wittne kunna wara, som weta att betyga om det som 
skall wara skedt på gatan? Men Clastrin sade dhet ingen då dher hoos warit, 
men hwadh på kiällaren skedt nembl. huru som dhe twingat honom till spela, 
sade han Linzelius weta bewittna, som han och sin attest inlefwereradt, men nu är 
han reest på landet. Wallerman nekade så wähl dher till att han honom trugat, 
som och att han spelat medh honom om någre knappar, berättandes dhet Rud
beck allena spelt moth honom, som han och want af honom på kiällaren 19 st. 
aff hwilcka han och sade att Clastrin skar sielf uth 6 in på kiällaren, och wände 
sigh då från bordet så länge han dhet giorde, hwilcket och twifwelsuthan een
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hustru skulle wetta nembl. Dordie Mattzdotter; men strax igen sade Wallerman 
att han det intet sågh. Dhe påberopade wittnen effterfrågades, men som ingen 
af them war tillstädes, tillsades dhe dhem att upförskaffa till nästa Consistorii 
dagh.

Anno 1687 d. 11 Maii
ante meridiem hölltz Consistorium minus, praesentibus Rectore Magnif. 

Obrec[h]to, Prof. Aurivillio, Prof. Spole, Prof. Peringero, P. Laurent. Elingio 
loco Prof. Schütz. Acta notavit Prof. Aurivillius.

I. Inkallades Wallerman och Clastrin till att framhafwa sina wittnen och be
klagade Wallerman att han intet kan fa Ausius tillstädes, ehuruwähl han honom 
råkat och dher om tillsagdt; item att Lindselius [Linzelius] är och bortto på 
landet att han intet kan komma fram för rätten; begiärandes och bägge parterne 
slut i saken innan hellgen.

Rector tillfrågade Anders Månson kiällarswän på kiämners Holms kiällare, 
hwarest dhe spelt kortt medh Clostrin [o: Clastrin] om han något af wiste om 
Clastrin hade sina knappar i råcken eller ey, eller om han blef warse att han 
skar uhr dhem. Responsio. Ney. F:ss hwadh han då wiste dher af; sade sigh ey 
mehr wetta, än att Clostrin kom tillbaka när dhet mörckt war och sade, att dhe 
tagit knapparna från honom. F:ss huru Clostrin fört sina ordh, sade han, att han 
sagdt, see huru dhe gått åth mig, dhe hafwa tagit knapparna ifrån migh. Waller
man sade sågh I huru dhet war medh råcken om fodret war upsprättat etc. 
Anders swarade sigh intet sedt så noga dher effter, uthan dhet sågh han att 
knapparna wore bårtto; Anders tillfrågades om han sågh att knapparna wore 
tillstädes när han inkom eller medan han satt i källaren; swarades ney. Frågades 
Anders om han sedt några knappar på bordet ligga, eller hördt dhem nämnas 
af dhem som spelte. Respomio. Ney. Och effter han intet något wist kunde om 
saken wetta så aflade han ey heller éedh.

Framhades hust. Dordie Mattzdotter påberopat wittne af Wallerman att befrija 
honom derföre att han intet tagit knapparna af honom på kiällarestugan, sampt 
och bewittna hwadh som på kiällaren dhem emellan passerade; hon tillstodh sigh 
inne warit medan dhe spelte kortt uppå Holmens kiällare och willia wittna hwad 
hon sedt. Hon aflade sin eedh och berättade således. Mons:r Rudbeck och Wal
lerman kommo först in på kiällaren, och een lijten stund effter kom Klostrin 
[o: Clastrin], då dhe allaredan intagit halfft stop wijn; och sedan han kom in 
hade han kortt medh sigh som han tagit hoos Anders kiällareswän. Då frågade 
dhe honom strax om han hade lust att spela kortt, han swarade ja; så begynte 
dhe spela och Klostrin stodh wijd bordzändan, frågade om dhe spelte om pen
ningar, eller om någre penningar stode på bordet. Responsio. Ney, hon hörde 
intet annat än dhe spelte om wijnet. F:ss om hon sågh om några knappar låge 
på bordet eller om hon sedt Klostrin skära uth några knappar. Responsio. Ney. 
Ey heller hörde hon några knappar nämpnas; eiliest war han nog bedröfwat 
och som hon tyckte så tappade han mästedels och dhe wunno; frågades hon af 
Rectore om hon hördt dhet Wallerman budit honom wända igen. Responsio. 
Han frågade antingen han wille spela eller ey sade sigh heller see han wille 
låta blifwa, effter han intet hade courage att spela, uthan gick så lamt för honom. 
Sidst spelte Rudbeck och Klostrin sedan Wallerman wände igen, men intet wiste
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hon hwadh dhe spelte om. Wallerman påminte henne om hon icke sedt dhet 
Klostrin gådt uth een gång och sedan inkommit, då han skulle hafft knapparna 
hoos sigh. Responsio. Ney dhet kunde hon intet minnas. Men det hörde hon att 
näst förr än dhe gingo bortt och då när dhe gingo, badh han dhem komma till 
sigh dagen effter kl. 9. uthi sin cammar då skulle han betala dhem, badh och 
Anders giöra det samma; Anders sade sigh fått af honom då strax för winet 
1 carolin och sedan blef skylldig till andre dagen 6 mk. Rector fråga:de h. 
Dordie om dhe fölgdes alla åth. Responsio. Ja dhe gingo alla 3. uth i sänder. 
Klostrin frågade om hon intet hört huru dhet skreeckz på gatan. Responsio. 
Ney. Wallerman sade, och lijkwähl skall det hafwa hördtz till postmäst:s kiällare.

Inkom Gustaff Rudbeckius påberopat till wittne af Wallerman att bewittna 
dhet Klostrin uthi sin inlaga skrifwit orätt, i det han sagdt att Rudbeck berättat 
dhet han kiöpt några knappar af Wallerman, hwilcket och Johannes Gartman 
skall hafwa sagdt effter Rudbeckens ordh. Men Rudbecken nekade sigh något så
dant sagdt eller något wettat af dhe knapparna. F:de Rector om han hafft någre 
andre sådanna knappar. Responsio. Inga hade han fatt af Wallerman; f:ss om han 
fått dhem af någon annan, sade han sigh intet behöfwa giöra något beskedh 
dher om. Rudbecken sade sigh willia afläggia edh, att han alldrig fått några 
knappar, uthan sedan tillstodh sig hafwa fått dhem af Johan Rudbeck och kiöpte 
dhem juhleaftan af Johan Rudbeck som wore 12 st. Då kom Johan Rudbeck 
till mig, sade han, och sade sigh skola resa bort och behöfwa penningar, badh 
mig kiöpa dhem af sigh, då gaf iag honom för dhe 12 knapp»r:a 12 dr och des 
uthan hade han ändå qwar 7 stycken, så att dhe wore 19 st. in alles; och då 
sade han intet hwarest han fått dhe knapparna antingen af Klostrin eller någon 
annan, ey heller wiste han annat än att han fått dhem alt wähl; men sedan hade 
han fuller hördt tahlet i staden, att han skulle intet wähl fått dhem, mera wiste 
han intet dher af att berätta. Rector frågade om han begiärt sina knappar igen. 
Responsio. Ney, han hade intet dhet ringaste talt med honom, sedan om den 
saken. Wallerman fordrade att Linselius skulle ändtel. komma opp, som wiste 
af dhe 2. knapparna som Klostrin lefwererat hoos borgaren på Tofwan, item 
postmästarens hustru [Maria Bergwall] som skall och wetta något dher af att han 
drucket up och satt bortt knappar flerestädes; emedan Rudbecken allenast hafft 
19 st. knappar och Klostrin klagar sigh hafwa mist 31 knapp.

V. Inkallades Qvickberg, Utter och Lundius och tillfrågades om dhe hade 
något angående dhen actionen som dhe sin emellan förtt att påminna så stodo 
dhem fritt. Hwar till swarades ney. Sedan uplästes dommen öfwer dhen saken 
som föllier:

Consistorium hafwer noga öfwerlagdt dhet käremåhl som Dominus Benedictus 
Qvickbärgh anfördt emoot Dominum Olaum Utter och Andream Lundium an
gående dhet dhe bägge tillsamman skulle coopereradt till det wåldh och såre- 
måhl, som ber:de Qvickbergh blifwit tillfogat d. 30. Mardi sidstl. Och ehuru- 
wähl fuller Qvickbergh påstått dhet måtte dhe bägge, såsom lijka interessenter 
för des tagne skada swara, så hafwer lijkwähl rätten befunnit af partternes å 
bägge sijdor tahl och genswar, sampt dhe dher till påberopade wittnen skiähl 
och bewijs, att Lundius icke något såhr hafwer Qvickberg tillfogatt. Men Utter 
som lagl. är öfwertygat, gitter icke heller dher till neka som acta bredare dhet 
uthwijsa, plichtar 1. för full såhr i hufwudet på högre sijdan, hwarest ådren af-
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skurin är medh 20 mk $:mtt. 2. För 3 kiöttsåhr, ett bredewijd dhet förre, ett i 
pannan och ett i wänstra handen 12 mk s:mtt hwarthera. 4 [3. överhoppat. ]. 
För skeno uthi samma handh 12 mk s:mtt. 5. För sweda och wärck Qvickberg 
af desse såhr uthstått, betalar Utter 12 mk. 6. Betalar han bardberaren effter 
des attest för curationen 27 dr kopptfrmtt. 7- Till peruque, effter Qvickberg 
dhen för såren skuld måst anttaga 12 dr kopp#r:mtt. 8. Skadan på Qvickbergz 
råck remitteres till skräddareembetens aestimation, och Utter honom dher effter 
förnöyer. Hwadh för det öfrige widkommer dhet att måtte swaranden wårda 
såhren natt och åhr, effter såsom woro att befara om Qvickberghz lijff, så hafwer 
bardberaren under sitt nampn attesteradt, dhet är här wijdh ingen fara om lijfwet 
ey heller något lytesmåhl att befruchta. Angående And. Lundius effter han uthi 
samma slagzmåhl blottat sin wärja emoot Qvickbergh, såplichtar han medh 6 mk, 
och har förwärckat sin wärja effter constitu/zones.

Sedan dommen war upläsen, begiärtte Utter af H:s Magnifxe att få citera 
vice versa Qvickbergh till nästa Consistorii dag, för den skada af samma slagz
måhl, hwilcket syntes honom intet kunna bewillias, uthan det skulle förblifwa 
wijdh dommen.

Consistorium majus d. 11 Maii Anno 687 
pra?sentib«j Rectore M. Obrec[h]to, Prof. Lundio, Aurivillio, Drossandro, 

Spole, Wollff, Norrmanno qui acta annotare jussus est.
I. Inkom gamble befalkn Winter, som berättade att h. Qvaestor nu intet kan 

komma tillstädes, medan han någre angelägne bref haar att i dagh medh påsten 
fortskicka. Uthan det hölt Qvaestor rådligit att Consistorium begärade dilation 
medh Kongl. C ammarens observationers beswarande till medium af nästkom
mande Junii månad, emädan tiondefogden Carm i Helsingeland nu ligger siuuk, 
och intet till then satte termin kan inkomma. Consistorium hölt rådeligit att 
bem.te dilation begäres, så att man nöyachteligen om alt på een gång kan gifwa 
beskedh.

II. Oplästes någre Winters förklarings puncter till swaars uppå Kongl. Cam- 
marens giorde observa/zoner, så wijda dhe honom en particulié angå. Slötz att 
hwadh häruthinnan förr i Consist:o är stadgadt och för godt funnit, thet effter- 
sees af Secretario, sampt och communiceras medh inspectoribus aerarii så man 
ther om kan inhämpta nogare underrättelsse, förr än något mera af Consistorio 
här till giörs.

III. Consistoriales taltes wijdh therom att the nu så fa wore tillsamman, hälst 
när een så important saak skulle företagas, som är emellan nationis Helsingicae 
studenter och novitios angående vexation; icke heller wore wittnen, och alle dhe 
citerade tillstädes, klåckan och reda 3 är, ty upsköts saken till plenius Consis
torium; och fantz rådeligit, effter man så offta i sådanne importante ärenden, 
seer huru somblige assessores sigh tijd effter annan undandraga, att Rector här
uthinnan håller sigh wijdh Kongl. constitutionum teneur. Här medh togo h. 
Lundius, Aurivillius, Spole affträde.

Consistorium minus d. 25 Maii 
przrsentibus Rectore h. Obrec[h]to, h. Aurivillio, h. Spole, h. Peringero, h. 

Elingio i h. Schütz ställe och Secret:n.
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I. H. An/rika Larsdotter Anders Normans hustru, dllijka medh sin moder h. 
Kierstin Johansdotter inkom emoot Dn. Olaum Goerlerum [Giorlerum] beswä- 
randes bem:te Norrmans hustru sigh dher öfwer, att skulle dhenne Goerlerus 
spargeradt uthi Nortellge för hennes swärfader Erich Jahanson Grubb bardbera- 
ren att skulle hon slagit ihiäl sin förre man Jahan Erichson Grubb, som war 
ofwanb:te bardberarens son. Här medh sade hon att dhenne Goerlerus så mycket 
förorsakat, att då hon skulle ärfwa sin man, wille swärfadren wägra henne taga 
arff till föllie af dhet att Goerlerus sagdt för honom, att hon skulle mördat 
mannen. Hafwer altså hon nödsakas, att resa 3 gånger till Nortellge att förnimma 
i wissheet hwilcken detta uthspridt, men kom dher medh intet till någon redig- 
heet förr än 3:die gången, då omsijder hon fick een attest af borgmästaren dher 
i staden, som dhenne Goerlerus från sigh gifwit, att skulle hon mördat sin man, 
och sedan han dhenne attesten gifwit från sigh, så hafwer han rest af dher ifrån.

Attesten insinuerades och uplästes af innehåld, att wärdefollcket hoos juhl- 
makaren i Smedgränden berättat, att bem:te h. Anna tillijka medh sin moder 
hade illa handteradt sahl. Johan Grubb, i det både warit på honom, när dhet 
burit till ondo, och skulle han wähl kunnat lefwa längre, om icke theras ondsko 
och argheet moot honom så stoor warit hade. Elliest betyger och ber:de Goer
lerus i samma attest att offtabite h. Anna har offta kallat sin swärfader skurck, 
skielm, och andre owettige ordh. Goerlerus tillfrågades om han warit här wijd 
Acad:n sedan han för collega warit antagen i Norrtellge, och således hörer under 
Acad:ns jurisdiction. Han swarade dhet han sigh dher icke länge uppehållit, 
men städsse mäst warit och studerat här wijdh Acad:n som åthskillige af theolo
gis skola weeta, såsom h. Rudbeck, Micrander och flere.

H. Annicka påmintte här wijdh, att är uthi Norrtelge ransakat om detta rychtet 
som Goerlerus uthspridt, och är jämbwähl dher sammastädes dher öfwer 
dömbdt, warandes hon dher ifrån befrijat. Resol. Emädan ännu är owist om 
Goerlerus sorterar under Academiens jurisdiction, altså upskiutes dhet moth 
honom anförde kiäromåhl till des han först bewijsar sigh här wijdh Acad:n 
uppehållit sedan han för collega i Tellge warit antagen. Emedlertijdh böhr och 
h. Annicka kärande förskaffa hijt ransakningen och dommen, som i Norrtelge 
hållit är, öfwer des kiäremåhl, att Consist:m dher af först må see huru medh 
saken förewetter.

II. Magnus Clastrin tillijka medh Joh*». Lemmens å sin sijda fullmächtig, in
kom emoot Joseph Wallerman, då Stephanus Lindselius [Linzelius] aflade eedh 
effter ingen moot honom exciperade, och betygade om dhen dhem emellan wa- 
rande twistigheet således: S. Thomae dagh kom Clastrin till migh, och bödh mig 
uth på ett stoop öhl, då iagh honom föllgde på postmästarens. Mädan wij dher 
sutto, kom m:r Wallerman och föraren Johan. Rudbeck och begiärte kiöpa 
mat. Innan maten kom in, gick Wallerman och Rudbeck på gollfwet, och frå
gade så m:r Wallerman Clastrin om han wille spela bredhspehl, dher till swar:de 
Clastrin alldeles ney. Sedan frågade han om han will spela kortt, men hwadh för 
spehl han begiärte, kan iagh intet wetta, effter iagh intet förstår korttspehl. 
Omsijder sw:de då Wallerman: I kan fuller spela då fembkortt om I intet kan 
annat; Clastrin swarade, om det skulle ändtel. wara, så kan iag det, men det fins 
intet kortt här, doch kan fuller någon rådh blifwa dher till. Skickade så m:r 
Wallerman effter kortt, men hwilcken dhem betalte weet iag intet, uthan skulle
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dhe spela om, hwilcken dhem betala skulle. Sedan dhe spelat om kortten, be
gärtte Wallerman in wijn, men postmästarens hustru [Maria Bergwall] wille 
intet gifwa dhet opp, förr än dhet först skulle betalas, dher på Wallerman sade 
sigh då willia gå på annan kiällare. Då gick iag bortt, och weet intet mehr här 
om. Lindselius frågades om han sågh knappar woro bortto uhr Clastrins råck? 
Lindselius swar:de: Jag weet intet att någon knapp war mehr uthe, än dhe twå 
han satt i pantt hoos Brobergens.

Gastrin frågade Lindselius, om han icke sett någre knappar hoos hans fader 
som Wallerman een gång sagd t. Dher till nekade han alldeles.

Wallerman frågade Lindselius om Gastrin skar dhe andre 2 knapparna han om- 
talt uhr råcken. Dhet sade han honom giordt, men det war långdt förr. Lind
selius togh affträde.

"Domini Canutus Ausius och Petrus Nobelius påberopades nu som förr till 
wittne, men ingendhera war tillstädes. Partterne tillsades derföre allfwarl. att dhe 
icke så länge skola draga tijden uth, genom dhet dhe icke framskaffa witnen, 
och tillfrågades om dhe hafwa flere än dhe förr nämbdt. Wallerman nämde 
een stud:t som heeter Beronius, som skulle kunna betyga, att dhenne Gastrin 
tillförende pluttrat knappar bortt, hwar öfwer hans styfswärmoder skulle klagat. 
Dher af will Wallerman inferera, att och dhenne Gastrin sielf skurit desse uth, 
som han spelte medh Rudbeck om på källaren. Nu gick Prof. Spole uth och 
Per inger kom igen.

Olaus Beronius inkallades, och tillfrågades om han weet något af dhen saken 
som nu examineras, eller om han någonsin sedt dhenne Gastrin skurit knappar 
uhr sin råck. Han swarade sigh dhet intet sedt.

Wallerman frågade om icke Erich Jöransons hustru [Katarina Staffansdotter] 
klagat dhet han förkommit knappar för sigh. Beronius sw.de dhet hon klagat 
att knappar förkommit för Gastrin för 3 wickor sedan. Lemmens sade henne då 
klagat öfwer desse som Wallerman uthskurit.

Gastrin och Lemmens förmente wijdare ransakning än icke behöfwas, uthan 
att wore Wallerman säker, af dhe circumstantier, att rocken war upsprätt af dhet 
knapparna woro uthskurne, och han in instanti som dhet skedt om afftonen, dher 
öfwer sigh beklagat hoos Rectorem. Wänttandes altså nu dher på dom. Waller
man protesterade att hwarcken kan eller bör någon domb skie, som han icke 
heller dom sigh underkastar, förr än först blifwer i rådstugurätten föraren Rud
beck examinerad, på hwadh sätt han fatt knapparna effter såsom då twifwels- 
uthan skall dhen uplyssning skie i saken, så att Wallerman wijdare icke skall 
häffta härföre uthan alldeles blifwa befrijad.

Resol. Såsom Wallerman förmenar sigh blifwa befrijad ifrån Clastrins tillmäle, 
när föraren Rudbeck blifwer examinerad, effter föraren då måste giöra beskedh 
huruledes han fått Clastrins knappar, som Wallerman nu debiteras före, påståen
des derföre, att medh dom emedlertijd här uphöra måtte, altså hafwer Con
sistorium Wallermans desiderium såsom skiäligt icke wägra kunnat, hälst emädan 
förmenes, att under ransakningen medh föraren Rudbeck skall i saken skie full- 
komblig uplyssningh.

III. Wällborne h. George De Besch[e] medh sin praeceptor Hemming Gus- 
taffson inkom emoot wällborne h. Jochim Berndt von der Osten, produceran- 
des å sin sijda De Besch wällborne h. Jean Tigerhielm till wittne. Men såsom h.



3 8 0 1687:23 maj

Tigerhielm intet har ännu fyllt 15 åhr, uthan war allenast på dhet i5:de giorde 
han rela//on uthan eedh således, exciperandes och von Osten moth honom intet. 
Jag sågh fuller att von der Osten och de Besch trätte pallmsöndagen i kyrckan, 
men begynnelsen sågh iag intet. Uthan det hörde iag fuller att von der Osten 
talte de Besch till, men hwadh dhet war, kunde iag intet märcka, men de Besch 
swarade då dher på, fanen tage dig din prackare, som måtte låta folck stå i fredh 
i kyrckan, och icke komma förargelsse åstadh. Mehr sade han sigh hwarcken sedt 
eller hördt.

F:ss om han intet sågh dhet de Besch skulle blifwit hårdragen, eller att dhe 
wijdare taltz något wijd i kyrckan. Till bägge dhesse stycken nekade han all
deles.

F:ss om han sedt hwadh som passeradt uthom kyrckan. Dher till nekade han 
och. Tog altså affträde. Hemming Gustaffson påberopade sigh så Hambraei, 
Sillieströms och Ränttmästarens Arrhenii drängz [Måns Månssons] wittnes- 
bördh, om det som skedt uthom kyrckan.

Moth Hambraeus exciperade von der Osten, effter han är Hemming Gustaff- 
sons swåger. Hemming reponerade dhet hans bewittnande intet kan förwägras, 
alldenstundh saken angår De Besch, medh hwilcken Hambraeus alldeles intet är 
förbunden, ty fast han är swåger medh Hambraeus, så är han intet swåger medh 
De Besch.

Laurentius Sillieström inkallades emedlertijd, och kom då tillijka medh von 
der Ostens pra?ceptor Phoenixdorph in, då intet moot honom exciperades, uthan 
Phoenixdorph förfrågade allenast om icke han torde wara medh De Besch uthi 
slächt förbunden. Men som det icke så war, aflade han eedh och betygade så: 
När wij kom sidste pallmsöndagen uhr afftonsången uthom stoore kyrckegårdz- 
portten här wijd Academien, så ski[ä]llde von der Osten de Besch för bern- 
heyter, och hotade honom, att han skulle honom wäll een annan gång finna 
(von der Osten berättade sigh det sagdt af dhen orsaken, att han då intet fick 
beskedh af De Besch på det han honom tilltalte). Intet ord hörde iagh de Besch 
då swara, uthan gick dher medh von Osten från honom. Sågh icke heller, eller 
hörde iag något förr dhem emellan, uthan allenast sågh iag det att de Besch 
stodh så rödh i sine ögon som blodh när von Osten honom tilltalte, som då stodh 
in på honom. Wijdare sade m:r Sillieström sigh intet weeta om detta.

F:ss om Sillieström intet sågh att von Osten sparckade de Besch. Dher till 
nekade han.

Ränttmästarens dräng Måns Månsson inkom, och exciperades intet moot 
honom, uthan allenast påmintte Phoenixdorff, att han icke kunde kan skie så 
noga förstå eedens wicht, kiände honom elliest intet. Eedens wicht förehöltz ho
nom tydel. warandes han och till sine mogne åhr kommen. Altså aflade han eeden 
och refererade: Wijdh store kyrckegårdz portten wijdh Acad:n sågh iagh att von 
Osten och de Besch bägge föllgdes åth, och sparkade von Osten de Besch, 
märckte och det att dhet togh honom på kroppen, och war medh illska giordt. 
Men effter dhe talte tyska, weet iagh intet hwadh dhe sade. Wijdare hade han 
intet att berätta.

Effter detta begiärtte Hemming Gustaffson, att Hambraeus måtte wittna, effter 
han ingalunda approberar von Ostens exception, af ofwanförde skiähl, säyandes 
och det att dher han här icke skulle blifwa admitterad, skall det skie på annan
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orrt. Von Osten wille åcher af dhe å sin sijda andragne skiähl honom ingalunda 
admittera. Uthi detta tillät nu tijden wijdare intet att fortfara, uthan upskiötz 
wijdare ransakning tili een annan gångh.

[Samma dag.]
Consistorium majus post meridiem eodem die pra?sentib*j Rectore h. 

Obrec[h]to, M:o Holm, M:o Micrandro, h. Aurivillio, D.D. Drossandro, h. 
Spole, h. Bilbergh, h. Peringero, h. Lagerlööf, h. Qvaestore.

1. Acta som för detta hålld ne äre uplästes.
III [= 11]. Anno 1687 d. 25 Maii förklarade Consistorium academicum majus 

sigh än wijdare som föllier, öfwer någre puncter angående Academiens räkningar 
och verificationer, så i gemen som i synnerheet pro Anno 684. öfwer hwilcken 
åhrsbook dhen Kongl. Cammar Revision författat sine observa/zoner tili weder- 
börandernes förklaring, som fördenskull och anhållit om Consistorii ytterligare 
uthlåtande här öfwer.

1. Fordras een general resolu/zon att Ven. Consistorium wille confirmera alle 
dhe skrifter som inspectores aerarii räkningar ne angående underskrifwit hafwa, 
alldenstund dhet föllo wijdlöfftigt specificera hwar för sigh, elliest äro dhe och 
till een dehl uthi Kongl. Cammaren inlefwererade och intet här wijdh handen 
och således intet kunna hwar för sigh underskrifwas. Resol. Consistorium kiän- 
ner alltijd godt och gilltigt hwadh som inspectores aerarii underskrifwa, emädan 
dhet skier på Academiens och Consistorii wägnar, eenligit medh dheras embete 
och Kongl. förordningar.

2. Confirma/zon på dhen wanlige sädestunnan som för länsmannens omak och 
beswär wijd tijonde in- och uthtagning, och medh adsistence medh uthpantt- 
ning af tijonde rästen af hwarje härberge åhrl. nutit. Resolutio. Consistorium haf:r 
för detta nödwändigt måst bestå och består ännu framgent Cronones länsmän i 
dhe sochnar, hwarest Acad:n hafwer sina kyrckeherbergen hwar sin tunna 
spannemåhl åhrligen för dheras beswär wijd kyrcketijondens in- och uthtagande, 
sampt tijonde restens uthpanttning.

3. Item confirma/zon uppå rättarelönen, och huru månge som bestås och wärc- 
keligen brukas, hwilckas nampn här effter åth specificerade finnas. Resolutio. 
Academiens rättare uthi Wessmannelandz befallning, som äre 5 st. nembl. 
Anders Jonson i Åstadh och Biörskog sochn, Erich Erichson i Upgårda och Ding- 
tuna sochn, Jahan Månson i Råby och Romfertuna s:n, Per Knutson i Hedby 
och Simtuna s:n, Anders Erson i Långtora by och s:n, hafwa här tills effter förre 
sluut nutit och niuta ännu åhrlig i löhn i8é dr koppwrtt hwardera. 1 lijka måtto 
bestås och så hädan effter som här till dhen löön dhe andre Acad:ns rättare uthi 
dhe andre befallningarne nutit.

Rättarens nampn i Ringii: Mattz Mattzson i Säfwa. Per Mattson i Nifwela. 
Nils Ollson i Ugglesta. Erich Anderson i Dragby.

Jacob Andersons [Hambraei] befallning: Olof Person i Skebärga, Jonas Han
son i Åhrby. Anders Erson i Slawesta. Michell Jacobson i Kunsta.

Mårten Klintz befallning: Swen Jonson i Wällsta, Oloff Zigfridson i Häradz- 
hambra, Olof Person i Slåsta.

4. Dhesslijkest begiäres att Ven. Consistorium wille förnya resolutionen uppå 
den förra bestådde fogdekarls lönen uthi Wessmannelandz befallning, emedan
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Kongl. Cammar observa/Zonen säger att dhen förra är långt tillbakars uthgifwin. 
Resolutio. Academiae fogderne är här tills bestådt, och bestås ännu 10 dr s:mtt 
och 2 t:r spannemåhl åhrligen på hwar sin fogdekarl, dhen dhe ey kunna wara 
föruthan.

5. Att Ven. Consistorium wille förklara eller attestera för hwadh orsaak icke 
ränttan af Lindesåhs hemmanet hafwer kunnat effter Kongl. Reductions Collegii 
dommar, emedan Winter förwaltade fogdetiensten och in om dhen tijden 684 
åhrs räkning slutandes, upbäras, och låta attestera att han ey eller warit uthi dhen 
saken brukadh uthan befallningzmannen Ringius. Resolutio. Angående hemmanet 
Lindesås och des räntta, så har fuller Academien dher i medh flijt vigileradt, 
särdeles genom fogden Ringius, som dhen saken warit committerad, men lijk- 
wist icke kunnat dher medh komma till richtigheet och fa wärckeligh och stän- 
digh execution på staden Lindesbergh, uthan bem:te stadh har tijdh effter annan 
giordt åthskillige inwändningar och inkast, der med saken blifwit dragen under 
åthskillige ransakningar och in under Hans Kongl. May:ttz alldernådigste Revi
sion, hwilckens allernådigste och rättwijsaste uthslag nu sedermehra fallit, sädan 
Winter upsade befallningen.

6. Emedan observa/Zonen säyer att giärdespt?/?»?mihlen skall wara för ringa 
uptagen af dhe 4 hemman i Örebro lähn, dhen lijkwähl till så stort quantum 
uptagen är som jordebooken förmäler. Item frågas hwij icke hielpedagzwärcken 
dher af uptagne äro (hwilcka ey eller uthi samma jordebook finnas, ty begiäres 
attest uthur jordebooken om bem:te ränttors beskaffenheet. Resolutio. Dhenne 
attest extraderar bookhållaren som jordebooken hoos sigh hafwer. Skulle ränttan 
wara ringare upburin än wederbör, så måste bookhållaren gå till dhe andre jorde- 
böckerne och rätta dhet dher effter.

7. Begiäres attest af 683 åhrs räkning att ingen krigzhielp för Lögnesta i 
Långtora sochn, Tibbele och Mählby sampt för halfwa hemmanet Allma affördt 
åhr 683, emedan ingen afkorttningzbook för 683 skall wara inlagd. 'Resolutio. 
Aff Lägnesta i Långtora sochn, item Tibble, Mällby och Allma kunde ingen krigz
hielp för 683 upbäras, emädan dhet förre war alldeles afbrunnit, och dhe andre 
tree så illa medhfarne, att dhe icke stodo annars att considerera än som öde, och 
således icke förmåtte bem:te hielp uthgiöra.

8. Fordrar observa/Zonen wetta för hwadh åhr frijheeten för ber:de hemman 
beräknas, och om mantalspenningarna och så under samma frijheet beståås. 
Och efftersom Ven. Consistorii resolutioner och frijheetz bref icke nämpna 
åhretalen, uthan ifrån dhe åhr åboerne hemmanen tillträdde, har Wintter skaffatt 
attester dher om, som här hoos fogas. Nembl. att Anders Jahanson i Tibble och 
Nills Gynteson i Mälby tillflytte berrde Acad. hemman A:o 683, och det åhret 
första säden upskuro. Anno 684 tillträdde Elias Eliasson Allmahemmanet och 
samma åhr Lars Staffanson Lögnesta, upskärandes dhe altså samma åhr förste 
säden. Resolutio. Frijheeten som för ofwan stående orsaker är förunt på desse 
hemman, är förståendes ifrån det åhret hwar t och ett af dhem fick åbo. Nembl. 
Tibble och Mällby för åhren 683 och 684, Allma för åhren 684 och 685, 
Lögnesta för 684, 685, 686.

9. Fordras att dhet kunde och gifwas någon tydeligare förklarning öfwer Ven. 
Consistorii resolution af d. 22 Julii 685 angående Herman Hermansons arrende 
för Norra Tumbo, emedan samma resolution är något kortt fattat så att Kongl.
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Cammar revisorerne sig dher uthi icke funnit hafwa, halst icke förmedlingen 4 
tunnor dher i nämpnes, men består lijkwähl dher uthi, effter ther i formales 
att han skall uthgiöra åhrl. 16 tunnor, och han tillförende hafwer giordt 20. 
Fordras och att Wintter kunde blifwa attest meddelat uthur räkningen att dhe 
10 tunnor som effter jordebooken böra afgåå af bem:te hemman äro ibland dhen 
andre spannemåhlen uptagne, dher om h. bookhållaren fuller kundskap hafwer, 
men säyer att dhet anstår intet honom dher öfwer attest gifwa, effter han haar 
medh räkningarne att giöra, uthan böör skie af någon annan.

Resolutio. Medh Ränttan af Norre Tumbo förewetter således, att är ber:de 
räntta icke effter jordebooken mehr än 10 t:r. Sedermehraär påökt 10 tunnor 
så att hela ränttan blifwit 20 t:r dher af åther igen äro remitterade A:o 685 
d. 22 Julii 4. t:r så att nu åhrl. ränttan är 16 t:r alt ifrån 684 inclusive.

Skall giöras een fullkomblig praebendehemmans lista, hwar under och så book- 
hållarens hemman effter Kongl. bref införes. 'Resolutio. Under dhenna sättes 
Consistorii sigill.

Fordras Consistorii sluut om Ringius beståås att niuta dhe 5 lass höö som af 
Consistorio bewilliades hans antecessor befal. Winter Anno 678 d. 20 Novem- 
bris. Resolutio. Befallningzmannen Ringius bestås dhe 5 lass höö som han tills 
detta åhrl. nutit och upburit effter sin antecessor Winter. Fordras att Consisto
rium bewittnar att s. bookhållarens Olof Efwertz [Edvardssons] änka ännu 
lefwer och åboor Wässby [Ulvsväsby] hemmanet i Allmunge sochn som henne 
uthi lijfztijden förundt är, och är medh swår siukdomb beswäradt. Resolutio. 
Dhet attesteres om dhenne änkan att hon lefwer och hemmanet Wässby henne 
förundt är i anseende till dhes armodh och älende uthi des lijfztijdh, så wähl 
som hennes mans tienst.

Consistorium förklarar sigh uppå dhen afkorttningen som angår damspan, 
sochenskrifware och länsmansspan 23 t:r tillhopa på heela Hellsingespanne- 
måhlen hwilcka 23 t:r tills detta äre af Consistorio bewilliade i anseende till 
omaket för in- och uttagningen medh cronotijonden sampt adsistence wijd res
tens uthfordrande och execution, hwar effter och Qvaestor för åhr 684 upburit 
hyran af dhe huus som dhet åhret uthgiordes. Resolutio. Consistorium har intet 
annars kunnat, än bestå ber:de 23 t:r i anseende till dheras stora möda, bestås 
och dhem samma 23. t:r hädan effter.

Gifwes uthaf Consistorio specification på taxan af huushyran på Academiens 
huus, bodar och källare, som skedde Anno 1680 d. 22 Septembm. Gifwes och 
een attest på att ingen annan taxa sedan är giordh. Resol. Taxan skall effter- 
sökas som är giordh ber:de åhr, finnes icke dhen samme attesteres lijkwähl att 
hon bestås, som hon i räkningarne upföres, och attesteres jämbwähl att seder- 
mehra ingen annan giordh är, uthan hafwer Consistorium sigh dher effter regule- 
radt här tills, som dhet hädan effter och skier.

III. Rector ursächtade Prof. Lundius.
IV. Studiosi Helsingicae nationis Nerbelius, Portuan, Busch, och Nordin in- 

kommo emoot novitios Brandt och Griep [Grip] påberopandes sigh bägge part- 
terne Erich Siöbergz wittnesbördh, hwilcken och aflade eedh och refererade som 
föllier (Bergqwist och Halenius wore nu intet tillstädes). Jagh har intet att be
tyga dhet iagh sågh någon af dhe angifne studiosis vexera eller slå novitierna 
Griep och Brandt uthi depositions cammaren, ey heller sågh iagh dhet dhe dhem
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till det ringaste vexeradt på kiällaren hoos Anders Andersons [Hoffmans], 
men iagh war dher allenast een timma på kiällaren.

F:ss om han intet såg något bråttande, hårdrag eller elliest något buller dhem 
emellan. Dher till nekade han. Dhet remonstrerades honom såsom skulle han 
för h. Schütz och Alingh uthlåtit sigh att han wist det ber:de novitii af ofwan- 
stående studiosis woro illa handterade. Siöbergh sade, att om h. Schütz och 
Alingh så berättat, så hafwa dhe annorledes uptagit hans ordh, än han dhem 
sagd t.

Nicolaus Goselius [Gozelius] påberopad till wittne inkallades och effter aflagd 
eedh, betygade som föllier. (Nu kom Prof. Lagerlööf.) Jagh blef opp i deposi
tions cammaren budin när Brandten och Griepen skulle deponeras, och drack 
iag dher medh flere landzmän något lijtet, men dher lade dhe inge vexationer, 
som dhet icke heller skedde på kiällaren hoos Anders Andersons [Hoffmans]. 
Dhet skedde fuller att på kiällaren informerade studenterne dhem, såsom Berg- 
qwist, Halen[ius] och flere, men intet såg iag att dhe fick dher något hugg 
det ringaste. Jagh war der icke heller länge, uthan gick strax effter Siöbergen 
bortt, och weet mehr intet att berätta. Här på insinuerade samptl. studiosi een 
skrifft, hwaruthinnan dhe sin innocence betyga willia. Skrifften uplästes fuller, 
men sedan det skedt, befans att dhen war intet nampn under, angår och till 
een dehl Prof. Schütz, hwarföre resolverades att såsom dhen samma som bem:t 
är, angår till een dehl Prof. Schütz, är och icke heller underskrifwen, eller på 
charta, som wederbör sigillata, altså bör dhen intet eller kan i rätten emottagas 
eller attenderas förr än hon blifwer skrifwin effter Kl. förordningen på charta 
sigillata. I lijka måtto bör hon och medh nampn verificeras, dher dhe wijdare 
med dhen inkomma willia, och något moot Prof. Schütz söka.

Rector proponerade nomine Nerbelii, om han skulle få disputera sitt arbete, 
han reda tryckt låtit, förr än sluut blifwer i saken. Consistorium tyckte det samma 
honom icke wägra kunna, effter han icke så högdt synes graverad att så stoort 
straf dher på föllia kan, mindre något des factum af dhen qualitet att dhet in
famiam medh sigh hafwer wijd hwilcken händellsse war betänckel. dhes deside
rium att effterlåta. Dhesuthan skulle och synas här uthinnan ab executione proce- 
deras, om han från disputerandet hindrades, warandes han icke mindre sedan än 
förr underkastad dhet straff som circumstantia facti requirera.

V. Insinuerades wällborne h. landzhöffd. Lennart Ribbingz intercession för 
Mag:r Rönqwist att blifwa conserveradt wijd dhes stipendium, ehuruwähi han 
förflutne termin blifwit för disciplarnas skuld som äro wällborne h. landzhöff- 
dingens söner afkallad från Acad:n. Resol. Dhetta wällborne h. landzhöfdingens 
desiderium på Mag. Rönqwistz wägnar remitteras till facult. philosophicam, hål
landes Consistorium icke oskiäligt att han för förledne termin blifwer wijdh sitt 
rum conserveradh, särdeles som han här i begynnelsen någon tijdh warit, och 
desuthan af qwickt och berömbi. ingenio och profecter. Afgår och swar här om 
till wällb:ne h. landzhöfdingen.

VI. Insinuerades h:ss högwitt biskopens från Linkiöping Pontins bref af d. 29 
April, begiärandes han att des 2 söner Daniel och Magnus måtte få hwar sitt 
duplex stipendium wijd Academien, förmenandes han att Kongl. May:tt uthi des 
allernådigste bref syfftar igenom dhet ordet godt stipendium på duplex stipen
dium. Dhetta h. biskopens ansökande remitterades till faculteterne, att dhe först
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öfwerlägga huru wijda dhe kunna accommoderade blifwa, ömmandes elliesc 
samptl. Consistoriales dhet icke allenast simplicia stipendia blifwa dhe fattigare 
afhände, genom dhem som förmögna och wällbehålldna ähr, uthan och dupli
cia stipendia, hwar öfwer stoore lamenta/Zoner och quereier af dhe nödhlijdande 
sker, som här intet kunna accommoderade blifwa, uthan måste derföre antingen 
alldeles deserera sine desseiner eller och in medio studiorum cursu stanna, 
warandes lijkwähl ad literam uthi Kongl. constit:ne exprimeradt, att fattige och 
inge andre skola medh stipendiis hullpne blifwa. Resolverades altså att medh 
Illust. Cancellario communiceres i ödmiukheet wijdh des ankomst hijt, som för- 
menes skie i andre weckan, på hwadh sätt dhetta missbruket i gemen kunde rät
tas, så att man finge blifwa wijd constitutionerne, som och hwadh hans tancka 
i synnerheet woro om ofwanb:te h. biskopens söners stipendio.

VII. Ett Illust. Cancellarii bref af d. 14 Jan. 687 uplästes, att wille Consis
torium sigh förklara öfwer Mag:s Halenii dher inneslutne supplique. Samptl. 
Consistoriales förundrade mycket af hwadh orsaak detta brefwet, som är så gam
malt, förr icke skulle blifwit inhändigat. Rector berättade dhet nu först medh 
sidste posten ankommit. Här på uplästes bem:te Mag:ns supplique medh des 
allegatis angående des fordran på dhe 42 t:r spannemähl, som Ferners äncka 
[Anna, f. Kempe] skulle pro A:o 1680 upburit af det honom tillslagne stipen
dio Bielkiano. Beskaffenheeten af dhenne mehrbrte Mag:ri fordran är tillförende 
circumstantielt förd ad acta, hwarföre det nu icke wijdare är af nöden. Är och 
sammaledes sammanhanget å Consistorii sijda anförd t på hwad sätt som Ferners 
äncka kommit till att upbära dhe 42 t:r, hwar effter Consist:m resolverade att 
dhetta ärendet till Illust. Cancell. förklaras som bäst skie kan, då och kan noti- 
ficeras huruledes Consistorium, ehuruwähl uthan någon sin plicht, allenast af des 
goda willia offereradt Mag.r Halenius halfparten. Men som han dher med icke 
welat låta sig förnöya, så willia och dhe intet swara eller häffta för des fordran 
som icke suttit öfwer dhen resolu/zonen, medelst hwilcken han förmäler offtab:te 
42. t:r wara Ferners äncka tillförordnade, uthan må han söka dhen, som bem:te 
resolu//on fattat och öfwerfört.

VIII. Uplästes Högl. Kongl. HoffRättens bref af d. 11 Maii 687, angående 
det att sahl. Prof. Gartmans änckas h. Margaretha Erichzdotter sigh beswäradt 
öfwer een Consistorii domb af d. 16 Febr#<mV att han [o: hon] för någre in
jurier, hwar öfwer hennes stiufmoder h. Maria Jöransdotter [Ångerman] klagat 
skall wara till böter dömbd, hwarföre desidererar Högl. Kgl. HoffRätten, att 
Consistorium sig der öfwer förklarar, och alla dher till hörige acter och pro- 
tocoller öfwersänder. I lijka måtto uplästes och professorskans supplique, dher 
uthi hon förmenar och påstår, att emädan hufwudsaken emellan henne och hen
nes stiufmoder än i Kongl. HoffRätten odömbd ligger, och iniuriae actionen så
som ett accessorium dher af flyter, att hade derföre stiufmodren intet bordt 
tillstädies reconvention, förr än hufwudsaken och professorskans förmente in
jurier emoot styffmodren först blifwit afdömbdhe, hwarföre hon begiär att dhe 
dhenne saak tillhörige acter öf:rskickes, och att måtte Consistorii domb up- 
häfwen blifwa. Resol. Acta skola öfwerskickas, och giöres dher hoos behörig 
remonstration, att om sielfwa injurierne eller qualitate facti intet är dömbdt, 
uthan allenast att dhet dhem emellan förelupne owäsende skedt på een sabbatz- 
dag, och allenast sabbatzbrottet kommit i considera/zon.
25 -7 5 4 2 9 3  Sallander
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Hac occasione förfrågade Secret:n att emädan så offta gånger skeer att wijd- 
löfftige acter måste uthskrifwas, och nu hijt nu dijt öfwersändas, arbetet och 
medh wijdlöfftige protocollers reenskrifwande, och dher ibland åthskillige wijd- 
löfftige skriffters införande så förökas, som särdeles nu een tijd skedt, att or
dinarius Amanuensis dhet omöyel. alt kan tillhinna, om icke [Matthias Olai] 
Söderström som tills detta undertijden warit brukad och under Prof. Micrandri 
rectorat warit antagen, eller dher han icke wijdare will, någon annan af dhem som 
stipendium sökt, kunde dher medh accommoderas, och medh skrifwande när 
under tijden påtränger, betiena Consistio. Detta adproberade samptl. Consisto- 
riales.

IX. Inlefwererades borgmästarens och factorens i Söderhambn Magnus Blix 
bref af d. 15 April skrifwit å part till h. Prof. Peringer, som nomine Consistorii 
honom påmint om des skuldz afbetalande för 679 åhrs spannemåhls handell, 
låtandes han nu förstå, att han innan kortt will resa åth Stockholm, och då med 
det samma infinna sigh till förklaring öf:r beride skuldfordran. H. Qvaestor berät
tade att dhenne Blixen reda är reest till Stockholm. Slöt altså Consistorium, att 
man wäntar till man får see, om han sig icke anmäler wijd åtherkomsten.

X. Rector proponerade dhet h. assessoren Axehielm begiär att måtte han få 
åthniuta execution på dhe sequestrerade saker för dhen huushyra, som Hummer- 
hielms styfsöner Sigerotherne skola wara honom skylldige, hwar om beskaffen- 
heeten acta tillförende hålld ne nogsampt uthwijsa. Resol. Ehuruwähl tillförende

. åthskillige gånger äro nomine Consistorii breff öfwerskickade till h. ryttmästm 
Hummerhielm, om bemite ärende, icke des mindree gifwes h. assessoren ännu 
ett, att wille h. Hummerhielm låta förstå om han emoot h. Axehielms pra?ten- 
sion något hafwer att inwända, effter i widrig händellsse Consistorium intet lärer 
undgå kunna, att låta honom åthniuta hwadh han skäligen fordrar.

XI. Rector förestälte Consistorio dhet woro nu tijden inne i anledning af 
constitu/zonerne att betäncka sigh om electione novi Rectoris, congratulerandes 
här på sampd. Consistorialibus h. Prof. Lagerlööf lycka till successionem effter 
h. Obrec[h]t.

H. Prof. Lagerlööf betackade sampd. Consist. för des gratula//on, och önskade 
fuller att han kunde blifwa förskont, dher dhet stodo att förmoda, men kunde 
icke sig undandraga, effter Kongl. constitu/zonerne honom detta munus pålägga.

XII. H. Qvaestor begärtte dhet måtte stipendiat registren i tijd blifwa för
färdigade, beswärandes sigh der öfwer att han ännu för juhlterminen intet 
complett register fått. H. Prof. Bilberg sade, dhet will han för facult. philo
sophica. giöra sitt färdigt, att han må wara exculperadt.

XIII. H. Qvaestor notificerade att landzhöfdingen från Westerås wällborne 
h. Guldenhoff begärat, att Acadm wille låta honom få een förteckning på öres- 
tahlet af Acadiae hemmanen i Wesmannelandh.

H. Qvaestor berättade att han reda gufwit swar här på, att skulle notificeras 
örestahlet öfwer Acadms hemman effter dhen anledning som jordböckerne wijd 
handen gifwa, hwarföre och är nödigt att bookhållaren anbefalles extrahera det
samma. [Fortsättningen på denna punkt ej inskriven på härfor reserverad plats i 
protokollsboken. ]

H. Ränttmästaren berättade att reda dhe begärtte brefwen äro öfwerskickade.
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men hwadh dhe 5 dr s:mtt contriburions berahlning för Acadrns god2 i Wässby 
lähn wijdkommer, [fortsättningen ej inskriven pä härför reserverad plats i proto- 
kollsboken\

XIV. H. Prof. Aurivillius begärtte dhet Consistorium wille nämbna någre 
wisse personer att besichtiga Flogesta hemmanet, som han nu skall emottaga 
effter sahl. Prof. Gartmans äncka [Margareta], alldenstundh besichtigandet icke 
gick för sigh förleden weka som ärnadt war. Resol. Dhe som förr deputerade 
äro nembl. Prof. Micrander och Secretm förrätta detta, men skulle Prof. Micran- 
der wägra sigh, tages någon annan i hans ställe.

XV. H. Qvaestor berättade att bryggaren i Stockholm Jahan Jahanson, tillijka 
medh flere af Stockholms kiöpmän begärdt fa öfwer någon spannemåhl till 
kiöpz på båth. Dher på hafwer han och skrifwit Ringius till.

Under wägen hafwer spannemähicu. länge legat, och fohr dher illa, hwarföre 
dhe undandraga sigh att betala dhen så dyrt, som sptf»»*m<!tilen elliest galit. 
Blef altså dhen dhem uplåten för 6. dr tunnan, effter han intet stodh att wärdera 
annars än blandsädh. Dhe andre hafwa alla betalt t:n för 6 dr, men hoos dhenne 
Jahan Jahanson innestår ännu rest för ohngefåhr 40 å 50 tunnor, och begiär 
han dhet måtte han slippa att betala t:n medh 4. dr. H. Qvaestor sade och dhenne 
spannemdhlen som Jahan Jahanson fick, wara wärre faren än dhen dhe andre 
bekommit. Resolverades altså att i anseende till förb:de skiähl tillätes honom be
tala tunnan medh 5 dr, så frampt han godwilligt betalar, men skulle han föror
saka Consistorium till process här om, så lärer Consistorium intet kunna något 
efftergifwa.

XVI. H . Qvaestor berättade att Kongl. H offR ätten förordnat een  extraordi
narie com m ission som  skulle hållas Öfwer det att insp. Anders H öök  violeradt 
herrarnes landzhöfdingarnes W redens och  h. Thegners förbudh om  åwärckan på 
A cadem iens hem m an Kulla [Söderkulla] och  O landz hundares allm enning, 
hwarföre w oro nödigt dhet någon å Acad:ns sijda dher tillstädes w ore. D her till 
förordnades Secretm .

[XVII.] Prof. Lundii och Lagerlööfz vota om Prof. Liungz succession till 
adjuncturen i facult:te philosophica nyligst för dhetta ad acta Consistorii inlefwe- 
rerade lyda således:

H. Lundius: Alldenstund H:s HögGrefl. och nu mehra hoos Gudh sahl. 
Kongl. Drottz Excelkces Academiae Canceller och wår förman effter sigh till
kommande rätt ehn sådan wällgrundat häruthinnan disposition giordt, nembl. 
att Prof. Liung skall adjuncturlöhnen åthniuta, hwaremoot ingen remonstration 
i des lijfztijdh af wederbörande inkommen är, att den då kunnat eller bordt 
förandras, uthan fast heller wunnit krafft, hwarföre håller iag obilligdt, och den 
sahl. Herrens meriter emoot oss alla owärdigt, den samma nu att disputera, eller 
i någon måtto sökia till att förändra. Ödmiukeligast denne min meningh under
kastandes Hans HögGrefl. Excelkce nu war ande Academiae förmans och Can
cellarii omdömme.

H. Lagerlööf: Ehuruwähl iag skattar ven. facultatis philosophicae upsåth att 
söka förändring på den missordning, som een tijdh bortåth warit wijdh Adjunc
torum löningar, hafwandes dhe warit dragne een och annan gång uthom facul- 
teten, och till andra än dhe som wärckeligen giordt tienst, för mycket godt och
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hellsosamt. Icke des mindre håller iagh för skäligt att h. Magister Ericus Liung 
Prof. extraordinarius uthi facultate theologica åthniuter dhen adjuncturae löhn, 
som h. Professor Elingius för detta upburit, och det af fölliande orsaker.

(1) Hafwer Hans sahl. Excelkentz förra Academiae Cancellarius giordt een så
dan disposition, hwilcken nu till att dhen sahl. Herrens dödh röra och söka till 
att uphäfwa, tyckes wara så mycket mindre anständigt, som man i dhen sahl. 
herrens lijfztijdh wijst sigh wara dher medh tillfrijdz, och ingen remonstration 
dheremoot giordt. (2) Skulle det lända till wälb:te h:r Professoren Liungz så 
mycket större förfång, om man nu der uthi skulle sökia någon ändring, som han 
een gång [o: lång] tijdh bortåth haar giordt sin räkning och facit på bem:te 
adjuncturae löning, och sine willkor dher effter rättat, hafwandes han förmeent 
sigh säkert hafwa att tillgå, det som genom högb:te Hans Excellintz Cancellarii 
skrifftelige förordning honom är tillagdt. (3) Har högbem:te Hans sahl. Hög- 
Grefl. Excellice i dhetta måhl giorde disposition, hafft sin goda grund och skääl. 
Ty (1) ehuruwähl h. Professoren Liungh för tijden bekläder sin caractere uthi 
facultate theologica, så har han lijkwähl tillförende wärckeligen warit Adjunctus 
och giordt derföre tienst in facultate philosophica, så wähl för sin resa på frem- 
mande orter, som effter sin hemkomst. Men kan bewijsa, sigh dheremoot ännu 
alldrjg hafwa något nutit af publico. (2) Tillbiuder han sigh ännu framgijnt giöra 
derföre tienst medh collegier och excercitier uthi facultate philosophica.

I anseende till hwilcka skähl, min oförgripelige mening är, att man låter offta 
wählb:te Professoren Liung förblifwa oinquieterat, wijdh dhenne adjuncturae 
löhning, och der uthi intet söker någon annan disposition, till dhes han kan blifwa 
accommoderat medh något ordinairt rum här wijdh Academien, effter Hans 
Kongl. May:ttz nådigste tillseyelse.

Consistorium majus d. 28 Maij
närwarande Rector h. Obrec[h]t, M:r Micrander, h. Lundius, h. Aurivillius, 

h. Spole, h. Wollff, h. Peringer, h. Lagerlööf, h. Norrman, h. Qvaestor och Sec- 
retarius.

I. Rector berättade orsaken till dhenne sammankomsten, att han wille nu af- 
giöra medh Consistorio dhen saak som är emellan novitios Helsingos Brandt 
och Griep [Grip] och studiosos dhe angifwit, hwar wijd han och kungiorde, 
att Prof. Schütz hemma hoos sigh factum examinerad t, nu sedan saken i Consist:o 
warit antagen i Prof. Micrandri närwaro, Nezelii och någre studenters. Haf:r 
och öfwerskickat acta och bijlagorna att i Consistorio upläsas, som och Rector 
dhem medh sigh uptagit, förfrågades huruwijda dhesse acter böra attenderas här i 
Consist:o, och hwadh dhem står att tribuera.

H. Lundius hölt dhetta h. Schütz procedere mycket oforml. och Consistorio 
praejudicerligit, warandes han intet befogad således emoot Kl. constitut. tur- 
bera jurisdictionen, och draga till sigh det här i Consistio ransakas och skiär- 
skodas bör.

Prof. Micrander mente dhetta intet praejudicera Consistio, så wijda han dhet 
giordt som inspector na//onis, och sigh om saken welat informera.

Qvaestor: hwadh som Profin giör såsom inspector na//onis dhet lembnar iag i 
sitt wärde och kommer intet hijt, uthan icke dhe söka något moot h. Profin. 
(2) Så tycker iag dhet, att V. Consistorium hwarcken kan eller böhr attendera
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till något annat, än det som  in för rätten är passeradt och angifwit. (3) Tycker  
mig hwadh som  berättas wara inlefwereradt såsom exam ineradt hem m a, sedan 
saken i Consist:o är företagen, är sådant som  intet kan binda rätten; elliest 
hwadh dhet i sigh s ie lf  anbelangar, reserverar iagh m ig wijdare een  annan gång 
att förklara mig deröfwer.

H. Lagerlööf sade dhet han alldrig hördt sådan process, att han, sedan rätten 
saken i Consistio företagit, skulle understått sigh att draga dhetta under sigh.

H. Lundius sade dhet han och med större fogh och wyrdnadh bordt handtera 
rätten och Consistorium, än således effter egit behag procedera.

Micrander sade dhet han intet förstått h. Schütz i annan intention warit, än 
att skulle han wijsa dhet han fatt dhen underrättelsen om saken, att wore hon 
swårare än hon här i Consistio angifwen är.

H. Lundius frågade, hwilcket mehr bör attenderas, dhet för rätten betyges 
och eedeligen bewittnes, än det hemma skeer och privatim.

Prof. Micrander: H an har lijkwähl dhetta giordt till sin exculpation, att be- 
wijsa dhet novitii annorledes för honom  och  annorledes för andra saken refe- 
reradt än i C onsistio , och således har 2. tungor i m unnen.

H . Lundius: D h en  har 2 tungor i m unnen, som  in för rätten åthskilligdt b e
känner.

Samptl. Consistoriales tyckte dhetta wara fast prajudicerligit emoot rätten att 
protocoll skall således privatim hållas, hwar igenom h. Schütz till äfwentyrs 
torde willia turbera fidem actorum Consisirii och således Rector och hela Con
sistorium komma att lijda.

H. Micrander: finner Eders Magnifice sigh här uthi lijda något? Rector: Icke 
iag allena eller mehr än heela Consistorium.

Consistoriales sade dhet han lijkwähl borde wijsa Consistorio sin skylldigheet, 
warandes detta sådant som alldeles sträfwer emoot Kongl. constitu/zonerne.

Sedan förfrågade Rector om h. Schütz insinuerade skriffter skola upläsas, 
eller huru wijda dhe bör attenderas? H. Lundius upläste Kongl. Mayittz placat 
att dhe skriffter som icke äro på charta sigillata äro af intet wärde, och böra 
intet i rätten mottagas; dhes uthan sade han, att det är att åthskillia hwilcket 
sker judicialiter eller extra judicialiter, ty det som skier in judicio, det är af sådan 
art att dhet bör pra?valera för det som uthom rätten skier, ty sådant är emoot 
lagh och af intet wärde. Detta bijföllo samptl. Consistoriales.

Magir Micrander sade sigh lijkwähl det falla sällsampt, att uthi staden för- 
nimmes, dhet novitii fast annorlunda och grofware skola wara handterade än 
dhe här i Consistio bekändt.

H. Lundius: Man bör uthi alt föllia acta et probata, och hwadh eedel. och 
effter lagh passeradt är, dher effter bör rätten sigh rätta och ställa i dommen.

Sedan förestälte Rector, dhet wille han låta upläsa aeterne som i dhenne saak 
hålld ne äro.

H. Lagerlööf förfrågade om nu kunde skridas till dombs för skrifften skull 
som i förra Consistorio af studiosis war insinuerad.

Dhe andre Consistoriales sade dhet dhen samma intet kunde hindra eller bör 
attenderas, effter hon icke war på charta sigillata.

Aeterne oplästes dhenne saak angående, och befans nödigt, att emädan dhe 
wittnen som aflagdt sitt wittnesbördh, icke länge warit tillsammans medh dhe
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andre studiosis på kiällaren, och således icke sedt kan skie alt hwadh som passe- 
radt, dhet måtte partterne förhöras om dhe wijdare något hade att påminna. 
Dhe kommo alle in så när som Bergqwist och Halenius som icke woro till
städes, och frågades först novitii om dhe hade något mehr att påminna innan 
skrijdes till dombs.

Brandt: dhet samma iag här i Consistorio angifwit, har iagh förr bekiändt hoos 
Prof. Schütz. Dhet förhölltz honom att nu dher effter intet frågas, uthan om 
han något till saksens uplyssning wijdare har att påminna.

Brandt: Ney intet har iag mehr än dhet iag förr i Consistorio sagdt. Griep 
nekade och sigh hafwa något att seya eller påminna mehr än dhet förr sked t. 
Studiosi samptl. tillfrågades och i lijka måtto, men dhe sade samptl. sigh intet 
mehr heller hafwa, än hwadh förr är påmint, begiärandes derföre dhet måtte 
dhe få een günstig resolution.

Micrander: Huru hafwe 1 förr Brandt berättat hoos Prof. Schütz och Brunneri 
doctorinna?

Brandt: Lijka som iag berättat hoos Prof. Schütz, så har iag berättat hoos 
doctorinnan. F:ss om han dher till hafwer flere witnen än dhem han förr sigh 
påberopat, men det sade han sig intet hafwa, som icke häller mehr att påminna. 
Togo aitså alla affträde.

Hac occasione påmintte Prof. Lundius dhet woro mycket wähl, att hindrades 
alt drickande som skier uppe i depositions cammaren, effter dhet är een tingh 
alldeles sträfwande moth Kongl. constitutionerne. Samptl. Consistoriales 
önskade dhet här på måtte föllia correction, och att man dher till kunde finna 
tienlig uthwägh.

Dhet discurrerades sedan om dhetta facto och hwadh straff föllia skulle.
H. Qvaestor öppnade sin mening här om således, att han tycker dhet Por- 

tuan plichtar för blånad och Busch för slängen af wedträdet, som dhe tillfogat 
Brandten. Bergqwist åther plichtar för een öhrefijhl han slagit Griepen, och 
Halen[ius] sampt Nordin för hwar sitt hårdrag. Brandten borde plichta för twe- 
tahl in för rätten, men kan i det ställe incarcereras i proban.

Resol. Consistorium hafwer låtit sigh föreläsa acta som hålldne äro emellan 
novitium Laurentium Brandt kiärande, och studiosos Laurentium Nerbelium, 
Martinum Portuan och Matth. Busch swarande, item Andream Griep kärande 
emoot Olaum Nordin, Petrum Bergqwist och Ericum Halenium swarande, och 
hafwer Consistorium befunnit effter noga öfwerwägande, dhet Nerbelius hwarc- 
ken sielf tillstått eller lagl. öfwertygat blefwen att hafwa slagit eller vexeradt 
Brandten, hwarföre och han alldeles befrijas.

Martinus Portuan som icke undgå kunnat eller neka att Brandten genom hans 
förwållande och handawärckan fatt blånadh under ögat, plichtar derföre medh 
12 mk s:mtt, och dher jämpte medh 3 dygns fångellsse, effter han dher wijdh 
wijsat någon petulance.

Matthias Busch plichtar för det han slagit Brandt een släng medh wedträdh 
6 mk s:mtt. Hwadh Andream Griep wijdkommer och dhes käremåhl plichtar 
Olaus Nordin och Ericus Halenius för hwar sitt hårdrag 6 mk s:mtt och Petrus 
Bergqwist för een kinpust 6 mk s:mtt.

II. Inkom Andreas Tunander fullmächtig på sin maatmoders h. Ziphora Key- 
sers wägnar, emoot studiosum Laur. Nerbelium, angifwandes dhet skulle han
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emoot Kongl. May:ttz alldra nådigste privilegium låtit trycka een disputa/zon 
hoos Curio, hwarföre han begiärtte dhet måtte han wederbörligen plichta. Sam
maledes anklagade och bem:te Tunander Laurentium Welt, att han nu håller på 
och låter trycka hoos Curio.

Nerbelius exciperade dhet hafwer han åthskillige gånger offereradt Keysers 
gesäller att skulle dhe trycka dhes disputa/zon, men han intet fått in dhen samma 
dher, uthan hafwa dhe wägrat honom att fa trycka, och jämbwähl gufwit honom 
anledning till att söka Curio, hafwer altså han dhet giordt, besynnerl. som han 
wijdh pingst ärnat reesa hädan, och dhe dher till intet kunnat lofwa honom dis- 
puta/zonen fårdigh.

Laurentius Welt inwände emoot klagan, dhet hafwer han för påsktijden söckt 
hoos Keyser att fa trycka sin disputa/zon eller till det ringaste få honom då in, 
men gesällerna då wägratt honom och budit honom komma igen effter heligen. 
Dhet hafwer han och sedermera giordt, och åthskillige gånger begiärt få tryckan, 
men det blifwit honom alt afslagit. Ändtel. hafwer han uppehållit medh tryckan
det till näst för pingzhellgen, då han åther warit hoos gesällerne, som då bådo 
honom komma igen 4:de dagen. 5:te dagen hafwer han och dher warit, men som 
dhe ändå wägrade honom, och han längre ey kunde dröya, effter han måste resa 
här ifrån, hafwer han nödsakas att söka Curio.

Oloff Lombergh och Jonas Rissling Keysers gesäller upkallades att betyga huru 
här medh förewetter. Lombergh examinerades först och tillfrågades om Nerbe
lius och Welt anhållit att fa trycka sina disputationer, och om dhet dhem blifwit 
afslagit.

Lomberg swar:de här till, dhe hade fuller warit på trycket, men kunde intet 
mins tijden så just, och begiärt dhet kunde dhe fa sina disputa/zoner färdige 
till pingzhellgen; men då swarade wij sade han, att det intet kunde låta giöra 
sigh så snard t. Nerbelius interloquerade, att Lomberg skulle då sagdt när han 
detta begiärtte, att Curio trycker mycket skriffter och annat, hafwer och nytt 
tryck, och Curios son är iämbwähl hemma, och således gaf han anledning att 
söka Curio.

Dher till nekade Lombergh alldeles, och tillstodh allenast dhet han sagdt 
att Curios son wore hemkommen. Nerbelius påberopade sigh Brovallius som 
skulle åhördt huruledes han fått anledning af gesällen att trycka hoos Curio, 
påståendes han dhet han i ingen måtto sigh förgripit emoot Kl. M:ttz aller- 
nådigste privilegium för Keyser, så wijda han intet kunnat accommodera honom 
medh tryck, förmenandes wijdh dhen händellsen hwar och een stå fritt trycka 
dher honom lägligast faller (Brovallius war nu intet tillstädes). Welten sade och 
att gesällerne gufwo honom anledning att söka Curio, hwilcket och Simon Löf- 
green skulle hördt. Berättade och det, att han så mycket mindre kunnat hoos 
dhem få trycka som dhe icke hade folck nogh.

Gesällerna tillstodo att dhe 2 gånger tillskrifwit Keysers hustru att dhe skulle 
få mehr folck hijt. Welten sade dhet han dhem dher till inrådde, och att han 
dher effter wänttade, att någre skulle komma, men som dhet intet skedde, nöd
gades han söka Curio.

F:ss huru månge personer äro på trycket? Lomberg swaride att dhe äre 5. Ner
belius sade och Welt att dher äro allenast 2 gesäller, dhe andre äro allenast 
gossar som föga kunna sättia.
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Simon Löffgreen inkallades och examinerades huruledes gesällerne swarat 
Welt. Han refererade: Jagh föllgde Welten upp på Keysers tryck, och uthi min 
närwaro frågade han om dhe kunna trycka åth honom färdigt. Dhe sw:de att det 
är omöyel. Han sade der på att som han måste resa, nödgas han söka annan, 
och frågade om Curio trycker. Dhe swar:de, I må gå dijt om Ehr så behagar; 
han drögde ändå. I dag 8 dagar sedan war åther wij hoos gesällerna, och berät
tade dhet, att han ärnadt låta trycka hoos Keyser, som han och tillbödh, men 
dhe kunde ändå intet lofwa honom, och taltes äfwen då om Curio, om icke 
Welten skulle wijdh sådan händellse fa betiena sigh af honom. Då swar:de fuller 
dhen eene att dhet råder han före, men dhen andre sade att Keyser dhet intet 
lärer tåla. Welten tilläde, att han åthskillige gånger begärdt dhet skulle dhe 
förskaffa mehr folck från Stockholm till trycka, och att han i längste dher effter 
drögdt, men fåfängdt.

Gesällen tillstodh dhet och sade dhet han talt medh Tunandro, att skulle han 
tillskrifwa Keysers hustru att skaffa mehr folck. Tunander kunde dher till icke 
heller neka, men sade sigh intet skrifwit dher om till Keyser eller dhes hustru. 
Welten sade än wijdare till sin exculpa//on, dhet han i gåår tillbudit Keysers 
hustru, att wille han hoos henne låta trycka ännu, ehuruwähl Curio begynt, om 
han finge färdigt till d. 15 hujus, men hon wille intet.

Decanus sade dhet 2 stycken måst resa till Stockholm att låta trycka, effter 
dhe här intet kunnat blifwa accommoderade för dhet Keyser intet har något 
hebraisk tryck.

Tunander frågades om Welten kan fa sin disputa//on tryckt till d. 15 hujus, 
då han ändtel. måste hafwa honom färdigh, effter han wijdh dhen tijden will 
resa hädan, effter och han sielf tillbiuder ännu att taga honom ifrån Curio och 
fan åth Keyser. Tunander kunde här till intet swara, hwarföre skickades han till 
Keysers hustru dher om att förnimma.

Welten sade dhet han giärna blifwit hoos Keyser om han dher blifwit accom- 
woderad. Lomberg sade, att om han dhen tijden hade tagit emoot disputa- 
//onen, så hade han då fixeradt honom, effter omöyel. han så snardt som Wel
ten wille, kunde blifwa färdigh. Tunander igenkom och berättade dhet hon fuller 
kunde taga emoot Weltens och dhen trycka låta, men om Nerbelii posserar, 
så will hon dhet intet giöra. Dhet frågades om hon kan försäkra wist till d. 15, 
effter Welten intet kan längre här dröya. Tunander sade dhet han så wist intet 
kan försäkra, men trodde lijkwähl dhet skulle kunna skie, repeterandes ännu 
dhet will hon dock medh dhem sig ey befatta, om dhen förre gåår fort, willian- 
des hon dhet Nerbelii alldeles blifwer förbuden. Sade och dhet Keyser för sin 
afresa tillsagdt sin hustru, att dher Curio dhet ringaste trycker, skulle hon resa 
hädan medh alt trycket. Förmente och att dher dhesse studenterne omöyel. 
kunnat blifwit accommoderade medh tryck för andras arbete, så hade dhe bordt 
sådant tillbörl. tillkänna gifwit.

Nerbelius sade sigh alldrig hördt dhet skulle han begiära loff att trycka låta 
annorstädes, när Keyser sielf intet har tijdh, förmenandes han för Keyser wara 
lijka mycket om han disputa//onen hoos Curio trycka låter, effter han elliest 
måst resa till Stockholm, och således Keyser ändå ingen halföre derföre fatt.

Welten sustinerade äfwen det samma, beklagades elliest bägge att synes dhet 
för studiosis falla swårt att resa till Stockholm, effter dhe dher måste kåsta myc-
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ket på sigh, när dhet kan skie här i staden hoos Curio med fast ringare om- 
kostnadh.

Studiosi och gesällerne affträdde, öfwerwägandes Consistorium, huru wijda 
Keysers hustrus begiäran skulle kunna låta giöra sigh. Och tyckte Consistorium 
dhet hon medh fog eller skiähl i ingen måtto kan pretendera att Nerbelii dispu- 
ta/;on måste innehållas och förbiudas, effter lagh och Kongl. förordningar icke 
dietera sådant straff, uthan må han honom som wederbör publicera och slå an, 
warandes Keysers hustru lijka fult fritt och öpit sin rätt moot Nerbelius att uth- 
leta, som henne och des rätt i ingen måtto skall betagen wara, uthan skall be- 
hörigdt slut här på föllia, när hon lagl. söker och wittnen komma tillstädes som 
ännu desidereras. Belangande Weltens disputa//on resolverade Consistorium att 
Secretm går till Keysers hustru och tillbiuder henne ännu att trycka dhet som 
resterar, hafwandes Curio allenast tryck[t] 4 arck, och äro ännu ohngefåhr 10 a 
12 arck otryckte. Men så skall och Secret:n låta henne förstå, att disputa/zonen 
måste wara färdig sidst till d. 15. Dher jämpte skall och representeras henne, 
huru som ofwanb:de studiosi så offta gånger tillbudit på Keysers tryck att låta 
förfärdiga disputa/zonerne, påmint om mehr folckz till arbetetz dheste bättre 
drifwande förskaffande, drögdt och dher effter i dhet yttersta, men ändå intet 
kunnat blifwa dher accommoderade. I lijka måtto böhr och henne föreställas 
huruledes Consistorium i alla måtto underdånigast söker att maintinera Keyser 
wijd des alldranådigste privilegium, som Consistorium derföre icke allenast 
genom deputatos låtit Curio förbiuda alt tryckande wijdare än Kl. M:ttz privi
legium dieterar, uthan och publice skrifftel., och när Consistorium sedermera 
förstått att han låtit trycka een eller annan skrifft strax dhet samma resenteradt, 
och tillförtrodt Keyser honom derföre att actionera som han och sigh dhet på
tagit; will och Consistorium icke undandraga sig att låta henne, hwadh lag lijk- 
mätigt är, åthniuta öfwer des nu anstälte klagemåhl, när alt blifwer fullel. ran- 
sakatt; och till öfwerflödh will Consistorium till att förekomma hädan effter all 
wijdare oreeda, hoos wällb:ne h. landzhöfdingen som i dag eller morgon hijt- 
förwänttes, uthwärcka des skriftel. förbodh till Curio, men så bör och Keyser 
här emoot lijkmätigt Kongl. M:ttz allernådigste privilegio med så rijkt tryckt och 
dher till nödigt folck, tryckerijet försee som till officinen requireras, att weder- 
börande kunna blifwa accommoderade. Skulle sedan arbetet undertijden blifwa 
så stoort och mycket, att dhe icke kunna blifwa alla accommoderade, kunna dhe 
sådant anmähla hoos inspectores typographei.

Secretin gick åstadh, och när han igenkom, berättade dhet han detta alt Key
sers hustru wijdlyfftigt förehållit, men hon alldeles wägrat att willia trycka resten 
af Weltens disputa//on effter Curio dhen begynt, uthan påstodh dhet icke alle
nast dhen måtte förbiudas, williandes hon honom de novo trycka, uthan och att 
Nerbelii jämbwähl måtte förbiudas. Sade och att Keysers hustru i förstonne lätt 
förmäreka sigh icke så alldeles obenägen att låta beqwämma sigh, men praecep- 
toren Tunander som läs för hennes barn inciterade henne, så att hon ändteligen 
påstodh, dhet som förr är berättat.

Anno 1687 d. 22 Junii,
höltz Consistorium majus, praesentibus novo Rectore Magnifico D. Petro 

Lagerlöff, h. Micrandro, h:r Lundio, h:r Aurivillio, h:r Drossandro, Spole, 
Peringero, Obreckto [j/c], Norrmanno, qvi acta annotabat.
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I. Novus Rector sade sig gerna sedt och önskat, att dhetta så honorifiqve, 
som mächta swåre och mödesamme Rectoris embete, hade widh thenna tijden, 
heller någon annan råkat, än sig, som sine ringa kraffter till dess utförande, bäst 
känner och gerna tillstår, doch såsom han uti alt ställer sig Kongl. constitutio- 
nerne för regiement och lag, och effter theras teneur, ordningen uppå sig fallit, 
then och V. Consist. approberat sampt Illustriss. Cancell. confiirmerat, så önska
de han af Gud alzmechtigh, till thetta för Acad:ns wälstånd så högt angelägne 
embetes gode utförande, nåd och wällsignelsse, förstånd och kraffter, sampt 
wänl. förmodandes, och begärandes att dhe gode herrarna D. Consistoriales 
räcka sig uti alt giörligt med råd och dåd handen; sampt des wällmente conduite 
till dhet bästa uptaga.

II. Effter wanl. praxin delibererades om Decanis facult. Och kom fuller in 
facult. theol. ordningen till h. D. Petrus Rudbeck, dok som han erhållit dispen- 
sa//on ifrån Profess, syslerna, effter Hans Kongl. May:tz nådigste breff, resol
verades att detta ärendet communiceres med bem:te faculteet. In juridica blefwo 
D. Aurivillius, in medica D. Olaus Rudbeckius, in philosophica D. Obrectt.

III. Inspectores stipendiariorum blefwo P:r Micrander, Aurivillius, Peringer. 
Item assessores Consistorii minoris, P:r Micrander, Drossander, Wolff och Bil
berg.

IV. Kongl. May:tz breff till Statz Cantoiret, angående en donation aff 2000 dr 
s:mt till Bibliothek huusetz repara//on daterat d. 11 Junii uplästes copialiter. 
Consist. kunde intet nogsampt med underdånig ödmiuk glädie och venera//on 
erkenna dhen höga konungzlige nåd, hwilken Hans Kongzlig May:tt allernådigst 
och högprijssligst täcktss tijd effter annan med nye och herlige donationer be
tyga mot thenne Kongl. Acad:n; ty afgår ett underdånigt tackseyelses breff till 
Hans Kongl. May:tt, item et ödmiukt tackseyelse breff till H:s Excelktz Can
cell., item till cancellierådet Bergenhielm med en offert af 300 d. kopp*r:mt.

Här wid påminte Rector att Qwaestor nu på stunden påmint, dhet architector 
till Bibliotheks bygnaden med första kommandes warder, ty resolverades, att 
giöres aff inspectoribus aerarii anstalt om sparrar och bräden till Stellage, att 
alt må wara ther till ferdigt.

V. Oplästes Hans Excelktz Illust. Cancellarii breff aff d. 13 hujus för P:r 
Liung att behålla Adjuncti philosophicae löhn, effter H. Excelktz K. Drotzetens 
föror[d]ning.

VI. Oplästes än ett Hans Excelktz 111. Can[c]ellarii breff aff d. 21 hujus an
gående facultatis medicae begäran om Prolongation uppå stipendia öf:r fem åhr 
uti bem:te facultet.

VII. Oplästes än ett Hans Ex[c]ell:tz D. Illust. Cancellarii breff af samma dato 
angående facult. med:i ansökning om horti acad. cultur, item om instrument 
makarens löhn.

VIII. Oplästes ännu ett 111. Cancell. breff af d. 13 hujus för Olao Rudbeckio 
Prof:ris Olai Rudbeckii son, att blif:a Adjun[c]tus fac. med.

IX. Oplästes ännu ett Hans Excelktz Illust. D. Cancellarii breff af d. 21 hujus, 
att Curio må trycka exercitia academica, när Keiser för manqvement aff sättiare 
och geseller, icke hinder det giöra. Consistorium resolverade att detta lijkwäll 
med den caution aff ungdomen skeer, att icke någon studiosus förr går till 
Curio, förn han går till Mag. Rectorem och fulltygar sig ey kunna aff Keisers 
tryck blifwa betient.
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X. R ector sade att tijden nu wara att stipendia böhr utdelas, ty måste deli- 
bereras om  dhe vacante rum m ens ersättiande, seyandes dher jem pte att Prof:r 
Micrander berättar att intet rum ähr apud th eologos ledigt.

Decanus fac. jurid. Profir Lundius notificerade att Johannes Boström och 
Nicolaus Gavelius komma uti Israelis Fernelii ställe, och få hwartera för denna 
terminen \  rum, men sedan fult.

Här wid discourerades om dhet myckla suchande som hooss fattige studenter 
dagkn förspöries ther igenom att the icke kunna niuta något Soulagement af 
Hans Kongl. May:tz beneficio, för dhe månge officianterne, och andre som ut- 
wärka sig Kongl. May:tz allernådigste förskriffter, och höltz icke orådligit, sådant 
Hans Kongl. May:tt wid tillfälle i diupaste underdånigheet att referera.

In facultate philosophica woro twenne rum ledige ty antogz en Pontin effter 
Kongl. May:tz allernådigste ordres, uti Svenonis Östermans rum. Uti Candidat. 
Megalini ställe Consistorii Amanuensis Laur. Biörkegren, seyandes derjempte 
h:r Bilberg thet facultas philosophica thetta giorde till underdånigst fölie af Hans 
Kongl. May:tz allernådigste befallning, lijkwäll så begärte han hwad som för- 
leeden jultijd om proportionen af officianters och andre sådanes tillsättiande dis
courerades, måtte här effter tagas i acht, effter facultas philosophica allena nu 
måste taga officianter an. DD. Drossander berättade att in facultate medica Olaus 
Orstadius har wäll åtnutit Kongl. May:tz stipendium tijden uth, som här till 
warit wanlig, men facultas medica har giordt i ödmiukheet ansökning hoos Hans 
HögGrefl. Excell. Acad. Canceller om continuation af stipendio i sin facul tet 
och decisionen beroor ännu under högre hand, så kan facultas nu ther wid 
ingen förändring giöra.

Profir Lundius berättade, att Ericus Haal V .G othus begärer d isp u terad e dilic
tis, thet bewilliades.

D ecanus facult. phil. O breckt berättade och  att Adam  W ever O -G othus b e
gärer disputera d e  consiliario Regis. O ch Johan Piscator Verm i, d e  dubitatione.

XI. Rector sade Qvaestorem hafwa lefrerat sig een opsatz öfwer någre Acad:ns 
angelägenheeter, så som först att terminen snart woro för handen att inkomma 
med förklarning in causa Bringiana. H:r Obrec[h]t sade sig här om åtskillige 
resor skrifwit h. Söderman till och intet swar bekommit. 2. Om bondebeswä- 
rens afgiörande med det första, resolverandes Consistorium att tillseyes då Con- 
sistoriales, att enhälligt komma tillstädes. 3. Om en ny stufwa wid Watholmen 
som en begärer att opsättia. Resol. Är förr slutit att sådane nybyggen skole ned- 
rifwas, tantum abest att thenne skulle tillätes.

XII. R ector berättade dhet h:r A nders B ock skyndar på dhen tredie aestima- 
tion aff Bringii gård, som  h:r landzhöfdingen bewilliat. T her till sattes på Acadins 
sijda P:r K olm odiin och bookhållaren som  dher öfw er förr warit.

X III. Fullm echtigen aff s. landzhöfdingens Grans enkefru [Elisabet, f. Bure], 
begär äntekn sluut uti then saken m ed Prof. H olm , som  nu skall wara uthageradt 
in Consist. m inore. Res. H an har s ie lf försuttit then begärte och bew illiade ter
m inen, ther till m ed äro och  nu feriae redan inne; icke des m indre skall effter  
des förlopp saaken afhielpas.

O plästes H ans Excelktz Illust. D . Cancellarii resolutioner för M . N ico lao  
C elsio, och M agno Aurivillio. D ecanus fac. philosophicae Peringer sade i faculte- 
ten wara slutit, att effter Celsius intet nämt åt faculteten ett ord om  continua
tione stipendii, har dock faculteten för dhenna term in welat låta honom  det
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behålla, men icke längre, effter han reda medh wärkelig löhn sitter conrector 
scholae Upsalensis.

XIV. Camecker [Kamecker] Holmensis will resa uth, och begärer testimo
nium. Thet bewilies.

XV. Rector förfrågade sig huru dhet förewetter med stahlmästarens Scherers 
qwarlåtenskap, seyandes sig dher till wara föranlåten effter en qwinsspersson 
hoos honom warit, som söker någon satisfaction af qwarlåtenskapen, effter hon 
ett oächta barn hafft med bem:te Scherer. Resol. Consist. har här med intet att 
giöra, effter qwarlåtenskapen är reeda förskingrat.

XVI. Fåchtemästarens Grubbs enka poulserar åter på sin sal. manns förre an- 
söckningar. Resol. Här om är förr slutit, är och saken af Commissionen fulle- 
ligen deducerat, hwarföre Consist wijdare dher wid intet kan giöra.

Consistorium minus d. 30 Junii Anno 1687.
praesentibus Rectore Magnifico Lagerlööff, Prof:r Wolff, Billberg, Normanno, 

qvi acta annotabat.
Inkallades hustru Anna Hansdotter, Oloff Larsons enka, och hennes med 

stahlmästaren Scherer i lönskeläger aflade dotter Annika Hinrichsdotter. Dott- 
ren klagade dher öfwer att modren förhölle henne sitt effter fadren tillkomman
de arff och inlade ther på en lijsta, sade sig wara 22 åhr gammall, warit hooss 
sin mohr förste 3 åhren, sedan fostrades up hooss fadren till hon war 15 åhr, 
har sedan tient på landet hooss h:r Renhielm på Brunna i tu åhr, sedan ett åhr 
hooss slottzfogden Samuel Steen i staden. Sedan i Stockholm hooss borgmästar 
Hierner [Gerner] 2 åhr, har dher på intet bewijss, sedan ett åhr hooss tracteu- 
ren Molliere, ett åhr sedan effter fadrens död kommit hijt och håller till hooss 
stallmästarens förstånderska Ragnil.* Effter sedlens upläsande på arfwet tillstood 
modren sig altsammans hafwa om händer, men intet willia thet släppa uhr hän- 
derne förän hon kommer i mansswåld, sade sig hafwa ther till godt fog. 1. Så
som moder, som böör see sitt barn till godo. 2. Såsom hon förmärker att hon 
låter tubba sitt goda aff sig, hafwandes nu i pingshelgen gifwit booktryckarens 
h. Keisers pijga Anna Magdalena ett paar nya skoor, och ett par nya hanskar. 
Dottren påstod nu wara sin målssman, thet henne wijstes wara emot Sweriges 
lag, som icke tillåter möö wara sin målssman. Rector sade hon hade hooss sig 
klagat på modren thet hon wille förwanska en breedsläde; thet sade modren att 
Annika gifwit sitt samtycke ther till, penningarne skulle stå henne tillhanda, men 
thet woro än alt ogiordt, mädan släden är än oförsold. Annika sade wijdare sig 
heller willia hafwa Ragnil till målssman, som henne thetta gifwit effter fadrens 
testamente, än modren. Consistoriales höllo före at testamentet och Ragnill 
måste wara tillstädes; Annika gick effter Ragnil; imedlertijd delibererades ther 
om, att thetta war snarare en gåfwa af Ragnil, än arf effter fadren, till Ragnil 
försåge hon sig bättre, än till modren, effter och Ragnill henne heele tijden 
födt. Eliest så är modren mycket fattigh, och befares thet qwarlåtenskapen torde 
hoos henne förskringras, taltes och om compet. fori, och effter enckan sorterade 
under Acad:n qwarlåtenskapen som twistas om är och fallen effter Acad. stahl
mästaren kunde man intet skiuta saken ifrån thetta foro. Eliest höltz bäst att

• RagnhildJöransdot Ur.
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Annikas goda deponerades in loco neutro, mädan Ragnil haar warit swårmodig, 
borde och sielf wara under förmyndares hand.

Sentt omsijder kom Ragnil tillstädes, och frambar testamentet, hwilket upläs- 
tes, och war effter dess tenor Annika till ingen skärff effter fadren berättigat, 
utan war en pus donation aff Ragnil gifwen, äfwen som hon och stalmästarenss 
son Michel effter sitt råd och ämne gifwit och skänckt, medan hon nu kiöpt 
sig in i Danwijken tijt hon nu reser, och tager Annika med sig, som nu stat 
sig i tienst hoos een ryttmästare ifrån Lijfland Phaenix. Effter thenna berättelsen 
togo parterne affträde. Sedan taaltes ther om att effter Annika reser öfwer ått 
Lijfland, och Ragnil, som henne thetta aff egit behag gifwit, will taga thet i för- 
war till hennes bästa att giöra, och modren som henne upfödt, nu i siuckdomen 
skiöt, icke heller här effter tyckes behöfwa grijpa till Annikas saaker, ther twärt 
om modren är mechta torfftig, så kunna närwarande Rector och ordinarii asses
sores icke förwägra Annika sitt godz uth, och sedan tillgiömmas utaf Ragnil.

In C onsistorium  majus A :o 1687 d. 4 Julii

sam m ankom m o R ector M agnificus Lagerlöff, Prof:r M icrander, Spole, W olff, 
Bilberg, Qvaestor, N orm an, qvi acta annotabat.

I. Oplästes h:r landzhöfdingens Thegners breff angående enckans h. Maries i 
Prästbyn och Morkara sochn afsättiande ifrån hemmanet; then h:r landzhöf- 
dingen will maintinera wijd des förmente besitningzrätt. Oplästes och så projec- 
ten aff Consistorii swar till h:r landzhöfdingen, item aff Consistorii breff till 
Hans Excell. Illust. Cancellarium, hwilke approberades, och belofwades att 
bookhållaren Rommel reser med brefwet till Illust. D. Cancellarium och giör 
utförlig rapport om hele handelen, och kan såleedes inhämpta Hans Excelkces 
nådige mening om thetta Consist. breff skall öfwerlefreras till h:r land[z]höf- 
dingen eller ey, helst såsom nu sittiande Consist. uti ett så angelägit måhl är 
mechta infreqvens.

II. Oplästes h. landzhöfdingens Gyllendhoffs breff aff d. sidste Junii om jord- 
refningh i Årsta och Biörkeskog sochn effter Kongl. May:tz allernådigste be- 
fallningh. Consist. resolverade att breff här om affgår till wälbem:te h:r landz
höfdingen, sökandes lagl. utrymme till ande tijden är förbijgången, och man om 
alt som här till hörer far giöra sig noga informerad.

III. Nobiles David Syllvius och Simon Lilliegren begära testimonium. Hwil
ket bewiljades.

IV. Discourerades om huru Bibliotheqvetz bygningz wärk må wäll och rich- 
tigt administreras. Och giorde Consist. dhet förslaget, att inspectores aerarii 
draga försorg om materialer nes förskaffande, sampt att dhe dagel:n tillsee att 
arbetet går fort för sig. Bibliothecarius h:r Schytz håller cassan och gifwer arbetz 
folcket sin weekepenning, men Bibliothecarius Walerius håller dagelig räckning 
öfwer arbetz folcket och gifwer then sina wekoschedlar.

Consistorium majus d. 13 Julii
närwarande Rectore Magnifico Lagerlööf, P:r Micrandro, Aurivillio, Spole, 

Bilberg, Qvaestore, Normanno, qvi acta annotabat.
I. Oplästes Hans Excelktz Illustrissimi Cancellarii breff de dato 5 Julii waran-
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des uti samma Illust. Cancellarii breff innelycht en Kongl. May:tz allernådigste 
resolution.

Rector sade sig skickat till theologos på landet och låtit them weta, en aller
nådigste Kongl. resolution theras facultet i synnerheet angående wara ankom
men och nu skola opläsas. Samma högstb:te Kongl. May:tz allernådigste resolut, 
af d. 22 Junii oplästes innehållandes 1. om praebende pastoraterne. 2. Om exer- 
citiemästare enckans [Grubbs] nådåhr. 3. Om Prof. Buscagrio. 4. Om Biblio- 
theqvet. Effter des opläsande hugnade samptel. Consistoriales sig i diupaste un- 
derdånigheet öfwer then margfaldiga höga Kongl. nåde, som Acad:n thenne tij- 
den, så wäll som altijd till förne, så öfwerflödeligen med des wällståndz märke- 
lige förbättrande och tillwäxt förnimmer (Här opkom Prof:r Micrander, och be
rättade sig förnummit af DD. Per Rudbeckio thet han är tillfredz med att antaga 
decanatet in facultate theologica, effter förrige Consistorii designation) sampt 
slötz att underdånigste tackseyelsse bref afgår till Kongl. May:tt. Item et ödmiukt 
tackseyelsse breff till hans Excelktz Illustrissimum Cancellarium som Acad:n 
thesse så nådige och herlige Kongl. resolutioner utwärkat; taltes wijdare om 
of:anbemelte Kongl. resolutioners wärkställande, och i synnerheet om fåchte- 
mästare Grubbens enka, och sade Qvaestor exercitie cassan wara utblottat och 
toom, ia och skyldig för giord reparation, så wäl man dook nu warande åhrs- 
wext, Kongl. May:tz resolution till underdånigt fölie, till enkans giörlige bästa 
och soulagement anwända. Men måste efftersees hwad tillförne är in Consistorio 
resolveradt om fächtemästar Grubbens avancement uppå thes löön, mädan han 
fått något öfwer; här mente Rector, Prof:r Aurivillius och Qvaestor wara bäst 
att man bidar effter thet utslag som Kongl. May:tt allernådigst warder giörandes, 
uppå förre Consistorii underdånigste giorde deduction, och låta enkan orubbat 
niuta thet förunte nådåhret, helst effter bemelte enka icke eliest skall mächta 
komma sin mans lijk till jorden.

Prof:r Micrander sade thetta fuller wara godt för enkan, men så lenge intet 
utslag aff Hans Kongl. May:tt ännu fallit, wara för Consistorio säkrast och för- 
swarligast att innehålla aff enkans nådåhr, hwad kan wara öfwerlefrerat, effter 
förre Consistorii sluut. The öfrige Consist. höllo före att man noga effterseer 
hwad in actis förr är belofwat, och att här om delibererades in freqventiore 
Consistorio, warandes eljest ingen som icke drager condolence med enkans till
stånd och gierna önskade thet hon måtte få niuta thenne höga Kongl. nåden.

EUiest torde man af sådant exempel i framdjden hafwa beswär. Altså stannade 
Consist. ther wid att thetta in pleniore Consistorio ändeligen debatteras, när man 
fått informera sig om hela saakens beskaffenheet.

Rector sade att effter högstbemelte Kongl. May:tz resolution hemfaller 
adjun[c]tura philosophica till faculteten, som nu intet har någon ledig adjunctur; 
men att Prof. Ol. Rudbeck hade begierdt then samma må ytterligare continueras 
ått Prof. Buscagrius, kunde Consist. icke approbera utan hemfaller faculteten, 
och blifwer effter facultetens förra sluut M:r Salenius nu ther med subleverad.

II. Rector frågade V. Consist. när man skall kunna sig företaga böndernes be
swär. Men thet kunde intet beqwäm[l]igt låta sig giöras in hac infreqventiae 
assessorum, intet kan heller dhet ärendet länge upskiutas, medan dagliga qvere- 
ler mer och mer utaf fögderierne inkomma. Altså resolverades at företagas dhe 
så snart bortowarande Professores hemkomma.
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III. Rector berättade att effter Consistorii förslag hade han adverteradt Pr. 
Schytz om medlens utdelande till arbetz folcket wid Bibliotheqvet, hwilken ut- 
deelning Bibliothecario effter Kongl. constitutiones synes tillkomma; men nu 
enskyller han sig dher ifrån och skiuter thetta till inspectores aerarii. Här om
taltes och fant man att h:r Prof:r Schytz hade förr wid gambla Bibliotheqvetz 
täckande hållit rationes accepti et expensi; ty blef Consist. wid sit förra sluut, 
medan thet och woro oförenligt att Professores* aerarii skulle både gifwa ut 
penningerne och sielfwa them verificera.

IV. Rector berättade att Prof:r Columbi encka haar nyss opsatt ett bryghuus 
i sin gård som är Acad:n mechta när, och torde för eldz wåda skull wara far- 
ligit. Altså måste Consistorium låta bemelte bryghus besichtiga, helst såsom be- 
melte encka warit förbuden genom Prof. Aurivill. att bygga tils wijdare Consist. 
sluut kunde falla, men hon icke dhess mindre farit fort med murningen. Qvaestor 
berättade att Consistorium förre förbudit boden som brede wid bryghuset står 
att bygges högre. Altså deputerades till besich[t]ningen Professor Spole och 
Prof. Wolff och Professor Bilberg.

V. Studiosus Sveno Engius O-Gothus begär testimonium, dhetta approbe- 
rades.

VI. Rector insinuerade en copia aff Stocholms stadz opbördzman Israel Spi- 
ners caution aff d. 28 Junii för Lyrell uppå 14 dagars tijd för dhe böter Lyrell 
blifwit aff HofRätten fält till. Hwar på hans förre cautionister Bengt** bagare och 
Ingwald Beng[t]sson söka slippa sin caution, men Consistorium kan intet gå 
ifrån bem:te cautionsmänn, helst effter tijden reeda aff Spiners caution är för
fluten, och den allenast lyder på Kongl. HoffRättens, men icke Consistorii domb.

Consistorium majus d. 3 Aug. Anno 1687
närwarande Rector h:r Lagerlööff, h:r Lundius, h:r Aurivillius, DD. Drossan- 

der, h:r Spole, h. Wolff, h:r Bilberg, h:r Norman, h:r Qvaestor och Secretarius.
I. Rector notificerade förnembste orsaken till sammankombsten innom nu 

warande ferias wara, att snart tijden exspirerar, innom hwilken man böhr in
komma uti Kongl. Revisionen med dhet Academien ännu kan hafwa att fodra 
aff sal. Bringii sterbhuuss, hwarföre han funnit nödigt att Consistorium wille 
den saken taga i betänckande, och om dhe skiähl öfwerlägga, som å Consistorii 
sijda kan militera. Bookhållaren Rommel inkallades, och förfrågades, om han 
icke hämptat från flscalen Söderman dhe documenter han hooss sig, denne saken 
angående, hafft, hwar utur underrättelssen om saaken böhr tagas. Han swarade 
så skedt wara, och att fiscalen wid det samma för honom refereradt, att han aff 
h:r secreteraren Wattrang fatt en book uhr Kongl. Revisionen, som sal. M:r 
Boos måg dher skulle inlefrerat, utur hwilken skulle wara några skiähl att sam- 
manhämpta, som Acad:n skulle kunna betiena sig aff. Prof. Auriv. tillijka med 
bookhållaren anförordnades att genomfara dhe från fiscalen igentagne documen
ter, och dher uturgrannekn sammanleeta alt hwad som å Acad:ns sijda kan wara 
tillfinnande. Skall och någon öfwerresa till Stockholm, som förstår wäll att effter- 
see och annotera hwad som förmenas kunna finnas uti thenna aff fiscalen om- 
berörde book.

* Felskrivning för inspectores. ** Bengt Boman.



400 1687:3 augusti

II. Insinuerade Rector uppå Prof. Ol. Rudbeckii begäran ett Illustrissimi Can
cellarii breff aff d. 7 Junii sidstl. dher utinnan Hans HögGrefl. Excell:tz låter 
förstå sin willia wara, att Professor Rudbeck sig antager inspectionen och direc- 
tionen öffwer bygningzwärket och uplagandet aff dhet till dhet nya Bibliothe- 
qvet anförordnade rummet öfwer nya Academien. Dhetta sade h:r Rector att 
Professoren för den orsaken wille communicera, att icke någon må tencka dhet 
han skulle söökt att draga dhen directionen till sig.

III. Oplästes ett wälborne h:r secreteraren Örnhielms breff aff d. 31 Julii, 
der uti han låter förstå det häradz skrifwaren Berghbom i Fiskeså, Acad. mölna- 
ren ibidem anhålla, att wille Cons:um hälst wid nu warande torka uprensa låta 
strömmen och reparera dammen der sammestädes, serdeles och som Consisto
rium för 3 åhr sedan resolveradt att så skee skulle, och dhet länder till Acad:ns 
qwarns bästa, utfåstandes och bemelte häradzskrifware, att will han bestå halfwa 
kostnaden med arbete och dagzwerke. H:r Ränttemäst. berättade huru som för 
12 åhr tillbaka en domb fallit att skall dhe andra qwarner som häradzskrifwaren 
nu besitter niuta med Acad:n halfwa strömmen, dher lijkwäll Acadms qwarn 
är en odelqwarn och den andra icke, hwar på och till den andra qwarnen är 
dambohl opsat brede wid Academiens i damen, det lijkwäll förmodeligen icke 
skedt, om man hafft documenterne tillstädes som för Acadins qwarns rätt äro, 
hwilka då mölnaren mentes hafwa. När bemelte domb feltes, appellerades intet 
dher emot. Sedermera lijkwäll söökte Consist. uti Kongl. HoffRätten restitu
tionem in integrum, i mening att fa documenterne igen och dher widh sin rätt 
intyga, och blef dher ifrån saaken remitterat till Kongl. May:tt effter Kongl. 
Rätten sig med henne icke kunde befatta. Samma HoffRätz resolution blef dher 
liggandes och frågades dher intet effter förr än h:r Ränttemästaren honom dher 
uthtog. Men sedermera är intet giordt till saaken. Secreteraren berättade orsaken 
till dhetta sidsta, hwi man icke den Hans Kongl. May:tt angufwit, nembl. att 
original documenterne som till saaken höra, och alldeles nödige äro, så frampt 
man skall winna det man söker, hafwer mölnaren hafft hooss sig, sagt sig dhem 
och i Kongl. HoffRätten inlefrerat, men man kan intet få dhem igen.

Resolverades att uti Kongl. Archivo, dherest dhe Kongl. brefwen lärer finnas 
copialiter, och hwad documenter eljest möyeligen kunna finnas, conqvireras, då 
sedan detta ärendet öfwerlägges wijdare in Consistorio, om och på hwadh sätt 
dhetta ärendet Kongl. May:tt föredragas skall. Consistorium war i twifwelachtig- 
heet om man i denne saaken skulle kunna söka restitution, effter så länge sedan 
fatalia äro förlupne.

Ehest anbelangande strömmens opränsande, så efftersöcktes reeda för 3 åhr 
sedan dahlkarlar dher till, men då funnes inga. Nu haf:r lijckwäll h:r Räntte
mästaren, som han berättade, gufwit ordres till fogden här om, att Academiae 
bönderne skola strömmen upränsa, hwilket och af Consist. adproberades att så 
skee måtte.

IV. H:r Ränttemästaren berättade att häradzfougden Gustaff Jönsson i wåras 
har tillhållit allmogen så wid Harboo som fleere orter att bewillia något förskåt 
till en ny ingångz inrättande wid sölfwergrufwan. Dher till hafwer en dheel som 
crono och skatte, consenteradt, men frälse och Academiens bönder intet, utan 
willia dhet sina hussbönder notificera. Häradz fougden extenderade icke des 
mindre bewillningen till alla i gemeen, och dher på wille att skulle jämwäll
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Acad:ns bönder dhet utgiöra, som är aff hwar gård 2 dr kopp:mt. Dher öfwer 
inkom rättaren och beswärade sig. Skref och så Ränttemästaren till Gustaff Jöns
son, att bönderna intet kunna eller böra något bewillia, uthan skall det skee, 
måste dhet skee af Academien; hwarföre bönderne och i medlertijd böra sittia 
i frid. Will och Academien condescendera till någon bewillning, så böra dock 
icke cronobetienterne den upbära, effter det sträfwer emot Kongl. förordningar, 
utan Academiens betiente. Dher på steg lendzman till effter fougdens ordres, 
och icke dess mindre pantade rättaren för hela rättare laget, der öfwer har nu 
h:r Ränttemästaren sig beswärat hooss högwälborne h:r landzhöfdingen Gyllen- 
hoff, som swarat genom des breff af d. 10 Julii som nu uplästes, att skall dhe 
panter som ländzman utpanttat restitueras rättaren, men förmodar, att som dhen 
bewillning är ganska högnödig för Kongl. May:tt och hela Bergzlagen, som wij- 
dare brefwet betygar, att och icke Consistorium sig undandrager. Resol. Såsom 
till ofwanbemelte ingång nödigt fodras något förskåt, och thet länder till Kongl. 
Mayittz tienst, som stoor nåd denna Academien bewijst hafwer, andra och dhet 
bewilliat som föreliudes, så kan och icke heller Academien sig denna gången 
undandraga. Men lijckwäll förmodar det, att icke denna bewillning må en annan 
gång så som en obligation dragas till exempel.

V. Rector föredrog Consistorio Grubbens änkass trägna anhållande, att få uth 
till sin sal. manss begrafning penningar för nådåhret. Men som i sidste Consis
torio ens eller annans betänckande war, att skulle Academien dher aff giöra sig 
betalt, för dhe penningar som dhess sal. mann utom staten upburit, så wille 
Rector der öfwer nu inhämpta Consistorii betänckande, som och Secreteraren 
för den orsaken in actis efftersedt, om icke Consistorium reserverat Acad:n 
regress på dhes löhn för det han föruth avanceradt. Således skedt wara betygade 
Secreteraren, det sig och erhindrade Prof:r Lundius och h:r Ränttemästaren. Men 
så tyckte lijckwäll Professor Lundius det man intet kan grijpa till änckans nådåhr 
och betala dess sal. manss avancement med, utan böhr dhet skee aff hanss löön, 
warandes nådåhret för henne intet annorleedes att ansee än ett purt gratial, 
som hon och det förnembligast söökt till sin sal. manss begrafning, börandes och 
altijd effter lag impensa funeris gå för skuldz betallning. Dhetta tyckte samptel. 
Consistoriales ey oskäligt wara, men höllo lijckwäll rådeligit att in pleniori Con
sistorio reqvirera absentium betänckande.

Hac occasione beswärade sig samptel. Consistoriales, att fleere reser sker, 
dhet åttskillige saaker måste upsättias propter infreqventiam assessorum, och ser- 
deles att theologi så sällan komma tillstädes. Resol. Dher icke Consistoriales 
hädan effter, effter Kongl. constitutionerne komma tillsammans, skall dhet 
notificeras Illust. Cancell.

Oplästes för dhetta sal. wach[t]mästarenss Brokes hustrus Ciciliae Daniels- 
dotters supplique, att fa någon hielp till sin sal. manss begrafning och sin skuldz 
afbetalning hon reda till swepande etc. sat sig i. Resol. Kongl. privilegierne bestå 
henne nådåhr, hielpe hon sig der aff.

VI. Mårten Ubbelius, som under warande Cursoris änckas nådåhr förträder 
tiensten, låter förfråga, om Consistorium will afskeeda emellan honom och 
änckan hwad han skall för sitt omaak haf:a, eller om dhet skall anstå till dheras 
privat afhandlande. Här wid berättade Profrr Spole att emädan denna änckans 
man och hanss antecessor såleedes afskedades, att hon behölt ordinarie lönen på
2 6 - 7 5 4 2 9 3  SallanJer
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staten, och han der emot salarium af studenterne. Men accidentierne delade dhe 
till helfften emellan sig. Resol. Consistorium blif:r och nu dher wid, om dhe 
sielfwa icke annorleedes komma öfwerenss.

VII. Taltes om glassmästar änckans åker, och betygade Professor Wolff att 
dhen åkren warit honom tillslagen; men för sine serdeles och wisse orsaker 
nembl. hennes fattigdomb hafwer han henne dhen intet welat afhända.

Prof:r Bilberg igen sade, att är dhet orätt att glaassmästare änckan skulle hafwa 
Academiens åker, och Professorum änckor till en dehl åter hafwa intet.

VIII. Twenne studiosis Holmensibus, dhen ena wid nampn Hampfritz 
[Hampritz] och den andra Westphal bewilliades testimonia, effter intet hinder 
förnams. Men så skola dhe lijckwäll först anmäla sig competenter hooss facult. 
theologicam, effter dhe willia perigrinera.

Hac occasione notificerade Rector att Stachaeus anhåller och om testimonio, 
men hafwer honom thet samma wägrat i Consistorio att föredraga i anledning 
af dhe gravationer honom öfwerhänga för dhess förhållande. Consist. tyckte 
honom detta icke communiceras kunna reb. hic stantibus.

IX. H:r Qvaestor berättade att åboerne uti Hade i Håssunda [Hedesunda] 
sochn för 2 åhr sedan giordt åwerkan på Academiens der intill gränsande torp 
Nötebo och Nårboo [Norrbo], och att dher på blef lagd arrest och jämwäll 
förbod hooss landzhöfd., att icke wijdare skulle någon åwerkan skee. Sedermera 
hafwer inspectoren Hööken köpt ett hemman i Hade, och huggit ned en stoor 
hoop skog som Nårrboo och Nöteboo skall tillkomma. Dher äro fuller 2 röör- 
gånger, en som Hööken praetenderar, och dhen andra berörde torp, och emellan 
dhesse twå rörgånger förmenes åwerkan skedd wara. Hwarföre förfrågar h:r 
Ränttemästaren om man icke skall söka förbod och arrest på dhet som åwerkat 
är. Resol. Till Consistorii större säkerheet skall aldraförst förnimmes om dhet 
som åwerkat är, är skedt på dhen twistige platzen då wijdare sedan här om öf:r- 
lägges.

X. Larss Ersson murmästare, som nu arbete antagit, och stadigt förarbetat på 
nya Bibliotheqvet, hafwer dher ifrån gått och dhet publiqve försummat, och åter 
igen privatis betient, så som i synnerheet Prof:r Aurivillii äncka till grafwens för
färdigande i körkan. Sammaledes skulle och en annan aff Acad:ns arbetz folck 
och betiente, i lijka måtto försummat dhet publiqve och betient andra. Resol. 
Dhee skola alfwarlm tillhållas, att dhe blifwa wid Acad:ns arbete, så länge dhet 
warar, och i lijka måtto Auriv. änka tillse,as, att hon wijdare intet betienar sig 
aff Larss Ersson, mädan han är på Academiens arbete.

XI. Secreteraren förfrågade om Consistorium icke som tillförne resolveradt 
är, täcktes någon af dhem som stipendium söka, och sig jämwäll obligera will 
att hielpa Consistorii arbete med skrifwande när påfordras, i höst framför någon 
annan accommodera. Consist. utlät sig gerna willia förunna någon stipendium 
dicta conditione; men twiflade man skulle någon få som dhet wille undergå. 
Secreteraren nämbde en wid nampn And. Forsand er.

XII. Insinuerade Secreteraren en räckning på dhet han under förflutne Prof. 
Obrec[h]tz rectorat utlagdt för papper och annat mer till Consistorii behoff. 
Uti samma räckning upförer han och en balance till 43 dr 25 öre kopp</r:mt 
flytande ifrån Prof:r Bilbergz och Peringers rectorater, emädan han då föga 
uwdfat, till Consistorii cassa att inkiöpa hwad nödigt warit, utan haf:r egne medel
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dher till förskutit. Bemelte räckning approberade Consistorium med försäckring 
om balancens betallning.

Consistorium minus d. 17 Aug. 687.
närwarande Rector h:r Lagerlöf, D.D. Drossander, h. Wolff, h. Bilberg och 

Secretm.
I. Ragnil Jöranssdotter inkom emot Academie trägordz mästaren Börie 

Bengtsson insinuerandes en libell, dher utinnan hon gifwer att förstå, att han 
eller hans hustru [Apollonia Eriksdotter], när hon för någon tijd sedan blef 
melancholisk och hufwudswag, tog af henne en pung, som war 300  rdr uti, 
men nu willia dhe allenast tillstå att dher uti war 220 , och dhet aff de skähl, 
att sal. stahlmästaren Scherer hängt wid samma pung en zedel, hwar på war 
antechnat allenast 2 2 0  rdr. Ragnel påstår åter uti bemelte sin libel här emot, att 
hon lagt till dhe 22 0  ännu 8 0 , så att alt blifrit 300  rdr. Berättar och i samma 
sin suppliqve, att hon illa blefwit aff Börie Bengtsson hanterat, men will dher 
öfwer intet klaga, effter hon der till intet wittne hafwer. Här effter insinuerade 
hon och en räckning, dher uti hon debiterar Börgie Bengtsson så i contant pen
ningar, som eliest åtskillige andre perdzedlar, han under sitt förwar hafft till 
2296 dr 16 öre. Här emot tillstår hon sig bekommit, och eliest på sig bekostat 
wara under sin siuckdom 1030  dr koppar:mt; praetenderandes alt derföre hon 
ännu såsom rest 1266 dr. Bemelte Ragnel klagar och att hon wordet aff Börie 
Bengtsson slagit, blå och blodig.

Ragnil frågades när och hwad tijd hon kom i Börie Bengtssons huuss? Hon 
swarade dhet skedt någon tijd effter stalmästaren war död.

Frågades af hwad tillfälle hon kom att flyttia dijt i huuset, och der förblifwa? 
Hon sade sig warit bekant med Börie Bengtsson tillförende wäll, och bod t med 
honom i gård tillsammans, och af dhet umgenge dhe då hafft, förtrodde hon 
sig honom såsom sin bästa wän.

Frågades om hon war frisk och wid sitt fulla förståndh, när hon dijt flytte. 
Hon sade sig då wara frisk och intet hufwudswag.

F:des om och huru hon lefrerade Börie Bengtsson sina saaker i händer?
Hon sade sig dhem intet annorleedes lefrerat, än hon skulle sielf hafwa nyck

larna, som hon och dem hade så länge hon war frisk, men sedan hon blef 
hufwud swag så tog Börie Bengtsson nycklarna till sig.

Börie Bengtsson frågades huru och på hwad sätt hon kom till honom om han 
henne dher offererade rum, och wille taga hennes saaker i förwar, eller om hon 
det begerte sielf? Han swarade att hon förleedit åhr in Jul. dijt flytte men på 
Professor Rudbecks tillstädielsse, effter Börie Bengtson intet rådde att gifwa lof 
ther till. Eliest sade han sig intet begärt hennes saaker till förwar, utan hade hon 
rum för sig sielf der hon war och hade sina saker, hwar till hon och nyckelen 
hade sielf.

Börie Bengtson frågades om han icke tog emot pungen, som de 300  rdr 
skulle wara uti? Han swarade det han intet tog emot honom, och weet intet om 
der war 220 rdr eller om hon sedermera lagdt till de 8 0  rdr som hon säyer. 
Och under dhen tijden hon war siuck, och pungen låg uti kistan, så begärte 
Ragnel åtskillige gånger honom igen, och undertijden om nattetijd, då hans 
hustru måtte gå effter honom, men huru hon då handlade med penningarna
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eller huru månge dhe woro, säyer han sig intet weta; men dhet påstår han sig 
hört att sidste gången hon tog pungen till sig, så gaff hon penningarna ått hanss 
hustru så månge de woro i pungen och bad henne handla och wandla med dhem 
som hon wille, effter hon intet wijdare will fråga effter dhem.

Fr:es när stölden skedde som hon upförer uti räckningen. Hon swarade att 
dhet skedde sedan Prof. Rudbecks hustru [Vendela] sedermera inventeradt.

Resol. Effter Börie Bengtssons hustrus närwarelse reqvireras så differeras wij
dare ransaakningen till nästa Consistorii dag, i medier tijd communiceres Börie 
Bewgtson Ragnils libell till förklarning.

Consistorium majus eodem die
närwarande Rector h:r Lagerlöff, M:r Micrander, h:r Aurivillius, DD. Dros- 

sander, h:r Spole, h:r Wolff, h:r Bilberg, h:r Peringer, h:r Norman, h:r Elingius, 
h:r Qvaestor och Secret:n Reftelius.

I. Illustrissimi Cancellarii breff af d. 29 Julii oplästes, hwarutinnan han remit
terar actuariens i Kongl. HofRätten i Stockholm Dimmingens son Laurentium tili 
Consistorium att blifwa accommoderat med stipendio Regio, effter fadren af 
tagen skada genom wådeld intet mächtar underhålla honom wijdare till dess 
studiers fortsättiande. Uti högb:te Illustrissimi Cancellarii breff woro och inne- 
lychte 2 Simmingens suppliqver, en insinueradt hoos Kongl. May:tt och en hooss 
Illustrissimum Cancellarium om samma ärende. Resol. Sonen anmälar sig hooss 
ejus facult. Decanum, när tijden till stipendiernes tillsättiande infaller, som han 
söker stipendium uti.

II. Oplästes Sven Lyrells uti Kongl. Rätten insinuerade och hijt remitterade 
suppliqve begärandes han att måtte dhe aff Consist:o hooss påstmästaren [Håkan 
Bergwall] här i staden seqvestrerade penningar blifwa relaxerade.

Samptel. Consistoriales bepröfwade nödigt, att förklaras af hwad skiähl pen- 
ningerna tils detta ståt in seqvestro, nembkn att man tillförne intet fått part 
aff Kongl. Rättens domb, och altså icke wetat huru wijda den ändrar eller con- 
firmerar Consistorii domb, som Lyrell icke heller till datum den communiceradt, 
uthan hafwer man allenast fatt en copia der aff aff Kerstin Klang för 2 dagar 
sedan. Afgår altså breff här om, och der jempte förnimmes, om icke dhe pen
ningar innehålles, som han effter Consistorii och der på föliande HofRättens 
domb är felter att erlägga.

Cursor skickades effter Prof:r Lundius, det wille han komma up, effter Con
sistorium wille företaga Bringii saak, och sig informera om dhe skiähl dher till 
höra. Cursor kom igen och berättade Professoren nu på stunden kommit af 
landet, och begärer för denne gången blifwa ursächtat för sine serdeles orsaker, 
söm han och wijdare will sig sielf hooss Rector excusera.

III. Oplästes bookhållarens Romels skrifft, att måtte wederböranderna till
hållas inlefrera hwad som resterar till 685 åhrs räckningars förfärdigande. Resol. 
H:r Ränttemästaren kallar fogdarne till sig och dem tillhåller här om.

Hac occasione notificerade h:r Ränttemästaren att Ringius intet kan giöra sin 
räckning ferdig, förrän Consistorium taxerar pertzedlerne, som af h:r assess. 
Behmers hemman utgiöras skole, och Acad:n till betallning anslagne äro. Resol. 
Bemelte persedlar betalas effter taxan uti Kongl. May:tz reglemente.

IV. H:r Ränttemästaren berättade, att han till 685 åhrs räckningar intet fat
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richtige stipendiat lijster, utan allenast fat interim swijss en  underskrefwen. Profir 
B ilberg sade sig för sin facul tet sin inlefreradt, har och  m ed Prof:r Lund. com m u- 
niceradt.

R esol. R ector påm inner inspectores stipendiariorum  för dhet året att dhe in- 
lefrera richtige lijster och underskrefne som  w ederbör.

V. Oplästes general tull inspectorens wälbine h:r Hägerflychtz bref till book- 
hållaren Rommel af innehåld, att ehuruwäll en el:r annan kunde wara frijkalladt 
för tull och accijs utgiörande, så skall icke dhess mindre fierdepartz förhög- 
ningen som bewilliat är wid sijdsta rijkzdag aff alla utgiöras. Tillföllie aff dhetta 
notificerade Rector, att bookhållaren förmenar att Professorerne bör berörda 
förhögning utgiöra af baakungz penningerne effter och dhe beräcknas till accij- 
sen, ehuru dhe eljest äro frijkallade för bemelte penningar.

Resol. Consistorium håller sig wid Kongl. May:tz nådigste förordning, för
menandes intet annat än som Kongl. May:tt Professorerne frijkallat för baak
ungz penningar, dhe och i lijka måtto äro exempt för förhögningen.

VI. Oplästes DD. Petri Rudbeckii breff af d. VI Julii beklagandes han att 
synden mot det siette budordet så mycket tager öfwer handen, och dhe brotz- 
lige een deel icke detineras in loco att undergå civil eller ecclesiastiqve poén, 
hwarföre dher han af Consistorio icke finner handräckning, låter han förmärka 
sig willia ålijta Kongl. HoffRätten om efftertryckel. adsistence. Specification på 
dhem som undansluppit medfölgde brefwet, och woro dhesse dher uti antech- 
nade nemblm m:r Sifwerdtz* barberare gesäll Hohorst, Matthias Gyrenius, Balt- 
zasar Schmitz, Sveno Theufferus, Johannes Welin, Johan Novelius Vesmannus, 
Johan Torchelius V.Gothus, Sven Lyrell V.Gothus och Magnus Melander. Anbe
langande ofwanbemelte perssoner och barberare gesällen, så är han reeda mer än 
för 2 åhr sedan reest uhr landet, och står altså mer intet att finna, hafwandes 
lijckwäll Consistorium mädan han innom rijket war, honom efftersöckt genom 
bref till Stockholm. 2. Effter Gyrenium hafwer och Consistorium åtskillige breff 
skrifwit till Stockholm till ståthållaren, men han ännu icke kunnat upfinnas. 
Hade och Doctoren wäll kommit honom till undergå ecclesiastiqve straffet, när 
han civiliter plichtade, effter han här sig några wekor uppehölt. Dhet samma hade 
och kunnat skee med Schmitz som från midsommaren förleedit åhr i staden war 
till hösten. 3. Theufferus, Velin, Novelius, Torchelius och Magnus Melander, 
hafwa alla hädanrest, för än the för något sådant brot warit berychtade mindre 
anklagade. Icke des mindre sedan Teufferus och Torchelius blifwit angifne äro 
breff och citationer till dhem afgågne. 4. Lyrell hafwer tils detta med sin saak 
legat i HoffRätten, dherföre Consistorium intet kunnat lite pendente giort något 
till. Resolverades altså att repraesenteras Doctoren huru han utan fog och oskyl
digt graverar Consistorium som skulle det icke giordt sitt tillet, der lijckwäll 
dhet i ingen måtto sig försummat, utan giordt sitt embete, will och än wijdare 
dhet giöra, och effterskrifwa dhe perssoner som stå att finna, såsom Gyrenius, 
Schmitz och Lyrell, som förmenas wara i Stocholm. Melander som än intet är 
hörd skall citeras, dhe öfrige skola och hijtskyndas, dher man får weta hwarest 
dhe äro, i medlertijd kan breff afgå till biskoparne att blifwa dhe från promotion 
afhåldne, tills dhe här compareradt.

* Felskrivning för Trechous.
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VII. Oplästes h:r Professorens Aurivillii memorial och opsattz på dhe skiähl 
som för Consistorio militera emot sal. Bringii erfwingar på dhe 200 rdr som 
Acad:n praetenderar och Kongl. May:tz domb Consist. anbefaller att inkomma 
öfwer till d. 5 Septembr. nästkommande. Professor Aurivillius påtog sig att 
öfwerresa till Stockholm, och advocaten informera noga och fullkomligen om 
hela saaksens beskaffenheet, iämwäll dher fördröya till acten blifwer insinuerad 
uthi Kongl. Revisionen. Advocaten förtröstas och skrifftekn om någon connoi- 
sance för dhess omaak.

VIII. H:r Ränttemästaren berättade dhet emellan exercitie hemmanet Hoof i 
Raassboo och Upsala hospitals hemman i Sta[v]by sochn warit någon stridigheet 
om ägorne. Men nu woro dhen samma slättad och afgiord uti hans, borgmästar 
Lohrmans och fleere andras presence.

IX. H:r Ränttemästaren berättade i lijka måtto, att såsom änckan i Prästbyn 
effter Consistorii ompröfwande och godtfinnande är afsat från hemmanet, och 
dher öfwer, sedan landzhöfdingen lagdt handen wid henne att maintinera, afgåt 
bref till honom, men intet swar dher på fölgdt, så hafwer han låtit fougden såå 
hemmanet så länge.

X. Discourerades om dhen åker för dhetta Professoren Norcopensis innehafft 
tanquam eloq. Prof., att blifwer den nu leedig, hwarföre resolverades att på till- 
börl. wijss afgår bref till honom, att will han den cedera.

H:r Ränttemästaren begärade, att när dhen åkren inkommer, han måtte få en 
åhrwäg der aff. Hanss skiähl dher till är dhet, att han från 676 warit berätti
gad till åker, men ingen torfwa tils dhetta af Consistorio nutit. 2. A t han hafft 
ensam beswäret för åkerwäsendet all tijden igenom. 3. Är och slutit uti Prof:r 
Lundii rectorat, att skulle han blifwa accomoderad med åker, dhet första någon 
blifwer ledig.

XI. Inlefrerade Ränttemästaren en charta som Samuel Figrelius fattat öfwer 
twisteplatzen emellan Academiens hemman Kiättsta och Rosenbergh med dess 
dher under liggande torp ägor. För Figrelii hafda möda bewilliades honom 50 
dr kopptfrimt.

XII. Begärte h:r Ränttemästaren en taxa på huusshyran uti sal. Knäppens 
gård, som Academien till afbetalning tillärkände ähr, och nu uthyras skall. In- 
spect. zerarii hafwa gården och husen besichtigadt och den wärdera uti hyra i ett 
för alt för 100 dr kopp*r:mt. Consistorium approberade dhetta werdiet, tillåtan
des jämwäll änckan behålla gården till hyra, så frampt hon ställer säker caution.

XIII. Studioso Olao Svanholm bewilliades 10 dr sölfwermynt i anseende till 
dess siucklige och miserable tillstånd.

XIV. Ivardus Scheffer anhåller att få testimonium, men allenast på et åhr. 
Resol. Honom förunnes testimonium effter wanligt maner.

Consistorium minus d. 27 Augusti 687
praesentibus Rectore h:r Lagerlööf, DD. Drossander, h:r Wolf, h:r Bilberg 

och Secret. Refftel.
Inkallades Ragnil Jöranssdotter emot trägordzmästaren Börie Bengtsson och 

dess hustru Apollonia Erichsdotter, inlefrerandes han sin exception, dher uti 
han 1. udåter sig willia plichta, om han henne blodwijte eller blånat tillfogatt.
2. Begär han att hans hustru må få sielf berätta, att Ragnil gufwit henne dhe 
300 rdr hon nu igen fordrar. 3. Dhe 80 rdr hon skulle i pungen tillagt, hafwer
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han intet emottagit, utan hanss hustru, dock oräcknade, begifwer sig lijckwäll 
dher med, om hon kan beswäria, om hon dem i pungen inlagdt. 4. Ragnilss 
gångkläder upförde i hennes räckning N:o 4 till 56 dr kopptfr:mt, säger han legat 
uti hennes skåp, och sin hustru fuller hafft nyckelen dher till, men blefwit bort 
stulne. 5. Till dhet borderade gehänget, som hon werderat för 120 dr, postillan 
20, silfklimpen 20, gullringen 60 som giör 220 dr kopprfr:mt nekar han alldeles. 
6. Böxorna N. 2. i räckningen opförde och dhet öfrige för 116 dr kopp^r:mt 
will han gifwa igen, fast hon honom dhet gufwit. Försäkrar för dhe öfrige betala 
hwad han kan blifwa skyldig. Här på inlefrerade han en räckning, dher uti han 
tillstår af dhe 2296 dr 16 öre koppar:mt hon honom i sin räckning debiterar 
för, 1406 dr, afförandes sig dhe bem:te 80 rdr som giör 480 dr. Item Ragnilss 
gångkläder å 56 dr. Item dhe bortstulne sakerne a 220 dr. Item för twål 
12 dr. Men på ofwanb:te 1406 dr opförer han sig betalt i penningar contant, 
och dhess utan för maat, dricka, liuss, wed, twät etc. 1101 dr 16 öre, så att 
allenast resten är 304 dr 16 öre.

Ragnil frågas om någon war tillstädes som såg när hon lade dhe 80 rdr i 
pungen, eller när dhet skedde, förste eller senare gångerne hon honom till 
Börie Bengtsons hustru lefrerade? Hon sade att hon tog pungen, åtskillige 
gånger till sig, och sidste gången lade hon dhem in, men intet war Börie Bengt
son eller dhess hustru med när dhet skedde ey heller någon annan.

Ragnil frågades om hon war då frisk eller hufwudswag? Hon sade sig då wara 
hufwudswag.

Frågades om dhet skedde alt uti Börie Bengtssons huuss, att hon först fick 
pungen åt Börie Bengtsons hustru, och sedan tog honom till sig och åter lefre
rade från sig? Hon swarade ia.

Frågades när gångkläderne kom bort, som Ragnil klagar wara bort stulne, och 
hwem hade nyckelen till rummet dher dhe woro uti. Börie Bengtsons hustru 
sade dhem kommit bort en gång, när en hustru, som förr warit hooss stahl- 
mästaren Scherer, war dher hooss Ragnil i 8 dagar. Sade och att kläderna lågo 
uti ett skåp in uti dhen stugun, som Ragnil war, men till samma skåp sade 
Börie Bengts, hustru sig hafwa nyckelen.

Nu insinuerade Ragnil en h:r Prof. Olai Rudb. hustrus [Vendelas] attest af 
d. 13 Aug. att hon inventeradt dhe saker som Ragnil tillkom, och hooss Börie 
Bengtson woro; hon inlefrerade och sielfwa inventarium. Börie frågades om pen- 
ningerna i pungen lefrerades förän Prof. Rudb. hustru inventerade Ragnilss sa
ker. Han swarade dhet skedt wid Michaelis, men lijckwäll förän som Prof. 
Rudb. hustru inventerade dhen andra egendomben.

Börie Bengtsson frågades när hans hustru talte om att hon emottagit pen- 
ningerna?

Börie Bengtson sade dhet war intet långt emellan hon dhem fick och hon 
sade dhet för sig. Han frågades om hon intet sade huru mycket dhet war? 
Dher på swarade han, att hon det intet sagt; icke heller hade hustrun räcknat 
dhem. Men dhet tillstodh han att hustrun strax sagdt att Ragnil skänckt henne 
dhem, hwar på han sade sig swaratt: så må du föda henne dherföre om du fat 
penningerna. Consistoriales obiicerade honom, att måtte han dhem räcknat eller 
till dhet ringaste wetat huru månge dhe woro, effter han strax wille förstå sig 
till att föda och uppehålla henne dher med. Men han nekade.

Ragnil frågades om hon intet räcknade Börie Bengtsons hustru penningarna
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tillhanda? Dhet sade hon sig intet giordt effter hon war swag, men lijckwäll 
sagt åt henne offta gånger, att först war dher 220 rdr i pungen och sedan lade 
hon till 80 rdr. Börie Bengtson förmente henne intet kunna weta att hon lagdt 
till dhe 220. rdr som först woro i pungen några flere, effter hon war hufwud- 
swag. Men sade sig icke full weetskap här om hafwa, effter han tog aldrig pen- 
ningerna emot, utan hans hustru, effter dhe blefwo henne skänckte, handlade 
med dhem, och tog jemwäll af dhem en hoop om Michelssmässan samma åhr 
och köpte en hoop matsaker före.

Börie Bengtson utgick och hans hustru med Ragnil blefwo allena inne. Börie 
Bengtsons hustru tillfrågades på hwad sätt hon penningerna emottagit, och huru 
mycket dhet war? Hon swarade att Ragnel på några wekors tijd fick henne 5 
gånger penningerna i händer, och tog dhem åter till sig; wägrade lickwäll altijd 
taga mot dhem, och bad Ragnil lägga dhem under sig i sängen. Men siette gången 
sade Ragnil så, tag dhem I, och haf dem, och handla med dhem som I will, 
iag begär dhem intet mehr, dhe andra fa nog ändå.

Frågades, räcknade I intet penningarna? Hon nekade dher till. Frågades om 
hon intet bad mannen räckna dhem, dhet sade hon sig icke heller giordt, tänckte 
icke heller dher på, effter hon fick dhem till skänckz, men det tillstod hon att 
hon räcknat dhe penningar hon fick Ragnil. Nembl. 140 rdr och dhess utan 30 
dr kopptfr.mt hon betalt på hennes wägnar för 2 faat öhl som hon effter 
henness siuckdom åt henne köpt.

Frågades när hon reste till Michelssmässa marknad och kiöpte till huusshållet, 
huru mycket hon då tog af penningarna? Hon sade sig dhet intet kunna komma 
ihog. Hon frågades och hwij hon gaf Ragnil dhe 140 rdr igen, om hon, som 
hon berättar, skulle fat dhem till skänckz, hon sade sig dhet först wägrat och 
swarat, at dhet skulle goda karlar wara som lade dhem emillan, om hon icke 
skulle behålla dhem.

Börie Bengtson inkallades, och hustrun gick uth, då han tillfrågades, om intet 
hustrun sade för honom, huru mycket af penningerna hon bortköpte i Michelss
mässa marknaden? Dher nekade han. Han frågades och om han intet kan er- 
hindra sig hwad sorter och huru mycket hon kiöpte, att man dher af kan sluta 
qvantumet? Han swarade dhet han hafwer icke heller lagdt dhet på hiertat, 
effter hans hustru fat peningarna af Ragnel, och såleedess hade macht att kiöpa 
hwad hon behöfde. Ragnil kunde intet neka, att hon sidste gången hon fick 
penningarna från sig, gaf Börie Bengtsonss hustru penningarna med dhe orden, 
att hon skulle handla med dhem som hon wille. Dhet frågades Ragnel om hon 
då med bemelte ord äntel. wille gifwa henne penningerna aldeles. Jag tänckte 
intet annat, än hon skulle handla med dhem till mitt huusshåld, och att iag dher 
af skulle hafwa mitt uppehälle och skiötzel sade hon.

Ragnel frågades när hon lade dhe 80 rdr till uti pungen, och huru hon kan 
komma ihog effter hon war hufwudswag. Hon sade dhet skedde sidste gången 
hon fick pungen från sig, och att hon det wäll kommer ihog. Frågades om hon 
detta kan beswäria med eedh, kunnandes allenast en sådan phantasie henne före
fallit under hufwud swagheeten? Hon swarade dhet hon dher på intet wille af- 
lägga eed. Frågades om någon war dher hooss, när hon skulle dhe 80 rdr in- 
lagdt, dher till swarade hon ney.

Börie Bengtson mente fleere penningar intet warit i pungen än dhe 220
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rdr som woro på zedelen wid pungen tillsat upskrefne, hwilken zedel han tagit 
till sig från pungen, at han skall sedan kunna bewijsa huru många penningarna 
warit.

Börie Bengtson afträdde och hustrun kom in, då hon tillfrågades, om icke hen
nes man, när han tog zedelen från pungen, och såg huru många penningar dher 
på skrefne woro, icke och såg åt om så månge woro i pungen? Hon sade att 
han intet tog zedelen från pungen, utan hitte honom en gång up, sedan han fallit 
ifrån, hade icke heller räcknat dhem. Dhet remonstrerades henne, huru han sielf 
bekant han tagit zedlen från pungen, hwarföre han inkallades igen, men hon 
påstod ändå sin utsagu.

Dhe utskickades samptel. och hölt Consistorium rådeligit inkalla Börie Bengt
son ensam, och honom förehålla huru saken hon förewetter sädan på hanss sijda, 
att han med swårheet synnes kunna leeda sig dher ifrån. Hwarföre skulle han 
förhållas att wille han bekänna reent uth, alt hwad honom här wid kunde witter- 
ligit wara, på dhet han all wijdare widlöffigheet kunde undslippa. 2. Böhr han 
och tillfrågas om han kan med sin eed hålla, att han hwarken räcknade penning- 
erna i pungen, eller att han hördt dhet hans hustru bekänt huru många penning
arna woro. Item om han icke wetat huru mycket hans hustru tagit af penning- 
erna en och annan gång.

Han inkallades och föresteltes honom näst ofwanb.te med allfwarsamme ex- 
pressioner, hwar till han swarade det han intet kan swära här på, utan han wille 
heldre betala penningerna, beklagade ehest dhet hans hustru dem på dhet sättet 
som sked t, emottagit.

Börie Bengtson afträdde och hustrun inkallades, då äfwen henne såsom honom 
gravationerne föresteltes, och jämwäll frågarne, med åtwarning hon wille sigh 
wäll betäncka, och alt richtigt bekänna. Hon swarade intet directe till den förra 
frågan, utan senare omsijder lijckwäll bad hon Gud beware sig att swäria dherpå.

Till den andra frågan swarade hon, att hon intet weet huru mycket hon tagit 
af penningarna till inköpet som skedt är wid Michelssmässa marknaden eller 
ehest, dhet hon och sade sig beswära kunna med godt samweete. Icke heller 
weet henwes man huru många penningerna warit, fast han tagit zedelen till sig 
och giömdt honom. Consistoriales beslog henne med twetalen effter hon till
förne sagt honom hittat zedelen.

Resol. Rector försöker om parterne intet kunna på god willigt wijss komma 
öfwerens, utan dom, men dher dhet icke står at förmoda, upsättes afdömandet 
till Consistorium majus, effter saken natura sua der under hörer.

Hac occasione påmintes att bör in Consistorio öfwerläggas, huru wijda testa
mentet som sal. stalmästaren Schaerer giort till denna Ragnel bör attenderas, och 
om icke till det ringaste en dehl af egendomen tillkommer publico som danarf 
effter lag och Kongl. May:tz allernådigste förunte privilegier.

Effter Consistorii academici godtfinnande och sluut af d. 27 Augusti sidstl. 
förentes Kongl. Acad:ns trägordzmästare, Börie Bengtsson och Ragnel Jöranss- 
dotter om dhe dhem emillan warande twistigheeter och fordringar d. 6 Septem- 
bris innewarande åhr uti Rectoris Magnifici Petri Lagerlöfz huuss praesente 
Secretario på sätt och wijss som fölier.
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1. Begaf sig Börie Bengtson att betala till Ragnil Jöranssdotter Koppwrmt
dhe 80 rdr in specie hon effter sin räckning af honom praeten- dr 
derat som giör   480

2. Begaf han sig i lijka måtto att betala resten på dhe 220 rdr
hon af honom f o d r a t .................................................................  304

3. Ett par klädes böxor med 6 små silfwerknappar uti. Ett par 
skinböxor, ett par stöflor, som Börie Bengtson af Ragnil 
Jöranssdotter emottagit, lefrerar han henne tillbakars igen.
Men för en hatt han häfdat henne tillhörig betalar han . . .  6

4. Ett borderat gehänge, en postilla, en silfwerklimp och en guld
ring är för Ragnil förkommit i Börie Bengtsonss huuss, men 
dherföre tillstod hon sig intet wijdare prsetendera, effter hon 
icke skiähl nog hafwer honom dherföre att söka, utan afstod 
dhen fordran aldels.

5. Men dhe bortkomne kläderne i merb:te Börie Bengtsonss
huuss, såsom en sarf kiortel, en tofshufwa, en tafftz krage, 
en hufwudduuk, ett slessingz förkläde, ett rask förkläde be
talar han, effter hanss hustru hafft den under sitt förwar, och 
gifwer d h e r fö r e ......................................................................... 30

6. Dhe pertzedlar som Börie Bengtson i sin räkning antecknat 
och till Ragnelss behoff inköpte äro, består han såsom han 
dhem upfördt.

7. Förutan dhetta tillstod Börie Bengtson sig hafwa af Ragnil 
Jöranssdotters egendomb ännu hooss sig en slipsten, en hacka, 
ett sämsk skin å 5 mk kop{wr:mt, een lijten skrifftafla af steen, 
och utlofwade dhet willia strax igenlefrera, och jämwäll om 
något mehra henne tillhörigt hooss honom finnas skulle. Blif- 
wer så ofwanstående summa Börie Bengtson betala skall, som
hon och all wijdare praetension sig a f s a d e ............................... 820 dr

Ofwanb:te summa nembl. 820 dr försäkrade Börie Bengtson på dhetta sätt att 
betala, att af dhe ungefähr 300 dr kopprfrimt som han berättar på sin löhn restera, 
will han när dhe utfalla, låta henne fa större dehlen. Sedan skall han betala af 
sin för fölliande åhren fallande ordinarie löhn hwart år dhet mästa som giörl. 
och möyeligit wara kan, förbehållandes han lijckwäl sig af hwar åhrs lön så myc
ket han till nödtorfftigt uppehälle för sitt huuss kan behöfwa. I medier tijd för
säkrade han Ragnil Jöranssd. till dess större wissheet om betallningen, med sin 
gård och fasta egendomb på Tofwan här i staden belägen till underpant, hwar 
på han lofwade gifwa henne obligation, tillståendes jämwäll henne den weder- 
börl:n inprotocollera låta. Med detta woro parterne å bägge sijdor benögde, och 
giorde här öfwer handräckning.

Consistorium majus d. 7 Sept. 
närwarande Rector h:r Lagerlööf, M:r Micrander, h:r Lundius, DD. Dros- 

sander, h:r Spole, h:r Bilberg, h:r Peringer, h:r Obreckt [Obrecht], h:r Nor
man, h:r Elingius, h:r Qvaestor, och Secret Reftelius.

I. Rector insinuerade för dhetta wälborne Prof:ns Örnhielms fullmacht af d.
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30 April sidstl. att wara Bibliothecarius wid Kongl. Acad:n här i Upsala. Samma 
fullmacht war allenast copialiter öfwersänd, tyckandes Consist. wara otienl. att 
hon icke in originali effter wanan blifwit lefrerat.

II. Oplästes Kongl. May:tz fullmacht för Mag:r Petrus Halenius af d. 30 
April uppå den vacante qvaesturen wid Acad:n effter för detta Qvaestorem h:r 
Jacob Arrhenium.

III. Oplästes Höglofl. Kongl. HofRättens breff af d. 30 Julii 687, att effter 
såsom Kongl. May:tt allernådigst befalt, att uti alla saker som så wäll för undre 
som öfre rätterne förekomma skola wisse referenter, som wara som formelle 
relationer upsättia effter seriem temporis med alla saaksens omständigheeter, 
hwilka relationer och sedan communiceras skole med parterne och underskrif- 
was, dherföre hafwer Högl. Kongl. HofRätten samma Kongl. May:ttz i anför- 
ordning communicera welat till hörsam effterrättelsse. Skall och uti dommarne 
och resolutionerne skiählen noga och granligen an technas, och till protocoll 
föras dher någre differente vota finnas.

IV. Insinuerades wälborne h:r landzhöfdingens Gyllenhoffs breff af d. 1. Sep- 
tembm, låtandes förnimma att d. 30 hujus är berammat att besich[t]ning skall 
gå för sig och ransackning med Årsta by i Biörskogz sochn.

Resol. H:r Ränttemästaren drager försorg dher om, att någon fullmechtig å 
Academiens sijda, som saaken förstår blifwer dher till anförordnat.

Hac occasione påminte H:r Lundius, att woro wäll, dhet hade Academien 
någon god man, som kunde bijwijsta slijka förrättningar och Academiens rätte- 
g-ångz processer under händer taga, effter Ränttemästaren intet kan tillhinna med 
alla, och Professorerne offta för dhen orsaken skull från sine embeten och för- 
rätningar förhindrade blifwa. Dhe andra Consistoriales höllo dhetta förslaget icke 
orådeligit.

V. Insinuerades ett borgmästare och rådz bref här i staden, begärandes dher 
uti communication aff ransackningen emellan Lyrell och Kerstin Klang, så wijda 
bem:te ransackning henne angår, effter hon uti stadzrätten skulle dömas. Samma 
ransakning berättade Rector sig reeda communiceradt med stadz magistraten, 
effter som han intet kunnat wägra dhem dheras begäran, så wijda ransackningen 
tient dhem till uplyssning. Men hafwer lijckwäll icke wijdare dher af extradera 
låtit, än hwad Kerstin enskylt angåt. Sade sig och fuller welat först med Con
sistorio communicera stadz magistratens desiderium, men hafwer med extra- 
derandet till Consistorii sammankomst så länge icke kunnat dröya, effter dhe 
läto förmärka sig strax saaken företaga wille. Consistoriales höllo icke för nöden 
sådan communication af brefwet, utan approberade dhet som skedt.

VI. Oplästes h:r Professorens Aurivillii breff a part till Rectorem skrifwit 
(dherföre han och dhet till sig tog) berättandes dher uti att han befunnit af 
dhen förre hooss Kongl. May:tt i underdånigheet insinuerade deduction i Bringii 
saak, att mäst alla dhe skiählen, som Acad:n ärnat effter sitt memorial nu fram
draga att förswara M:r Boos book med, och der igenom hindra erfwingarne till 
dhe 2 poster effter Kongl. May:ttz allernådigste resolution äro förre införde. 
Hwarföre han understår sig intet med dhem wijdare att inkomma, effter Kongl. 
May:tt i resolutionen fordrar att klarare skähl produceras, utan för dhen orsaken 
efftersökt med h:r Söderman och funnit andra efftertänckelige skiähl, hwar 
ibland är och så h:r Profir Olai Rudbecks insinuerade skrifft. Profir Lundius
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befarade att torde till dhen skrifften icke så m ycket attenderas, effter Prof:r 
R udbeck icke lärer ansees annorlunda än som  ett annat Consistorii mem brum  i 
saaken intresserat. Consistoriales tyckte lijckwäl att som  d h et tillförne, när 
m em orialet i Consist. oplästes, approberades, må dhet och i underdånigheet pro
duceras, kunnandes Consist. på andre skiähl sig icke referera, än som  finnes, 
som  nu giälla så wijda dhe kunna.

VII. Insinuerades och uplästes sal. Gudmund Kåhres änckas hustru Anna 
Pädersdotters in Martio daterade skrifft, att såsom uti sielfwa testamentet hon 
och hennes sal. man sig förbehållit att tillsättia dhe stipendiater dhem helst 
behagade till dhet af dhem donerade stipend. förordnar hon att Johan Lindelius 
succederar Candidaten Dimberg, som i höst åtnutit sitt fyllest. I Bolmeri ställe, 
som nu fåt lägenheet, och Zephrinii [Zephyrinus’] som död är, kommer Johan
nes Brinck och Magnus Lacherus såleedes, att Brincken får om åhret 130 dr 
koppör:mt, Lacherus 170. dr, Georg Svebel [Svebilius] 270, Petrus Molin 380, 
Magnus Molin 480, och )o)nan. Lindelius som i åhr will resa 100, och dhet så 
länge som testamentet uttrycker.

Prof:r Spole berättade att dhenna förordning honom  m ed sidste posten  b lef  
tillhanda skickat, och är reeda i Stockholm  com m uniceradt m ed Illust. Can
cellario och  i går m ed ProCancellario.

VIII. O plästess häradzhöfdingens wälborne h:r Carl G yldenC reutz notifica- 
tion af d. 30 Augusti att Mag:r Petrus Åhm an låtit förmärka sig äga 3 öresl. 
skattejord som  ligga od elte  wid Acad. hem m anet Lilla Åby till åker äng och  
huuss, och  att A cadem ien skall förm ena honom  huussrum i gården, hwarföre 
söker han laga dehlning uti bem elte hem m an näst kom m ande ting, dhet h:r 
häradzhöfdingen berammat att hålla i Gåtröra sochnestugu d. 30 Septem br/j. 
R es. H:r Ränttemästaren drager försorg dher om , att någon fullm echtig den  han 
om  saaken underrättar, constitueres.

IX. Inlefrerade Rector besich[t]ningen, som Consistorium resolveradt skee 
skulle öfwer åwerkan som berättas sked t wara med skogzhugge på Nötebo skog, 
betygandes Ringius uti bemelte besich[t]ning att inspectoren Anderss Larssons 
Hööks bonde Anderss Simsson i Hade och Åsunda* sochn har huggit in på 
Nöteboo röörgång en stoor myckenheet skoogh, som han nu i höst ärnar up- 
skåla, hafwer och jämwäl låtit andra fälla skog på ofwanb:te Nötebo ägor. H:r 
Ränttemästaren berättade att för någre åhr sedan hafwa åboerne i Hade och 
Håsunda* sochn giordt åwerkan med skogzhygge på dhesse Nöteboo ägor, och 
när Norboo torparen något dher påtahlat, hafwa dhe honom undfat med hugg. 
Sedermera hafwer åter skogzhygge skedt för 2 åhr sedan, och han då låtit saken 
komma för rätta, att skulle besich[t]ning skee.

Förleeden sommars haf:r Ränttemästaren kommit öfwerens med inspectoren 
Höök, att wille dhe besichtiga platzen som twistas om, och hygget dher skedt är, 
och jämwäll hwad röör å bägge sijder kunna wara, att kunna dhe till äfwentyrs 
utan process rätta detta. Och hafwer fuller Höken en charta som han will gå 
effter, den han och då upwijst, men icke dess mindre condescenderat till be- 
sich[t]ningen, då och Prof:r Bilberg lofwat wara tillstädes, men sedan hördes 
aldrig af Höken, och kom så intet till någon besich[t]ning.

* Felskrivning fö r H edesunda.
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Resol. Af häradzhöfdingen på dhen orten der twisteplatzen belägen är, begäres 
dhet wille han till Consistorii säkerheet genom goda männ af rätten, platzen och 
den falde skogen besichtiga, med hwad åwerkan wijdare kan skedd wara, noti- 
ficerandes och Höken dher om.

X. Insinuerades h:r landz secreterarens Petter Diikmans breff af d. 28 Aug. 
förärandes han till Acad:n ett exemplar af sitt tryckte wärk om penningarnes 
beräcknande i forna tijder här i rijket. Resol. Detta exemplar förmente Con- 
sistoriales böra inlefreras i Bibliotheqvet, och afgår till secreteraren wederbörlig 
complement.

XI. Rector giorde påminnelsse uppå wederbörandernes giorde reqvisition, 
om icke nu skulle afgå förklaring till Höglofl. Kongl. HofRätten uppå sahl. 
Prof:ns Gartmans enckas [Margaretas] suppliqve, som med dess allegatis till- 
förende i Consistorio insinueradt och opläst är, förfrågawdes huru bemelte för
klaring skall formeras. Prof:r Micrander och någre andre förmente förklaringen 
reeda öfwergåt, effter suppliqven med dhe andre documenterne för någon tijd 
sedan ankommit. Prof:r Obreckt sade den ankommit wid slutet af dhess rec- 
torat, men aeterne då strax intet kunnat blifwa ferdiga. Nu warande Rector sade 
sig intet kunnat föredragit denne saak Consist. förr, effter som feriae warit ifrån 
dhen tijden tills nu, och Consist. dherföre ey warit så freqvens tillsammans. 
Dhet discourerades af och an om denne saaken, och mente någre i förstonne 
att wara nog dhet aeta allena öf:r sändes, men omsijder resolverades, att effter 
aeta upsätties en fulkomblig förklaring och grundelig öfwer det som Kongl. 
HofRätten desidererar, hwilken sedan öfwerskickas med actis och bijfogade ex- 
cüse att förklarningen och aeterne förr icke blifwit öfwersänd, effter tils detta 
Consist. icke kunna så freqvens wara tillsammans.

XII. Till bondebeswärens äntel. afhielpande och ratificerande bewilliades föli- 
ande dagar i denne weekan, effter middagerne. Consistoriales desidererade att 
inspectores aerarii, som tillförne gufwit sitt betänekande wille wara och tillstädes, 
och gifwa all behörig underrättelsse. Dhe åter igen sade skriffteligen wara anno- 
teradt alt hwad dher till hörer, och dhe dher hooss bijfogat sin mening, hwar- 
före dhe sade sig ey kunna eller böra wijdare här till giöra.

XIII. Inkallades Laur. Börk[e]gren Amanuensis, och tilltalades aff Rectore 
om den faut han nyligen committerat theri att han utan på brefwet till Kongl. 
HoffRätten i Stockholm, har i stellet för Swea HoffRätt, satt Götha HoffRätt, 
hwarföre och brefit icke blifwit af HoffRätten emottagit, utan hijtskickat; hwar 
på han sade sig så hafwa i sin titulär book. Thenne fauten gick Consistorio 
nog till sinnes, hälst såsom och sådant ibland i andre saker förelupit; nu såsom 
dhetta aff Amanuensis egit förseende är skedt, ty admonerades han att alle breff 
som afgå, först wijsas Secretario.

XIV. Resolverades att lijstan på baakungzpenningerne giörs ferdig af Secre
teraren, men förrän hon extraderas, fördrages hon Consistorio. Hwar wid är att 
observera att augmentet som effter sidsthåldne rijkzdag bewilliat är skall till- 
lägges.

XV. Föredrog Rector Consistorio, det wille Consistorium wara omtänekt om 
successionen till dhen vacante wachtmästaretiensten, önskandes dhet att kunde 
en sådan påhittas som dher till tienlig woro. Insinuerade så Rector een Hanss 
Högwördigheetz ProCancell. och ArchiEpiscopi recommendation för en wid
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nampn Erich Lind, den han förmälar uti sin tienst en  godh tijd warit, och  sig 
trogen skickelig och flijttig förhållit, tw iflandes in tet att han in tili b em elte va- 
cance skall wara capabel, hwarföre H ans H ögw ördigheet begärer han m åtte när
mast till consideration komma. B em elte  Erich Lind inkallades att skulle C onsisto
rium nogare giöra sig underrättat om  hans persson, lefw erne och tienligheet 
här till. H an tillfrågades så hwar han är född, som  om  hwar han sig uppehållit, 
och  huru gammal han war, effter han syntes något ung. H an tillstod sig wara 
född här i staden, och nu någon tijd arrenderat H ans H ögw ördighetz Erke- 
biskopens gårdar i Ö stergötland, är och  så w ijda till åldren kom m en att han är 
24  åhr gammal. H on om  rem onstrerades om ständelin detta em betets swårheet, 
att äro här wijd icke ringa förrättningar, utan sådane som  hafwa stoor börda och  
answar m ed sig. Särdeles reqvireras god t och  m ogot betänckande, troheet flijt 
och förstånd, sampt stark- och frim odigheet, som  undertijden wid swåra händels- 
ser kan reqvireras, och dherföre förehöltz honom  om  han finner sig af dhesse  
och  slijke qvaliteter, som  till detta em b etet fodras. Han utlät sig så leedes, att 
han förmodar hooss honom  icke något skulle desidereras, som  till bem :te em - 
bete reqvireras. T og  dher m ed afträde.

Anders* Yxtorphs suppliqve insinuerades, anhållandes han om ofwanb:te va- 
cance. Han inkallades berättandes sig tient under Licthons regemente i Skåne 
för qwarteer mästare och sedan för cornett. Sedan hafwer han tient under Ammi- 
ralitetet och hafwer dher på sine bewijss. Men nu på ett år hafwer han sig uppe
hållit här i staden lijckwäll utan tienst, här med afträdde han. En och annan af 
Consist. låto förmärka det will föreliudas, att skulle han wara något begifwen 
till drickande.

En under staden aff des betiente nämbdes och såsom en skickelig persson, 
wid nampn Oloff Jonsson. Men för denne gången resolverades intet här uti, 
utan förbehöllo sig Consistoriales att wijdare omhuxa sig, och förfråga sig om 
desses qvaliteter och lefwerne, då dhe sedan effter nogare inhämptat underrät- 
telsse willia här om gif:a sitt betänckande.

XVI. Uplästes Larss Erichssons suppliqve i Nyby, begärandes han tillgifft på 
sin rest som är 60 dr kopp^r:mt. Hwilken rest medelst misswäxt och annan olä- 
genheet skall förorsakad wara. Prof:r Spole och Norrman betygade denne bon
den wara en flijtig man, mycket wäll omlagat hemmanet. Sade och dhet han för 
dhem klagat, att han aldrig hint uth med utlagorne, om icke han hafft sin hustrus 
fördehlor att understödia med. Resol. Efftersees om förr för honom är något 
resolveradt, hwar och icke öfwerlägges dhetta hans desiderium, när dhe andra 
böndernes beswär företagas.

X V II. Studiosus "Dominus Paulus Kim ingius begär att få testim onium  och  
D aniel A nglenius viaticum . Inspector nationis för tijden warande R ector contes- 
terade dhet han intet förnum m it om  dhem  annat, än dhet förswarligit är, hwar
före bewilliades dhem  dheras begäran.

XVIII. Secreteraren gaf Consist. wid handen, huru som han förleeden höst 
wid lagmanss tinget i Stockholm actionerade körkoherden i Skäfftuna Mag:r 
Erlandum Aureum,** tillfölie af Kongl. HofRättens resolution, medelst hwilken 
twisten emellan Acad. hemmanet i Wälsta [Vålsta] och Ista och prästebordet

* Felskrivning fö r  Olaus. ** Felskrivning för A u ren iu m .
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i Skäfftuna dijt remitterade warit. Har och dher wid lagmans rätten wunnit dhet 
han söökt, nembl. att emädan häradzsynen 681 icke besichtigat hela twisteplat- 
zen utan allenast en dehl, skall dher öfwer nu skee en ny syn. Emot samma 
domb appellerade körkoherden, och har mann tills detta wentat, om icke han 
wille lagfara med appellationen, men som det icke sked t och fatalia nu ex- 
spireradt, förfrågade Secreteraren om icke Consist. å sin sijda vigilera wille. 
Resol. Uti Högl. Kongl. HofRätten ansökes, at saken declareras för desert.

XIX. Secreteraren berättade att fogden Ringius begär att Consistorium will 
taxera hwar pertzedel för sig som går af h:r assessorens Behmers Acad:n till
slagne hemman, kunnandes han intet rätta sig effter reglementet, emädan alla 
pertzedlerne dher icke specificerade äro. Consistorium förmente dhet alla dher 
finnas, och bör han dherföre regulera sig dher effter.

XX. Påminte Rector att fåchtemästarens sal. Grubbens eneka, anhåller trägit 
och enständigt om sluut i sin fodran att fa åtniuta nådåhr tillfölie af den reso
lution Kongl. May:tt alldranådigst förundt exercitiemäst:e enkor. Refererade så 
dher på, huru wijda med hennes fordran warit kommit förre uti Consistorio 
och uplästes dher om aeta af d. 3 Augusti §. 5.

Professor Micrander hölt betänekeligit att låta änekan fa nådåhrsmedlen uth, 
effter sedan Consistorium intet hafwer att tillgå, att giöra aerarium betalt med, 
för dhet mannen tillförende på sin löhn avanceradt. Det sade och Prof:r Bilberg, 
dhe öfrige Consistoriales reflecterade i lijka måtto på aerarium, men så inföll 
åter dhen consideration hoos dhem dher emot om icke nådåhret såsom purt 
gratial bör henne ograveradt förbehållas, dhet hon och 2. till föllie af Kongl. 
May:ttz resolution enständigt påstår. Lärer och 3. i widrig hendelsse klaga, ser- 
deles 4. som hon seyer sig intet eliest kunna komma sin man till grafwen. Om- 
sijder resolverades att Consist. uti ödmiukheet communicerar detta med 111. 
Cancell. och inhämpter dess betänkande.

XXI. Effter uti audit. Gust. maj. ännu inge lectiones publiae kunna hållas 
för öfwerbygningen skull till nya Bibliotheqvet som ännu intet blifwer till ända 
fördt och slutin på 14 dagar, så resolverades att dhe gode herrar af Professo- 
rerne som läsa uti berörde auditorio efftersee uti catalogo hwilka timmar ledige 
kunna finnas i dhe öfrige auditorierne som dhe kunna betiena sig aff till läsande.

Dhen 8 Septembm 687
företoges böndernes beswär uti Klintens fögderij att skärskådas och ratificeras, 

hwilka inspectores aerarii h:r Prof. Aurivillius, Wolff med h:r Ränttemästaren 
gufwit sitt betänekande öfwer.

I Consistorio woro denne gången närwarande Rector h:r Lagerlööff, M:r Mic
rander, DD. Drossander, h:r Spole, h:r Bilberg, h:r Peringer, h:r Obrecht, h:r 
Norman, h:r Qvaestor och Secreteraren.

Cursor skickades effter Prof. Lundius, men berättade honom, när han igen
kom, wara opasslig.

Förmedlingerna som här under fölia, äro alla i gemeen förståendes om en 
behagelig tijd, så att dhe i längden kunna uphäfwas, eller i hwariehanda motto 
förandras, såsom tijden och omständigheeterne det tola och reqvirera, och äro 
såleedes icke perpetuel.

Tillgifften på gambla resten så aff penningerne som spanmålen är såleedes
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förståendes, att dher bönderne icke betala hwad som återstår öf:r dhet som är 
remitteradt och tillgifwit, så beståås dhem icke heller tillgiffterne att dhe dhem 
niuta, utan giöres då execution på alt, och egendomen, såsom i synnerheet 
boskapen lembnas till inventarium.

Närtuna eller Kårsta rättarelag.
Alla samptel. Acadrns bönder i Wålsta och Korsta rättarelag supplicera om 

någon tillgifft på utlagorne för den stora misswäxten skull dhe lijdit förleedit 
åhr 686 och serdeles på rogen som nästan alldeles heelt och hållit slagit felt. 
Här om uplästes suppliqverne, dher uti dhe berätta sig omöyeligen hinna uth 
med udagorne för bemelte åhr. Befallningzmannen contesterade så i sanning 
förewetter som bönderne lamentera. Consistorium resolverade altså, att när be
melte rättarelag med tingzrätternes attester verificera sitt klagomål, skola dhe 
åtniuta tillgifft på udagorne för bem.te åhr 686 till en trediedehl, hwilket är så 
förståendes att hwart hemman för sig tillgifwes trediedehlen af åhrl. ränttan. 
Här på hafwer Wålsta rättare för dess rättarelag inlefrerat tingzattest.

Pär Ersson i Kårsta byn h. 1. om 13 1/3 öresl. Räntar effter jordebooken 
44 dr 24 i  öre 20 t:r 4 fd:r spl.

Förmedlat 3 t:r 4 fd:r spannemäl.
är skyldig ifrån 1685 1 t.
Bonden begärt tillgifft på Anno 1686 åhrs utlagor för den stoora misswäxten 

skull, är sedermera död både hustrun och bonden. Inspect. aerarii betänckande. 
Tages ut skulden. Consistorium ratificerade detta.

Erich Erichsson ibidem h. i  om 7 öresl.
Ränter effter jordebooken 42 dr 15 i öre 13 t:r 4 fd:r.
Förmedlat 13 dr 23 öre 1 t:a 6 f:r spannemähX.
Är skyldig från 685 11 dr 9 t:r 6 f:r spannemdhl.
Klagar och supplicerar om tillgifft på spannemäYAs resten för misswäxt skull 

åhr 686. Insp. aer. betänckande. Halfwa spannemJhls resten tillgifwes, det 
öfrige betales, eller tages söder så mycket som finnes. Consist. ratificerade detta.

Johan Stafzon i Hall h. é om [lucka] öresl.
Räntter effter jordebooken 29 dr 21 i  öre 1 t. 6 f:r.
Tillöckningen 9 dr 4 t:r spanmåhl.
Är skyldig från A:o 685 56 d. 3 öre 11 t:r 4 f:r.
Insp. aer. betänckande. Res. Tages hwad dher finnes, dhet öfrige afföres, på 

tillökningen uphäfz så mycket att han här effter utgiör 3 t:r spannemähX och 
penningerna utgiörs effter gambla jordebooken. Consistorium ratificerade detta.

Matz Mårtensson i Sunnerby klagar äfwen om misswäxt och supplicerar om 
tillgifft. Insp.: Efftergifz 1 t:a 6 f:r spanmål. Consistorium resolverade att han 
niuter ofwanstående resolut, till godo.

Erich Erichsson i Ubby h. 1. om 10 öresl.
Ränttar 42 dr 27 öre 12 t:r 4 f:r spannemäbi.
Tillöckningen 3 dr 24 öre.
Skyldig ifrån 685 6 dr 14 öre 11 t:r 5 £ f:r.
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Klagar öf:r tillöckningen och begär dhen måtte uphäfwas som och fa tillgifft 
för 686 för misswäxt skull.

Inspect. aer. betänckande. Tillöckningen som är 3 dr 24. öre eller 4 lass weedh 
uphäfz. 2. Remit. 4 t:r spannemähl för misswäxt, dhet öfrige betalas, eller tages 
söder och lembnas till inventarium.

Consistorium ratificerade tillöckningen, men för misswäxten åhr 686 niuter 
general resolutionen.

Ibidem Johan Mårtensson h. i  om [lucka] öresl.
Ränttar 26 dr 15 i  öre 6 f:r spannemJhl.
Tillöckningen 1 dr 28 öre.
Skyldig från 685 22 dr 27 i  öre 4 t:r 5 i  f:r.
Supplicerar om lindring på udagorne. 2. Tillgifft för misswäxten Anno 1686. 
Insp. aer. betänckande. Tillöckningen som är 1 dr 28 öre 2 lass wedh uphäfz.

2. Remitt. 2 t:r spannemJhl för misswäxten.
Consistorium ratificerade tillöckningen men för misswäxten niuter general 

resol.

Johan Erichsson i Ingelsta h:n \  om [lucka] öresl.
Ränttar 26 d. 15 \  öre 6 t:r 6 f:r spannemäH.
Skyldig från 685 6 f:r.
Nye bonden klagar att hemmanet är så högt skattlagt. 2. Husen förderfwade.

3. Lijdit misswäxt. Insp. ae. betänck. Niuter frijheet för 1686 effter han begynt 
wackert bygga gården. Detta ratificerades.

Nilss Hansson i Wardala h. i  om 6 öresl.
Ränttar 21 dr 19 i  öre 5 t:r 6 f:r spannemäYA.
Skyldig från 685 30 dr é öre 6 t:r 6 f:r spannemäYA.
Insp. aer. Inlagt till en 1/4 deel till dess owissa och extraordinarie och såleedes 

blifir behållit 14 dr 24 i  öre 4 t:r 7 f:r spannemdhl, begärer ett åhrs frijheet till. 
2. Tillgifft för misswäxt. Res. Niuter tillgifft på \  åhrsränttan för 1686 så att 
dhen efftergifz, det öfrige exeqveras.

Detta ratificerades.

Johan Nilsson i Öfwerlunda h. \  om 4 öresl.
Ränttar 21 dr 19é 7 t:r 6 f:r spannemdhl.
Förmedlat 2 t:r.
Skyldig ifrån 685 11 dr 12 öre 1 t:a 6 f:r.
Noch som Johan Nilsson rester för Lilla Åkerby som han tillförende åbodt 

hafwer nembl. 78 dr 11 t:r spannemåhl.
Inspect. aer. betänckande. Exeqveras hwad dher finnes, dhet öfrige afföres. 
Detta ratificerades.

Torff [Tarv] Larss Pedersson supplicerar om mera förmedling på hemmanet. 
Insp. aer. Effter han intet är skyldig och hemmanet wäll bygt, men säger sig 

intet mera såå än 7 t:r spannemdbl, dher af han utgiör i6£ t:a så skall dher om 
ransakes. Res. Inspector, aerarii med fogden förrätta dhenna ransackningen och 
giöra sedan i Consistorio underrättelsse dher om.
27—75429$ S a l ta n  J e r
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Erich Erichsson i Nederlunda h. 1. om 7 öresl.
Ränttar 42 dr 27 öre 11 t:r 4 f:r spannemähl.
Skyldig från 685 167 dr 2 öre 48 t:r 4 f:r.
Supplicerar om förmedling ehest will han öf:rgif:a hemmanet. 2. Begärer 

han tillgifft på resten effter dhen blifwit för hemmanetz ringheet skull, till- 
biuder sielf willia gifwa åhrl. 10 t:r 30 dr kopp«/r:mt.

Insp. aer. betänckande. Hemmanet förmedlas till 10 t:r och 30 dr koppwr:mt.
2. Remit. halfwa resten, effter hemmanet intet kunnat fulla utlagor utgiöra.
3. Ägendomen kännes till Academien till betalning, dhet öfrige afskrifwes. 4. 
Bonden blifwer sittiandes wid inventarium effter han är flijtig. Detta ratifice
rade Consistorium.

Lilla Åby, Bengt Hanssons rest skall exeqveras.
Pär Eskillson i Bälinge h. £ om 4 é öresl.
Ränttar 20 dr 21 £ 9 t:r 6 f:r spannemJhl.
Förmedlingen 6 dr 24 öre 7 f:r.
Skyldig från 685 39 t:r £ f:n.
Insp. aer. betänckande. Böhr hafwa reenskrifwett förmedlingz breff. 2. All 

ägendomen kännes till Acad:n, den öfrige resten afföres. 3. Blifwer sittiandes 
wijdh inventarium så frampt han duger.

Res. Brefwet gifwes honom ratificerandes Consistorium dhet öfrige, dok med 
dhen cautel att blifwer han qwarsittiandes på hemmanet allenast till proff på 
ett åhr.

Matz Johansson i Lilla Åkerby h. 1. om 9I öresl.
Ränttar 42 dr 27 öre 10 t:r 4 f:r spannemähL
Förmedlingen är 7 dr 27 öre 4 f:r.
Skyldig ifrån 685 37 dr 22 öre 9 t:r 1 f:r.
Insp. aer. betänck. Subplicerar om förmedling uppå hemmanet. 2. Tillgifft för 

1686 för misswäxten skull så wäll som gården war mycket illa farin. Tillbiuder 
siälf willa gifwa 8 t:r och 30 dr kopp</r:mt åhrl:n.

Res. Niuter hemmanet för 8 t:r och 30 dr kopp^rrm. 2. Får frijheet för 1686 
åhrs hela räntta så wäll som för misswäxten som gården war illa farin. Consis
torium resolverade att bonden utgiör hädan effter 9 t:r och 30 dr kopp</r:mt, 
hwad tillgifften anbelangar, approberas insp. aerarii sluut.

Erich Matzon i Håsta h. £ om 5 öresl.
Räntter 21 dr 13 öre 9 t:r 6 f:r spannemJhl.
Ahr tagit på frijheet, spanmåls ränttan är och alt förhögt på dhet hemmanet.
Insp. aer. betänckande. Förmedlas till 8 t:r och 20 dr kopptfrmt effter hem

manet är alldeles af sig kommit.
Consistorium ratificerade detta.

Carl Mårtensson i Hageby h. £ om 4 öresl.
Ränttar 21 dr 19 i öre 4 t:r 6 f:r sp#»»m<2hl.
Skyldig ifrån Anno 1685 27 t:r 2 f:r spannemdhl.
Insp. aer. betänckande. Bonden har fatt en gång 6 f:r förmedling, den seder

mera warit uphäfwin, men hädan effter från 687 niuter han dhen samma, effter
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hemmanet elliest ey kan bära sig. 2. Bondens egendom kiännes till Acad:n, den 
öfrige resten afskrifwes. 3. Bonden blifwer sittiandes wid inventarium. Detta 
ratificerades i Consistorio.

Pär Andersson i Lijsa h. 1. om [lucka] öresl.
Ränttar 44 dr. 29 öre 3 t:r 4 f:r spannemdhl.
Skyldig från 685 91 dr 12 öre 2 t:r 6 i  f:r.
Supplicer ar om förmedling.
Insp. aer. Effter bonden intet war på ransackningen, så kan ingen förmedlingh 

bewillias denne gången. 2. Agendomen kännes till Academien så wijda han räc
ker till, och blif:r sittiandes wid inventarium. Detta ratificerades i Consistorio.

Anderss Ersson i Wässby och Broo s:n h. 1. om [lucka] öresl.
Ränttar 44 dr 11 öre 9 t:r 4 fd. spannemdhl.
Förmedlingen 13 dr 23 é öre 1 t:a 6 f:r spmhl.
Skyldige från 685 11 dr 19 i  öre 1. t:a 6 f:r spannemdhl.

[Jöns Eriksson.] Ibidem h. 1. till lijka räntta.
Desse supplicera om tillgifft på resten.
Inspect. aer. betänckande. Bewillies dhesse bägge Broobönderne tillgifft på 

resten 2 t:r spanmåhl hwardhera.
Dhetta ratificerades i Consistorio.

Wålstad rättarelag.
Bengt Ersson i Wåsa h:n 1. om [lucka] öresl.
Ränttar 43 dr 19 öre 15 t:r t:r 4 f:r spannemdhl.
Skyldig från 685 24 dr i6£ öre 54 t:r 4 \  f:r.
Insp. aer. betänckande. Kännes till Academien alt hwad han äger och den öfrige 

resten afskrifwes som intet finnes att betala medh, och blifwer sedan sittiandes 
wid inventarium som de förre, effter som han äfwen och gården förswarligen 
bygd t och omlagat. Dhetta ratificerades i Consistorio.

Ibidem Johan Matzson h. 1. om [lucka] öresland.
Ränttar 43 dr 19 öre 15 t:r 4 f:r spannemdhl.
Skyldig från 685 45 dr 23 öre 44 t:r spannemdhl.
Insp. aer. betänckande. Niuter samma wilkor som dhen förre.
Detta ratificerades i Consistorio.

Årkelsta, Anderss Pärsson, h. 1 om 9 öresl.
Ränttar 42 dr 15 öre 24 t:r 4 f:r.
Af Kongl. May:tt och en deel af Acad:n förmedlat 10 t:r spannemdhl.
Skyldig från 685 45 dr 19 öre 7. t:r 2 f:r.
Insp. aer. betänckande. Niuter tillgifft på halfwa spanmåhls resten, och om han 

intet betalar till missomar så går execution på honom. Dhetta ratificerades.

Ibid. Anderss Mårtensson h. 1. om 9 öresl.
Ränttar 42 dr 15 öre 24 t:r 4 f:r spannemdhl.
Af Kongl. May:tt och en deehl af Academien förmedlat 10 t:r spannemdhl.
Skyldig från 685 60 dr 23 i  öre 1 o t:r 6 f:d.
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Insp. aer. betänckande. Niuter samma condition som den förra; och dher han 
inte/ betalar till missommar så öfwergår honom execution. Consist. resolverade 
så om denne som dess granne.

Johan Andersson i Ista h:n i. om io 2/3 öresl.
Ränttar 43 dr 26 öre 11 t:r 4 f:r sipannemäbX.
Tillöckningen 1 t:a.
D. 6 Julii A:o 686 förmedlat 13 dr 26 öre 2 t:r 4 f:r.
Skyldig från 685 16 dr 2 öre, 2 t:r 4 f:r.
Insp. aer. betänckande. Blifwer med honom ingen förmedling.
Consist. resolverade att tillöckningen 1 t:a som skedt 626 ophäfwes effter 

hemmanet ehest icke kan bära sig och blir des årl. spannemä\i\s räntta 8 t:r.
Johan Mårtensson ibidem h. 1. om 10 2/3 öresl.
Ränttar 43 d. 26 öre 11 t:r 4 f:r spannemåhl.
A nno 1626 tillöckt 1 t:a.
D . 6 Julii A :o 68 6  förm edlat 13 dr 26  öre 2 t:r 4  f:r.
Skyldig från 685 29 dr 24 öre 28 t:r sptfw»em*2hl.
Insp. aer. betänckande. Kännes till Academien till betallning hans boskap, 

och lembnas till inventarium, så kan full bonden blifwa qwar allenast han såsom 
förr hemmanet wäll förestår. Dhetta ratificerades i Consistorio och förmedlade 
hemmanet jämwäll såleedes att tillöckningen som är 1 t:a och skedt 626 uphäf:es. 
Och blir des förmedlingz räntta så stoor som Johan Anderssons.

Erich Erichsson ibid. h. 1. om 10 2/3 öresl.
Ränttar 43 dr 26 öre 11 t:r 4 f:r spl.
A:o 626 tillöckt 1 t:a.
D. 6 Julii A:o 626 förmedlat 13 dr 26 öre 2 t:r 4 f:r.
Skyldig från 685 102 d. 28 öre 9 t:r 5 f:r spannemåhh
Insp. aer. betänckande. Procederas med honom, som den förre.
Detta ratificerades.

Larss Arfwidsson i Boossgården, h. 1. om 6 1/3 öresl.
Ränttar 42 dr 27 öre 11 t:r 4 f:r.
Förmedlingen 12 dr 27 öre 3 t:r 4 f:r.
Skyldig från 685 55 dr 23 öre 7 t:r 4 f:r.
Insp. aer. betänckande. Procederas med hans rest som med dhen förre Erich 

Erss. Dhetta ratificerades.

Pär O lsson  i Bärby, h. 1. om  12 3 /4  öresland.
Ränttar 42 dr 27 öre 19 t:r 4 f:r.
Förmedlingen 5 t:r.
Skyldig från 685 18 dr 22 öre 54 t:r 7 f:r.
Insp. aer. betänckande. Egendomen kännes till Acad:n så långt han räcker till 

betalning och lembnas till inventarium, och resten afskrifwes. Bonden blir qwar- 
sittiandes om han hemmanet wäll förestår. Dhetta ratificerades i Consistorio.

Erich Persson i Willtuna,* h. 1. om 12 öresland.
Ränttar 60 dr 3 öre 19 t:r 4 f:r spannemdhl.

• Felskrivning för UUentuna.
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Förmedlingen 10 dr 1 t:a 4 f:r.
Skyldig från 685 30 dr 6 öre 5 t:r 2 f:r.
Insp. aer. betänckande. Betalar skulden till missomar eliest giörs uppå honom 

execution. Dhetta ratificerades i Consistorio.

Anderss Johansson i Kogesta h. 1. om 8 öresland.
Ränttar 45 dr 3 öre 3 t:r 4 f:r.
Tillöckningen 2 t:r spannemähl.
Förmedlingen 13 d. 23 i  öre 1 t:a 6 f:r.
Bonden är nu kommen ifrån hemmanet.
Insp. aer. betänck. Execution är på honom reeda gången och en annan bonde 

antagen utan inventarium. Dhetta adproberades.
Erich Isakson i Taarby h. 1. om [lucka] öresl.
Ränttar 41 d. 21 i  öre 22 t:r.
Förmedlingen 4 t:r.
Skyldig från 685 101 t:a 1 f:r.
Insp. aer. Såsom denna förledet åhr tagit förra bondens enckia h. Brita som 

dhen stora skulden tillförne warit graverat med, och begärt blifwa exeqverat 
såleedes att slippa dhen odräyelige skulden som hennes man uti förra ächten- 
skapet måst sig uppå dragit, så giöres execution effter Ränttemästarens och fog
dens upsattzer och lembnas till inventarium, den öfrige resten afskrifwes, och 
bonden bli jr sittiandes effter han är flijtig och arbetzsam. Detta ratificerades.

Ibidem Pär Ersson, h. 1 om [lucka] öresl.
Ränttar 41 d. 21 i öre 22 t:r.
Förmedlingen 4 t:r.
Skyldig från 685 83 t:r 6 f:r.
Inspect. aer. betänkande. Egendomen kännes till Acad:n till betalning så långt 

han förslår, den öfrige resten afskrifwes, och sonen [Johan Persson] blifwer 
sittiandes medh inventario till proof. Dhetta ratificerades i Consistorio.

Johan Persson i Ottesta h. 1. om 7 1/3 öresland.
Ränttar 43 d. 7 öre 12 t:r 4 f:r.
Förmedlingen 2 t:r 4 f:r.
Skyldig från 685 81 d. 14i öre 71 t:a spannetaäh\.
Insp. aer. betänckande. Exeqveras lijka som Per Ersson i Tarby och resten af

skrifwes, 2. blifwer sittiandes qwar med inventario effter han åkren och gården 
wäll häfdat, och har godt wittnesbörd om sig. Dhetta ratificerades i Consistorio.

Matz Bärtillsson i Olsslunda, h. 1. om 8 öresl.
Ränttar 31 dr 31 öre 14 t:r sparwemdhl.
Skyldig från 685 12 d. 9 öre 31 t:a 4 f:r.
Insp. aer. Exeqveras på honom lijka som dhen förra och resten afskrifwes; 

och blifwer sittiandes med inventario, effter han gården och åkren wäll omlagat. 
Dhetta ratificerades i Consistorio.

Matz Matzon i Wreda h. 1. om 9 öresland.
Ränttar 48 dr 28 öre I9 t:r4 f:r.
Förmedlingen 2 t:r 4 f:r.
Skyldig från 685 32 dr 20 öre 93 t:r 6 f:r.
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Bonden är afsagd ifrån hemmanet.
Insp. aer. Exeqveras på honom altsammans och resten afskrifwes, och är ny 

bonde i stället Carl Olsson i Särsta antagen med dhet förord att på penningarna 
måtte blifwa förmedling till 40 dr som och synnes honom kunna bewillias så 
att han hädan effter utgör allenast 40 dr men spanmåhlen blijr som för effter 
han är nog förmedlat tillförende. Dhetta ratificerades i Consistorio.

Erich Johansson i Luttergärdet h. 1. om \lucka\
Ränttar 86 dr 14 öre 23 t:r
Förmedlingen 26 dr 14 öre 5 t:r.
Skyldig från 685 76 dr 7 öre 20 t:r 7 f:r.
Inspect. aer. betänckande. Exeqveras uppå hans egendomb så långt dhet räc

ker och resten afskrifwes att han blifwer sittiandes med inventario så länge han 
hemmanet wäll förestår. Dhetta ratificerades i Consist.

Årkesta byn 2 é hemman tillsammanlagdt, är emottaget af Per Olsson i Wigge- 
by om 12 öresl. tillhopa.

Ränttan är 95 dr 14 öre 24 t:r sptf»»m*?hl.
Bekommit förmedling af Acad:n Anno 1685 till 20 t:r, och till ett hemm 

uti owist och extraordinarie inlagt, men kan intet dher med blifwa behållen utan 
begär förmedlingh ännu, så frampt han dher skall kunna blifia behållen och dhett 
hemmanet bruka.

Inspect. aer. betänck. Inlägges till et heelt så uti wist som owist och extra
ordinarie, och utgiör årl:n 18 t:r och 60 dr p:r.

Dhetta ratificerades i Consistorio, särdeles som Ränttemästaren berättade att 
så wäll åker och eng som skog är mycket borto ifrån hemmanet. Dher om resol
verade Consistorium att fogden skall efftersöka, och dher dhet skeer, att hem- 
manetz wilkor blif:r förbättrat, kan förmedlingen uphäfwas som hemmanet dhet 
kan tohla.

Swen Matzon i Wåxtuna [Vaxtuna] h. 1. om 5 öresl.
Ränttar 43 d. 19 öre 11 t:r 4 f:r.
Skyldig från 685 9 t:r 4 f:r.
Insp. aer. betänck. Betalar till missommar eller giörs på honom execution och 

uppå hans boskap, som då strax till Acadm widerkännes. Dhetta ratificerades i 
Consist.

Swen Ersson i Ekeby h. 1. om 8 öresl.
Ränttar 56 dr 4 öre 13 t:r 4 f:r.
Förmedling 21 dr i6é öre 13 t:r 4 f:r.
Skyldig från 685 43 d. i6é öre 13 t:r 2 f:r.
Insp. aer. Så frampt han intet betalar till missommar tages södren till betal

ning, och han blijr sittiandes med inventario. Dhetta ratificerades i Consistorio.

Jöran Larsson uti Ekeby torpet, inlagt körkoherdens Molstadii attest att han 
och hans hustru äro mot 70 åhr, och mycket fattige, begära för sin ålderdom 
slippa mantalspenningerne.

Insp. aer. Synnes billigt effter dhe äro utgambla, såsom dät och Kongl. förord, 
om mantalsskrifningen lijckmätigt är. Dhetta approberades i Consistorio.
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Odensahla rättarelag.
Larss Matzsson i Dråpsta, h. 1. om 10 2/3 öresland.
Ränttar 39 dr 27 öre 25 t:r 4 f:r.
Ar twänne ganger förmedlat tili 4 t:r 4 f:r.
Skyldig ifrån 685 7 t:r 4 f:r.
Insp. aer. Betalar till missommar dät som rester, eller går execution öfwer 

honom. Dhetta ratificerades.
Jahan Olsson i Kåhlhammar, h. 1. om 8 öresland.
Ränttar 40 dr 19 öre 15 t:r 4 f:r spannemdhl.
Förmedlingen 2 t:r.
Skyldig från 685 73 dr 22 öre 87 t:r 2 f:r.
Denne bonden är execution öfwergången, och bonden ifrån hemmanet.
Insp. aer. Resten afskrifwes i räckningerne. Dhetta ratificerades.
Matz Olsson i Skörsta h. 1. om 9 öresl.
Ränttar 44 dr 2 öre 19 t:r 4 f:r.
Förmedlingen 2 t:r 4 f:r.
Skyldig ifrån 685 108 dr 24 öre 51 t:r spannemdhl.
Bonden är afsatt ifrån hemmanet och ingen åboo fatt ännu i stället.
Insp. aer. Går execution öfwer honom så långt det räcker, och som creaturen 

äro reda till Academien erkände, så lembnas dhe till inventarium, och hemmanet 
förmedlas till 16 t:r och 40 dr.

Dhetta ratificerades i Consistorio.

Matz Ersson i Huussbybyyn, h. 1. om 8 öresland.
Ränttar 40 dr 13 öre 15 t:r 4 f:r.
Förmedlingen 1 t:a 4 f:r.
Skyldig från 685 10 t:r.
Insp. aer. Betalar till missommar, ehest går execution uppå hans egendom; och 

bli jr qwar wid hemmanet med inventario, effter han det wäll föreståt och häfdat. 
Dhetta ratificerades i Consistorio.

Matz Jahansson i Arenberga, h. 1. om 8 3/4 öresl.
Ränttar 41 dr 15 { öre 23 t:r 4 f:r spannemähX.
Förmedlingen 13 d. 23 i  öre 1 t:a 6 f:r.
Skyldig från 685 55 t:r 3 f:r.
Insp. aer. Går uppå honom execution, så långt egändomen räcker, 2. bli jr 

sittiandes med inventario, 3. förmedlas hemmanet till 20 t:r effter som det intet 
kunnat bära sig och han sår intet mer än 8 t:r. Har liten eng, och ingen skog. 
Detta ratificerades i Consistorio.

Anderss Larsson i Heliesta h. 1. om 8 öre 5 ppr land.
Ränttar 57 dr 3 öre 23 t:r 4 f:r.
Förmedlingen 5 d. 20 öre 5 t:r 4 f:r.
Skyldig ifrån 685 98 dr 28 öre 25 t:r 5 f:r.
Inspect. aer. betänk. Effter som resten flyter mäst af dhe öker och creatur som 

han sielf emottagit effter sin fader [Lars Johansson] sampt höst och wårsäde, 
ty giöres uppå honom execution så långt egendomen räcker och han bli jr sittian-
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des med inventario, och den öfrige resten afskrifwes i räckningerne. Dhetta 
ratificerades i Consistorio.

Ibidem, Anderss Pärsson, h. 1. om 13 1/3 öresland.
Ränttar 51 dr 3 öre 35 t:r 4 f:r spannemähX.
Aff Kongl. May:tt förmedlat 5 dr 20 öre 10 t:r spannemJhl.
Noch A:o 683 förmedlat af Acad:n 2 t:r 4 f:r.
Skyldig från 685 13 dr 15 öre 90 t:r 1 f:d.
Denne bonden är executionen öfwergången och afsat ifrån hemmanet, är ehest 

ifrån sitt weet och skiähl och så äländig, att man skall hålla wacht om honom, 
både natt och dag.

Insp. aer. Uti sin suppliqve af d. 21 Septembr. anhåller han, att blifwa med 
någon åhrlig hielp underhållen effter som han är mechta äländig och aldeles 
ifrån sitt förstånd och skähl och är som ett almoss hion. Ränttemästaren berät
tade sig för denne hans äländighet skull lemnat honom en koo och sugga; 
och om hans hielp lembnas dhet öfrige till Ven. Consistorium. Nye bonden 
[Anders Mårtensson] supplicerar skrifftel:n att få hemmanet för 20 t:r och 40 dr 
kopp*r:mt. Remitteres till V. Consistorium, om någon wijdare förmedling kan 
gifwas. Consistorium bewilliade honom i anseende till hans äländige och beklage- 
lige tillstånd 1 t:a spannemJhl om åhret, så länge dhenne äländigheeten honom 
föllier. Hemmanet förmedlas för dhen som dhet nu antager att han hädan effter 
utgiör 40 dr k:mt. Spanmåhls ränttan blifwer ståendes.

Hanss Matzon i Berga, h. 1. om 5 öresland.
Ränttar 25 dr 8 t:r spannemJhl.
Skyldig från 685 25 dr 3 t:r.
Insp. ter. Betalar till missommar, eller går execution på hanss egendom, 

blijr sittiandes med inventario effter han är en godh bonde. Dhetta ratificerades 
i Consistorio. Men så resolverades här jempte, att förmedlas hemmanet till åhrl. 
ränttan 20 dr kopptfrimt och 7 t:r spannemJhl effter såsom åkren är mycket 
ringa, ingen skog till, icke så mycket han kan hugga en ståck på till något söder- 
huus, är och arm äng till, haf:r och icke längre welat blifwa wid hemmanet, utan 
dhet blifwer så hädan effter öde, så frampt icke förmedling blifwit förundt.

Erich Johansson i Ahlby h. 1. om 7 öresl.
Ränttar 51 d. 27 17 t:r 4 f:r.
Förmedlingen 5 dr 20 3 t:r 4 f:r.
Skyldig från 685 8 t:r 5 f:r.
Insp. aer. Går execution öfwer honom, och blir sittiandes med inventario. 

2. Förmedlas hemwanet till 12 t:r effter han intet sår mer än 6 t:r och åkren 
ligger trångt millan skogen och haar elak äng, mäst starhöö. Dhetta ratificerades 
i Consistorio.

Erich Matzon i Wicksiö h. é om 4 öresland.
Ränttar 20 dr 9 t:r spannemJhl.
Anno 1685 inlagt till en fierdedel altså afgår 6 dr 24 öre 7 f:r.
Skyldig från 685 94 dr 14 öre 14 t:r 3 $ f:d.
Inspect. aer. Egendomen exeqveras, och dhen öfrige resten afskrifwes, 2 öker
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och boskap lemnas till inventarium, dem bonden emottager så länge man kan fa 
en bättre åbo. Consistorium resolverade, att i anseende till dhet hans hemman är 
mycket ringa till åker och skog, förmedlas dhet till 8 t:r spanmåhl.

Anderss Ersson i Yttergranss byyn, h. i  om 4 öresl.
Ränttar 26 dr 21 \  öre 6 t:r.
Anno 1685 inlagt till en flerdedeel altså afgår 6 dr 29 öre 7 fir.
Denne bonden hafwer emottagit hemmanet A:o 686 och begärt frijheet, effter 

hemmanet är mycket illa förderfwat.
Inspect. aer. Oansedt han i sin suppliqve begärt 2 åhrs frijheet, lijckwäll effter 

hemmanet förr nutit så stoor förmedling, synnes honom intet kunna bewillias 
mer än 1 £ åhrs frijheet hemmanet att reparera, skolandes frijheeten beräcknas 
ifrån det han hemmanet först emottagit. Dhetta ratificerades i Consistorio.

Dankumbla, h. 1 om 8 öresland.
Larss Essbiörnssons encka hafwer åbodt hemmanet och execution är henne 

öfwergången A:o 686. Larss Erichsson i Fittia s:n och Fittia byyn haf:r emottagit 
hemmanet effter enckian, hemmanet inlagt till halft A:o 685. Dhetta hemman är 
mycket elackt och armt. Resol. Här om skall å orten ransakas.

Anderss Larsson i Hammarby h. 1 fins intet örestal.
Ränttar 59 dr 29. öre 11 t:r 4 f:r.
Af Kongl. May:tt förmedlat A:o 626 nembl. 5 d. 20 öre.
Anno 1685 inlagt till £ afgår 13 dr 26 öre 1. t:a 6 f:r.
Skyldig från 685 277 20 öre 63 t:r 1 f:r.
Dhenne bonden är afsatt ifrån hemmanet, men effter man intet kunde fa nå

gon annan åboo i stället, behöltz denne bonden ännu qwar förän art hemmanet 
skulle stå öde.

Inspect. aer. betänckande. Går execution öfwer honom så långt egendomen 
räcker; den öfrige resten afskrifwes. 2. Och bonden blijr sittiandes med inven
tario till thes man far en annan god åboo i stället. 3. Hemmanet förmedlas till 
8 t:r och 30 dr som bonden uppå ransackningen A:o 684 sielf tillbudet effter 
hemmanet intet mera kan draga. Dhetta ratificerades i Consistorio.

Larss Markusson i Hällby h. £ om 6 örsl.
Ränttar 25 dr 11 £ öre 9 t:r 2 f:r.
Skyldig från 685 16 dr 7 öre 17 t:r.
Inspectores aer. Exeqveras på honom och södren tages i betalning och lembnas 

till inventarium. Bonden blijr sittiandes med inventario så länge han hemmanet 
wäll förestår, och sina utlagor utgiör, ehest måste han dher ifrån. Dhetta rati
ficerades.

Erich Andersson i Täby h. £ om 51/3 öresl.
Ränttar 24 dr 25 £ öre 7 t:r 6 f:r.
Skyldig från 685. 31 dr 3 öre 16 t:r 4 f:r.
Inspect. aer. betänckande. Öfwergår honom execution så långt egändomen räc

ker, och lembnas honom inventarium på boskapen, och bonden blijr sittiandes 
medh inventario så länge han hemmanet wäll förestår och häfdar, och utlagorne 
rätt utgiör. Dhetta ratificerades.
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Månss Andersson i Hemsgärdet h. 1. om 8 öresl.
Ränttar 42 dr 15 öre 13 t:r 4 f:r.
Anno 676 förmedlat 12 dr 1 $ öre 1 t:a 4 f:r.
Skyldig från 685 22 dr 27 öre 14 t:r 4 f:r.
Inspect. aer. betänckande. Effter som dhenna bonde för någre åhr sedan blef 

exeqverat, och dock af medynckan honom en deehl af hans creatur lemnade 
effter han lofwat hemmanet wäll förestå och utlagorne richtigt utgöra, men har 
lijckwäll sedan sig mera rest uppå dragit, så göres uppå honom execution så 
långt hans egendom tillräcker och det öfrige afskrifwes; och skaffas ny åboo dher 
på med första. Dhetta ratificerades.

Tarff i Knifsta sochn som befallningzman Mårten Klint niuter på sin löön af 
Academien såsom dhe andre fogdarna. 2 hem. hoplagde till 1 16 öresland.

Ränttar effter jorde booken 81. 6. kopparmynt 39 t:r spannemJhl.
Anno 1626 förmedlat 8 t:r.
Anno 1657 förmedlat 27. 15 5 t:r.
Noch sedermera förmedlat 10 t:r.
Dock denne sidste förmedlingen giord på wissa åhr som brefwet utwijsar, 

hwilken expirerat Anno 1684, men samma åhrs räntta han nutit.
Nu begärer han niuta continuation på samma förmedling för dhesse förledne 

2 åhren, och såleedes wijdare, effter som dher är mechta swag jord och en 
stoor deel intet bär annat än hafra, och ingen skog till och mäst staarhöö eng; 
har och nu flere att försöria än som förr; hemställer Ven. Consist. ödmiukekn 
sin begäran.

Consistorium resolverade att han niuter den wanlige förmedlingen som hem
manet hafft till 1684, jämwäll för 1685 och 1686 som är 23 t:r, så att dher- 
före för 685 och 686 utgiörs 16 t:r men sedan för åhr 687 och dhe föliande 
uphäfz 4 t:r af förmedlingen, så att åhrl. ränttan ifrån 687 blif:r 20 t:r.

Hustru Anna Olssdotter uti Närtuna by söker genom sin suppliqve att slippa 
den cronotijende som hon skyldig är för Anno 1681, aldenstund ladugården med 
säden och höö då för henne upbran dher på hon har inlagt körkoherdens och 
probstens attest. Har och sedermera mist sin mann.

Inspect. aer. Synnes wara christeligit och billigt att dhenna resten hänne re
mitteres för åfwanstående skähl, det som Ven. Consistor[i]o hemstelles. Dhetta 
ratificerades i Consistorio.

Huussby Långhundradtz sochnemän supplicera att fa utgöra åhrl:n i körko- 
herberget hal[f]span effter skylen af allahanda slagz säd uti goda och onda åhr 
och slippa profwet som är för dhem beswärligit, och stundom gifwer mindre af 
skylen.

Om dhet samma hafwa och Skäptuna sochnemän supplicerat, och begärt dher 
wid förblifwa.

Samma ansöckning hafwa och Närtuna sochnemän.
Insp. aer. Remitteres i lijka motto till Ven. Consistorium.
Consistorium befarade att dher dhetta effterlåtas, skulle seedan bönderna 

giöra så mycket större skylar, hwar igenom Acad.ns inkombster i detta måhl 
icke ringa skulle förkortas, hwarföre förblifwer wid wanligheeten.
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Exercitie böndernes suppliqver uti Klintens fögderij insinuerades, anhållan- 
des dhe om förmedling effter hemmanen äro så högt skattlagde. Ränttemästaren 
betygade dhet insp. dher öfwer intet kunnat utlåta sig till något betänckande, 
effter såsom räntterna äro så noga effter staten beräcknade, att dher något för
medlas, kan staten intet bestå.

Professor Micrander excuserade sig, att kunde han dhe föliande dagarne intet 
komma tillstädes, effter något angelägit arbete är honom pålagdt, som förfär
digas skall och till Kongl. May:tt öfwersendas från consistorio ecclesiastico.

D. 9 Septembm
continuerades med bondebeswären, och företogz då Ringii befallning, hwilken 

tillförende inspectores aerarii, Prof. Aurivillius, Volff med Qvaestore gufwit sitt 
betänckande öfwer, och resolverades som fölier. Närwarande i Consistorio woro 
Rector h:r Lagerlööf, h:r Aurivillius, h:r Spole, h:r Bilberg, h:r Peringer, h:r 
Obreckt [j/c], h:r Elingius, h:r Qvaestor och Secreteraren.

Professor Lundius ursächtade sig för opassligheet, och D.D. Drossander för 
flyttning skull, berättandes Rector att Doctoren skriffteligen låtit förmärka dhet 
han lijka fult giör ett med dhet Consistorium resolverar.

Anno 1687 d. 4 Aprilis höltz ransackning på böndernes beswär uti Jacobi 
Ringii befallning af inspectoribus aerarii h:r Professoren Aurivillio och h:r Pro
fessoren Wolff tillijka med Qvaestore.

Säfwa rättarelag.
Matz Michelsson i Ölsta h. 1. om 8 öresland. Såår 6 t:r.
Ränttar effter jordebooken 43 dr 7 öre k:mt 15 t:r 4 f:r.
Har ingen förmedling, är skyldig ifrån 1685 82 dr 4 ör. Spanmåhl 13 t:r

7 f:r.
Inspect. och h. Ränttemäst. betänckiande. Exeqveres hwad hooss honom fin

nes. 2. Blifwer han sittiandes med inventario till proff. 3. Förmedlas hemmanet 
till 14 t:r s^annemäbX så länge man far see om hemmanet kan bära sig. Dhetta 
ratificerades.

Anderss Ersson i Biörnom h. 1. om 9 öresl. Sår 8 t:r.
Ränttar effter jordebooken 43 dr 11 öre 15 t:r 4 f:r.
Förmedlat af Kongl. Mayrtt 2 t:r spantieraähl.
Var skyldig ifrån 1679 127. i6é 74 t:r 1 f:r.
Men ifrån 1685 168 dr i8 i  öre 35 t:r 7 f:r.
Inspect. et Qvaest. betänckande. 1. Egendomen kännes till Acad:n så långt det 

räcker. 2. Blifwer han sittiandes med inventario till proof, dhen öfrige resten 
afskrifwes.

För misswäxten för 686 efftergifz 4 t:r emädan han warit så stoor, att han intet 
kan hinna uth med ränttan. Dhetta ratificerades.

Per Ersson ibidem h. 1. af lijka öhrtal, räntta och förmedling.
War skyldig Anno 1679 161 dr 2 i  öre 70 t:r 1 f:r.
Men ifrån 1685 206 dr 4 i  öre 31 t:r 1 f:r spannemdhl
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Inspect. och Qvaest. betänckande. Niuter lijka rätt som Anderss Ersson. Detta 
ratificerades.

Johan Michelsson ibid. h. 1. af lijka örstal räntta och förmedling,
war skyldig Anno 1679 90 dr 22 öre spanmåhl 54 t:r 2 £ f:r.
Men ifrån A:o 1685 är han skyldig 145 dr 16 öre och öf:rlef:tt 1 £ f:r spanne- 

m^hl.
Inspect. aer. betänkande. Niuter samma rätt som hans granne. Detta ratifice

rades.

Anderss Jönsson i Norsta h. 1. om 8 öresl. Sår 6 t:r.
Ränttar effter jordebooken 43 dr 7 öre 15 t:r 4 f:r.
Förmedlat A:o 1626 4 t:r spannemåhl, Anno 1686 d. 25 Aprilis förmedlat 

till halfft uti alt owist och extraordinarie, nembkn 13 d 23i  öre 1 t:r 6 f:r. 
Blifwer behållen räntta 29 dr 15 £ öre 9 t:r 6 f:r.

Ar skyldig ifrån 1685 35 d. 23 öre 11 t:r 4 f:r.
Insp. aer. och h:r Ränttemäsr.s betänckiande, att han niuter ett åhrs frijheet 

nembl. pro A:o 1686. Dhetta ratificerades.
Abraham Persson i Kumbla h. 1. om 5 2/3 öresland. Såår 5 t:r.
Ränttar effter jordebooken 43 dr 1 öre 15. t:r 4 f:r.
Förmedlat Anno 1668 d. 21 Novembr. 2 t:r spannemäYA.
Är skyldig ifrån 1685 55 dr 8 öre, 17 t:r spannemä\\\.
Insp. et Qvaest. Effter hemmanet icke kan bära sig dy utgiör åboen åhrl. 

10 t:r och 30 dr. 2. Till skuldens betalning tages hans egendomb och han blifir 
qwar med inventario till prof, ehest skaffes annan bonde. Detta ratificerades.

Matz Thomwesson i Wiggeby h. £ om 4 öresl. Såår 7 t:r.
Ränttar effter jordebooken 21 dr 19 £ 9 f.r 6 f:r.
Är skyldig ifrån 1685 111 dr 22 i Öre 44 t:r.
Inspect. och h. Ränttemäst:n. Förmedlas till 8 t:r för den nya bonden [Anders 

Mickelsson] som kommer i stället och har städzlat hemmanet. Och exeqveres 
hooss Matz Thonuwesson så långt hans egendom räcker, det öfrige afskrifwes. 
Dhet ratificerades.

Börie rättarelag.
Larss Persson i Lörsta h. £ om 71/3 öresl. Såår 5 f:r.
Ränttar effter jordbooken 27 dr 7 i  öre 4 t:r 6 f:r.
Är skyldig ifrån 1685 89 dr £ öre 1 t:a spannemdhi.
På detta hemman är Anno 1626 tillökt 5 t:r spanmål. Bonden klagar, att en 

utjord är tagen ifrån hans gård, till Edby, och at han såår ey mera än 5 f:r.
Insp. et Qvaest. Egendomen kännes till Acad:n. Och den öfrige resten afskrif

wes, bonden blifir dher qwar med inventario, effter man ingen annan fat, och 
effter gården är illa faren så remitteres af 1626 åhrs tillöckning 1 t:a 6 fir 
spanmåhl. Blifir altså åhrl. ränttan hädan effter 3 t:r 20 dr penningar. Dhetta 
ratificerades i Consistorio.

Erich Ersson i Hammarby twå halfwa hemman hoplagde till ett om 10 öresl. 
Såår 14 t:r.



i68y: 9 september 4 2 9

Ränttar effter jordebooken 57 dr 24 öre 12 t:r.
Är skyldig ifrån 1685 93 dr 24 öre 10 t:r 6 f:r.
Insp. aer. Exeqveres så frampt han icke betalar till missommar. Dhetta rati

ficerades.

Pär Staffansson i Malma h. 1 om 10 öresl. Såår 10 t:r.
Ränttar effter jordebooken 43 dr 13 öre 15 t:r 2 f:r.
Är skyldig ifrån 1685 72 dr 14 öre 22 t:r 5 f:r.
Insp. och h:r Ränttemä$t:n. Egendomen är arresterat och exeqveres så långt 

det räcker. Ny bonde antages som det emottager till träde. Detta ratificerades.

Hustr. Karin ibid. h. 1. om \lucka\
Ränttar effter jordbooken 47 dr 1. 15 t:r 4 f:r.
Är skyldig ifrån 1685 91 dr 22 öre 21 t:r 2 f:r.
Insp. aer. och Ränttemäst. Exeqveres i sommar alt hwad hon äger. Den öfrige 

resten afskrifwes och skaffas ny åboo på 2 åhrs frijheet, effter gården är förlorat 
och icke kan uprättas med mindre. Detta ratificerades.

Per Matzon i Nyfwela. H. 1 om 9 öresl.
Ränttar effter jordbooken 47 d. 15 i  öre 11 t:r 4 f:r.
Insp. och h:r Ränttemäst. betänckande. Emädan han hafft stoor misswäxt, 

sampt skada på söder, är och flijtig, dy remitteres af resten 50 dr k:mt 1 t:a. 
Detta ratificerades.

Erich Ersson i Skäggesta torp h. £. Såår 5 t:r.
Ränttar effter jordbooken 20 dr 9 öre 4 t:r 6 f:r.
Är skyldig ifrån 685 20 dr 16 öre 2 t:r 6 f:r.
Insp. aer. Betalar till missommar eller exeqveres. Detta ratificerades.

Hustru Karin i Ströby h. 1 om 9 öresl.
Ränttar effter jordbooken 40 dr 24 öre 15 t:r 4 f:r.
Förmedlat af H. May:tt 4 t:r.
Är skyldig ifrån 1685 56 dr 18 öre 6 t:r 1 é f:r.
Inspect. och h:r Ränttemästarens betänckiande. Egändomen kännes Acad:n 

till betalning så mycket dher till fodras, och tillförende är upsat. 2. Lembnas 
södren för inventario åt henne. Detta ratificerades.

Jöran Olsson i Brunby h. 1 é om 9 öresl. Såår 10 t:r.
Ränttar effter jordeboken 65 dr 24 öre 23 t:r 2 f:r.
Förmedlat af Kongl. May:tt 3 t:r spannemähL
Noch Anno 1683 d. 26 Sept. 13 dr 23 i  öre 1 t:a 6 f:r.
Blif:r i behåll 52 dr é öre i8 t:r4 f:r .
Är skyldig ifrån 1685 177 dr 1 i  öre 8 t:r 4 f:r.
Insp. och h:r Ränttemäst:s betänckande. Emädan han med sin granne har in

lagt Prof. Holms attest N:o 1. om den stora misswäxt som dhe förleden sommars 
lijdit, så remitteres af resten 6 t:r. Dhet öfrige betaler han eller tages söder i 
betallning för invent. Detta ratificerades.

Olof Markesson ibid. H. 1 i  af lijka örtal räntta och förmedling.
Är skyldig ifrån 1685 94 dr 5 i  12 t:r.
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Inspect. och h:r Qvaestoris betänckande. Att han niuter lijka tillgifft med sin 
granne af resten nembl. 6 t:r. Dhet öfrige betalar han. Detta ratificerades.

Mårten Andersson i Kijl. H. 1. om 13 öresl. Såår 6 t:r spanmåhl.
Ränttar effter jordebooken 40 dr 8 t:r 4. f:r.
Är skyldig ifrån 1685 111 dr 24 öre.
Inspect. et Qvaest. Remitteres 20 dr aff resten effter han wäll bygdt och har 

stoor gravation af soldaten. Dhen öfrige resten betalar han eller tages söder för 
invent. Detta ratificerades.

Hustru Karin i Körlinge h. i  om 8 5/2 örel. Såår 4 t:r.
Ränttar effter jordbooken 24 dr 3 i  öre. Spanmåhl 4 t:r 6 f:r.
Är skyldjg till 1685 44 dr 25 öre 5 t:r.
Insp. och h:r Ränttemäst:ns betänckiande. Remitteres 20 dr kopp^r:mt och 2 

t:r spanmåhl af resten, emädan hemmanet war illa medfarit enär han [0: hon] 
emottog, sampt och nu har stor gravation af soldaten. Detta ratificerades.

Pär Mårtensson i Nåstuna h. 1 i  om 17 i  öresl. Såår 12 t:r.
Ränttar effter jordboken 70 dr 20 i  öre 17 t:r 2 f:r.
Är skyldig ifrån 1685 86 dr io i  öre 2 t:r 4 f:r.
Insp. Exeqveres på honom. Detta ratificerades.

Jöran Matzon ibidem h. 1. om 8 öresl.
Ränttar effter jordbooken 44 dr 11 öre 15 t:r 4 f:r.
Förmedlat Anno 1670 d. 1 och 12 Octobr. 3 t:r.
Är skyldig ifrån 1685 58 dr 14 öre 3 t:r 2 f:r.
Insp. Exeqveres på honom. Detta ratificerades.
Johan Johansson i Wästerby h. 1. om 14 öresl. Såår 6 t:r.
Ränttar 41 dr 11 öre 8 t:r spanmåhl.
Är skyldig ifrån 1685 154 dr 13 öre 7 t:r.
Inspect. et Qvcestoris betänckande. Emädan han hafft olycka på söder dy remit

teres 54 dr 13 öre. Dhet öfrige betalar han eller exeqveres och lemnas för in
ventario. Detta ratificerades.

Hustru Karin i Österläby. H. 1. om 9 i  öresl. Såår 9 t:r.
Ränttar 41 dr 11 öre 15 t:r 5 4 f:r.
Anno 1684 d. 13 Jan. förmedlat 2 t:r.
Inspect. et Qvaest. betänckande. Remitteres af resten 20 dr koppermynt. 

Dhetta ratificerades.

Bälingz rättarelag.
Nilss Olsson i Uggelsta. H. 1. om 11 öresl. Såår 13 t:r.
Ränttar effter jordbooken 48 dr io i  öre. 20 t:r 4 f:r.
Är skyldig ifrån 1685 7 t:r 6 f:r.
Bonden har emottagit gården mycket fördärfwader, men sedan den samme up- 

rättat och wäll bygdt, tree nya goda stugur med kamrar, nytt stall med portlij- 
der. Förbättrat dhe andre huusen med nya syllor fästband och taack etz. Ett 
huus eller 2 som olagade äro har han giordt anstalt i sommar att förbättra. 
Och effter han giordt så stoor och ansenlig omkostnat på dhetta hemmanet sedan
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han dijt kom, begär han niuta något dherföre, sampt blif:a försäkrat att besittiat 
barn effter barn. H:r Ränttemästaren har sielf hållit huuss syyn, så wäll enär han 
däd[t] emottog, som nu sedan han dädt upbygdt och brukat, och tycker tillijka 
medh inspect. att han niuter ett åhrs frijheet nembkn för 1687, och att han sitter 
odrifwen barn effter barn.

Resol. Consistorium approberade frijheeten, och jämwäll att sitter rättaren 
odrifwen hustro och barn effter barn så länge dhe giöra richtige utlagor dher af. 
På spanmåhls ränttan efftergifz 4 f:r att hädan effter utgiörs 20 t:r effter hem
manet befins för högdt skatlagdt.

Erich Perssons enckia ibid. H. f. 5 öresl. Såår 6 t:r.
Ränttar effter jordbooken 21 dr 7 t:r 6 f:r.
Är skyldig ifrån 1685 31 dr 9 öre 9 t:r 1 £ f:r.
Insp. Emädan hon har lijdit mycket af soldaten och h:r Ränttemästaren sielf 

betalt 40 dr för henne, dy remitteres af resten 5 t:r spanmåhl, dhe öfrige exe- 
qveres. Dhetta ratificerades.

Erich Ersson i Sundbro h. 1 om 10 öresl. Såår 6 t:r.
Ränttar effter jordbooken 49 dr 18 öre 15 t:r 4 f:r.
Är skyldig ifrån 1685 51 dr 24 öre 6 t:r.
Klagar att en utjord om 2 örsl. är borto ifrån hemmanet, hwar om han in- 

lagdt tingzrättens bewijss, att han intet brukar mera än 8 örsl. N. 2. Inlade och 
auditeurens Skrufwens attest N:o 3. Att han förtienar sig utlagzpenningarne 
hooss honom med timbrande, och att hemmanet är förswagt och med stoor skatt 
belastat, inläggiandes dher hooss sin suppliqve N:o 4. med begäran att han må 
slippa den rest som hemmanet dragit på sig der igenom att dhet är skattlagdt 
för 10 öresl., dher han lijckwäll intet mehra äger än 6 2/3 öresl. 2. Att hemma
net måtte förmedlas effter det örstall som rootzedlen verificerar. N 5. H:r 
Ränttemästaren har sielf warit på huussyyn i Sundbro och befunnit att han bygdt 
2 st. nya stugur med kamrar emellan, och upbygdt någre andre huus, och tycker 
med insp. att hans gambla rest remitteres, och att hemmanet hädan effter för
medlas till 40 dr k:mt och 12 t:r spanmåhl, till dhes man får ransaka om mera 
hwad kan finnas till hemmanet, uti Kongl. Cammar Archivo. Detta ratificerades.

Staffan Ersson i Loskiähl h. 1. om 8 öresl.
Ränttar effter jordbooken 45 dr 15 öre 11 t:r 4 f:r.
Förmedlat 1685 d. 1 Aprilis 11 dr 11 öre 2 t:r 7 f:r.
Är skyldig 243 dr 28 öre kopp*r:mt.
Insp. och h:r Ränttemäst:s betänckande. Effter han är flijtig och hemmanet 

för dhetta för högdt warit skattlagdt och skulden der igenom förorsakat, dy 
remitteres på hans rest 80 dr kopp*r:mt, dhet öfrige betalar han eller tages 
söder och lembnas för inventario. Dhetta ratificerades.

Pär Johansson i Rörby h. é 11 öresl. Såår 5 t:r.
Ränttar 55 dr 1 öre 15 t:r 4 f:r.
Är skyldig 52 d. 29 öre 8 t:r 4 f:r.
Insp. Effter hemmanet icke kan bära sig med så hög räntta dy förmedlas 

till 50 dr k:mt sampt 12 t:r spanmåhl. Ägendomen kännes för inventario och 
han blif:r sittiandes effter han är flijtig. Dhetta ratificerades.
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O lo f Johanssons enckia ibidem  h. \  om  8  öresl.
Ränttar 25 dr i6£ öre 9 t:r 6 f:r.
Är skyldig ifrån 1685 4 dr 27 öre 37 t:r 4 f:r.
Insp. Egendomen kiännes till Acad:n så långt dhen räcker, dhen öfrige resten 

afförs, 2. blifwer enkian sittiandes med inventario till prof, så länge man får see 
om hon blifwer försörgder. Dhetta ratificerades.

Staffan Johansson i Fansta h. 1. om 12 öresl.
Ränttar 43 dr 7 öre 19 t:r 4 f:r.
Är skyldig 8 t:r spanmåhl.
Insp. Effter han wäll bygdt gården och lijdit misswäxt, dy remitteres af resten 

4 t:r. Och hemmanet förmedlas till 18 t:r spanmåhl. Dhetta ratificerades.
Erich Tynsson i Nyfwela h. 1 om 6 öresl.
Ränttar effter jordbooken 45 dr 9 öre 12 t:r 4 f:r.
Förmedlat 1668 d. 21 Nov. 2 t:r 4 f:r.
Är skyldig ifrån 1685 303 dr 23 öre 5 t:r 2 i  f:r.
Insp. Exeqveres hwad finnes, den öfrige resten afskrifwes. 2. Förmedlas hem

manet för nya åboen till 30 dr k:mt och 8 t:r spanmåhl effter dhet intet högre 
kan bära effter dhet är swagt åker och ey mera än 3 lass äng effter häradz 
bewijss. Detta ratificerades.

Joen Joensson i Mohlsta h. 1. om 6 öresl. Såår 7 t:r.
Ränttar 48 dr 15 t:r 4 f:r.
Ähr skyldig 19 dr 16 öre 6 t:r 4 f:r.
Och der sutit mera än 2 åhr, om han icke niuter förmedling som 1655 

d. 15 Decembm föruntes nembl. 3 i  t:a men 1661 ophofz hwarföre åboen kom 
af sig så wäll som hemmanet, så att Acadrn der igenom miste 172 dr 8 öre. 
Spanmåhl 55 t:r 2 i  f:r.

Inspect. och h:r Ränttemäst:s betänkiande. Att förmedlas som för warit till 
12 t:r spannemJhl och 40 dr k:mt. Dhetta ratificerades.

Erich Larsson ibid. h. 1. om 9 öresl.
Ränttar 47 dr 15 i öre 21t. 4 f:r.
Är skyldig 11 dr 13 öre.
Insp. Dhenne bonden är intet stort skyldig, men effter han har soldt sin skatte- 

jord och betalt Academien, så förmedlas dhet till 18 t:r spanmåhl. Dhetta rati
ficerades.

Erich Ersson ibid. h. 1 om 7 öresl. Såår 7 t:r.
Ränttar 45 dr 12 öre 17 t:r 4 f:r.
Är skyldig 9 dr 11 öre 5 t:r 7 f:r.
Insp. Dhenne bonden kom till nederröt hemman, dy förmedlas hemmanet 

till 14 t:r effter bonden är flijtig och bygger wäll. Dhetta ratificerades.

Per Erson i Issgrena h. 1. om 7 öresl.
Ränttar 46 dr 25 öre 11 t:r 4 f:r.
Ähr skyldig 248 dr 21 öre 15 t:r 2 f:r.
Insp. aer. Exeqveres alt hwad dher finnes dhen öfrige resten afskrifwes, och
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den nya bonden Larss Persson bekommer ett åhrs frijheet, emädan gården är 
nederrötter.

Dhetta ratificerades.

Hanss Hansson i Ålöpe h. 1 om 5 öresland.
Ränttar 45 dr 12 öre 9 t:r 4 f:r.
Är skyldig 124 dr 1 öre 5 t:r spanmål.
Insp. Effter han är flijtig, dy remitteres aff resten 24 dr kopp</r:mt. Dhet öfrige 

exeqveres. Dhetta ratificerades.
Matz Ersson i Tuna h. 1. om 5 öresl.
Ränttar 40 dr 27 öre 13 t:r 4 f:r.
Är skyldig 134 dr 22 36 t:r 7 f:r.
Insp. aer. Effter han emottagit gården förloradt och den wäll upbygdt, sampt 

lagdt ny humblegård rögdt eng till 10 lass, hwar uppå han inlade bewijss N. 7. 
och der emot ingen frijheet nutit som honom har warit lof:at, dy niuter han 
general resolution på spanmålen, hwar effter afförs halfwa spanmåhls resten 18 
t:r 3 f:r. 2. Remitteres 60 dr af penningeresten, dhet öfrige betales och han be
sitter med inventario. Dhetta ratificerades.

Per Ersson i Grelssboo h. 1. om 10 örsland.
Ränttar 79 dr 8 öre 8 t:r 4 f:r.
Är skyldig 167 dr 24 öre.
Insp. Exeqveres hans skuld. Detta ratificerades.

Erich Olsson i Torfsättra.
Insp. Exeqveres hooss honom, som h:r Ränttemästm redan upsat. Dhetta rati

ficerades.

Erich Ersson i Pälsboo [Pålsbo].
Insp. Exeqveres hoos honom. Detta ratificerades.
Olof Staffansson i Krooksta h. é om 5 öresl.
Ränttar 23 dr 26 öre 7 t:r 2 f:r.
Är skyldig 31 dr 25 öre 7 t:r 4 f:r.
Insp. Skall betala eller tages söder till inventarium och skaffas annan åboo. 

Detta ratificerades.

Skuttunge rättarelag.
Erich Andersson i Dragby h. 1. om 8 öresl.
Ränttar 45 dr 15 öre 9 t:r 4 f:r.
Förmedlat 1680 d. 11 Nov. 2 t:r.
Är skyldig 62 dr 23 öre 3 t:r 3 f:r.
Insp. Effter han blef illa slagen för några åhr sedan och han kom der igenom 

något att lijda, dy remitteres af penninge resten 20 dr koppwr:mt. Dhen öfrige 
betalar han el:r exeqveres. Detta ratificerades.

Johan Ersson ibid. H. 1 om 8 öresl.
Ränttar 44 dr 11 öre 9 t:r 4 f:r.
Är skyldig 224 dr 6 öre 3 t:r 6 f:r.
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Insp. Exeqveres så långt egendomen räcker och den öfirige resten afförs, 
och den som hemmanet antagit träder dher till. Detta ratificerades.

Erich Ersson i Eke h. 1. om 8 örsl.
Ränttar 43 dr 19 öre i6 t:r4 f:r .
Förmedlat 1626 3 t:r.
Är skyldig 215 dr 16 öre 7 t:r 7 f:r.
Insp. Exeqveres så långt dhet räcker och resten afförs. Detta ratificerades.

Matz Olsson ibid. h. 1 af lijka örtal räntta och förmedling.
Är skyldig 189 dr i  öre 3 t:r 4 f:r.
Insp. Exeqveres och resten afförs, hwad som intet fins att afbetala medh. 

Detta ratificerades.
Erich Michelsson i Heggeby h. 1 om 8 öresl.
Ränttar 44 dr 11 öre 14 t:r 4 f:r.
Förmedlat 1670 d. 12 Octobm 1 t:a 2 f:r.
Är skyldig ifrån 1685 313 dr 15 öre 43 t:r 2 f:r.
Bonden inlade tingzbewijss att hemmanet icke kan bära sig mera än till 10 

t:r spanmåhl. Men såsom en ny bonde [Erik Bengtsson] är i stället, dy för
medlas hemmanet åt honom till 12 t:r effiter han såår 12 t:r spanmåhl, och till 
40 dr kopptfrrmt.

Insp. På dhenne Erich Michelsson exeqveres, och sedan afföres resten. Dhetta 
alt ratificerades.

Jönss Persson ibidem h. 1. af lijka örstahl, räntta och förmedling.
Ähr skyldig ifrån 1685 347 dr 2 é öre 45 t:r é f:r.
Insp. Exeqveres så långt egendomen räcker, och resten afskrifwes, och hem

manet förmedlas till 12 t:r och 40 dr kopptfrrmt. Dhetta ratificerades.

Per Matzon i Fullerö h. 1. om 8 öresl.
Ränttar 41 dr 4 öre 17 t:r 4 f:r.
Förmedlat 1626 2 t:r spanmåhl.
Är skyldig 24 dr 1 t:a sipannemåhX.
Insp. Exeqveres. Dhetta ratificerades.

Tryckerietz bönder.
Matz Olsson i Holberga h. 1 om 14 örsl.
Ränttar 79 dr 29 öre 19 t:r 71 f:r.
Ähr skyldig ifrån 1685 147 dr 26 öre 20 t:r 7 f:r.
Bonden har sagt hemmanet ifrån sig, effter han icke fåt det till halfft, och nu 

är det utan åboo, har och landzhöfdingen Consistorium dllskrifwit, att dhet måtte 
förmedlas, at det må befrijas för ödesmål. Dy förmedlades hemmanet till 46 dr 
k:mt och 15 t:r spanmåhl. Detta ratificerades.

Rättaren Olof Nilsson i Swija, supplicerar skriffteligen att slippa mantals pen- 
ningerne för sin persson, och att fa hädan effter skrifwa sin son Johan Olsson 
för hemmanet, effter han sielf är nu gammal och mycket oförmögen, och denne 
hans son altderföre nu måste förestå både hemmanet och rättare tiensten.
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Insp. et Qvaest. Hans begäran synnes skiälig, och kan bewilias. Detta adprobe- 
rades.

Exercitie bönder.
Erich Persson i Grefsta. Skath. 1 om 7 h. öresl.
Ränttar effter jordbooken 98 dr 24 öre 8 t:r 2 i  f:r.
Är skyldig 14 dr 16 öre 1 t:a 1 f:r.
Klagar att han intet kan komma uth med den werdering som Acad:n giordt 

på perzedlerne.
Insp. Dy niuter samma werdering som andra Academiens bönder.

Per Johansson ibidem. Cronh. 1. om 6$ öresl.
Ränttar 82 dr 6é öre 8 t:r3$f:r.
Är skyldig 52 dr 21 öre.
Insp. aer. Niuter samma werdering på perzedlerne som andra Academiens 

bönder.
Johan Matzson i Bredåker. Cronh. 1 om 8 öresl.
Ränttar 82 dr 29 i öre 16 t:r 1 f:d.
Insp. aer. betänckande. Ingen förmedling kan effterlåtas effter såsom der den 

giorde staten intet kan bära sigh. Här på resolverades i Consistorio, att om för- 
medlingerne på exercitie hemmanen communiceras med Illustrissimo Cancel
lario. Men angående wärderingen af perzedlarne, så niuta dhe den såsom dhe 
andra Academiens bönder.

D. 10 September
continuerades än wijdare med bondebeswären och företogz Jacob Andersons 

[Hambraeus’] befallningh, hwilken inspectores aerarii, Professor Aurivillius med 
Professore Wolff och h:r Ränttemästaren tillförne examinerat och öpnat sin 
mening om. Dher på fölgde Consistorii resolutioner, som här neder finnas. När- 
warande woro Rector h:r Lagerlööf, h:r Aurivillius, DD. Drossander, h:r Spole, 
h:r Bilberg, h:r Peringer, h:r Obrecth [j /c], h:r Norman, h. Elingius, h:r Qvaestor 
och Secreteraren.

Jacob Anderssons [Hambraeus’] befallning.
Åhrby h. 1. om 10 öresl i Raassbo s:n som rättaren Jönss Hansson åboor, 

ränttar effter jordbooken 40 dr 1 öre k:mt 15 i  t:r spannemdhl. Har ingen för
medling hafft, men 1686 d. 7 Julii är detta hemmanet inlagd t 1/4 deel i owist 
och extraordinarie, och bonden tillåtet betala resten såleedes att 1 t:a räcknas 
för 2, hwar med bonden säger sig ey wara hielpter. War skyldig för 676 och de 
förra åhren effter hållen ransackning d. 16 Sept. 677 kopptfr:mt 5 dr 11 öre 
55é t:a spanmåhl, penningerne äro sedan betalte, och spanmåhls resten wuxit 
på de fölliande 9 åhr, så att han för 1685 års räntta är skyldig till d. 15 Sept. 
1686 spannemdhl 140! t:a.

H:r Ränttemästaren har låtit arrestera och anteckna alt hwad hooss honom fins 
till Acad:ns betalning så långt det tillräcka kan, hwar på åboen inlagdt en supp- 
liqve som oplästes, deri han tackar för den förra förmedling och resolution som 
han medh andra fåt om resten, att 1 t:a skulle afskrifwes när 1 tunna der på be-
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taltes, men säger sig der iempte icke dher med wara hielpter, effter skulden är så 
stoor, och hemmanet så högt skatlagt. Beder att dhet må blifwa förmedlat een 
fierdedel iämwäl i det wissa, och att han må fa blifwa qwar wid hemmanet 
effter han hemmanet wäll bygdt och häfdat. H:r Ränttemästarens förslag är, 
effter han hemmanet wäll både häfdat och bygdt må han än blifwa qwar wid 
hemmanet. 2:0. Effter hans rest omöyeligen kan betalas, må all hans arresterade 
ägendom werderas och kännes till Acad:n så långt den räcker, och den öfrige 
resten som intet finnes att betala med, afskrifwes i räckningerne. 3. Lembnas 
samma ägendom som ett inventarium på hemmanet, emädan han eljest blifwer 
oförmögen att besittia hemmanet. 4. Hemmanet må blifwa hädan effter ståendes 
för helt, men af spanmåls ränttan förmedlas 4$ t:a så att han åhrhn utgiör 11 t:r, 
och den förra förmedlingen indrages hädan effter. 3. Om han kan sedan genom 
sin flijt inlösa något af inventario må det stå honom frit.

Inspectores aerarii bijföllo samma förslag, och Iembna detta till V. Consist. 
wijdare sluth. Detta ratificerades i Consistorio serdeles som DD. Drossander och 
h:r Bilberg contesterade, det dhe wid besich[t]ningen befunnit att hemmanet 
aldrig kan bära sig med så stoore utlagor, effter dher är så mycket swag åker, 
och till andre lägenheeter ringa. Af samma beskaffenheet berätta dhe och dhe 
andra 2 Acad:ns hemman dher i byn wara. Wid detta inföll den consideration 
hooss Prof:r Norman, att måtte man mycket warsampt umbgå med dhe många 
förmedlingar bönderne begära, effter i längden torde till efwentyrs falla något 
answar här wid, serdeles när ett hemman som effter jordbooken bordt räntta 
39 t:r nembl. Torff [Tarv] i Klintens befallning förmedlas till 16, och ett som 
ränttat förre 45 till 18. Förfrågade derföre huru Acad:ns Staat på sådant maneer 
skall kunna bestå, att ränttorne så mycket förminskas och afkortas. Dhet 
representerades honom här emot af samptl. Consistorialibus, huru såsom 
Acad:ns bönder i anseende till dhet dhe slippa dhe gravationer, som crono och 
frälsse undergå, såsom skiutz och dagzwerke warit så högdt skatlagde, så att dhe 
i anseende till hemmanetz lägenheeter omöyeligen dher med kunnat uthinna, 
hwar före dhe 2. een odräglig skuld somblige sig påsamkat, så at dhe den omöye
ligen kunnat betala, som dhet och 3. bewijses af dhetta hemmanet och nästan 
alle. 4. När nu bönderne för skulden blifwit exeqverade hafwa hemmanen blef- 
wit alldeles öde, som och sombl. på 8 och 9 åhr warit öde, effter ingen tordz 
dhem emottaga, för dhen stoora skatten skuld. Hafwer altså Acad:n nödgas 
giordt slijka förmedlingar, som Kongl. May:tt sielf det giordt till större delen på 
dhe ofwanbemelte hemman.

Åhrby h. 1. om i i  1/3 öresl. ibidem som Erich Matzon åboor, ränttar effter 
jordeboken 40 dr 16 öre kopptfrmt 19 é t:a spannemäbX, ähr Anno 1626 förmed
lat 2 t:r spannemdhl. Åbooen berättar sig intet kunna utså mer än 11 t:r. War 
skyldig effter ransackningen Anno 1676 k:mt 15 dr 19 öre, spanmåhl 68f 
t:a hwilken spanmåls rest sedermera wuxit så att han effter ransakningen d. 15 
Septemb:r 1686 är skyldig för 1685 144 1/4 t:a spanmåhl. Hooss denne har 
h:r Ränttemästaren låtit arestera och antechna all hans ägendomb till Academiens 
betalning lijka som hooss Jönss Hansson. Dher på han inkommit i samma 
suppliqve som Jönss Hansson, med lijka klagan och begäran om förmedling, till- 
gifft och at blifwa qwar på hemmanet, effter han hemmanet wäll häfdat och 
bygdt.
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Inspectores och h:r Ränttemästaren stannade i alla punchter wid samma be- 
tänckande lijka så om dennes som om Jönss Hanssons hemman, och att han 
niuter 1626 åhrs förmedling som är 2 t:r, sampt nu förmedlass 4 i  t:a span- 
måhl, så att han hädan åth åhrl. utgiör 13 t:r och recommenderes till wijdare 
Consistorii sluth. Detta ratificerades i Consistorio.

Åhrby h. 1. om 11 1/3 öresland ibidem, som Anders Olsson åboor, är lijka 
till utsäde och ränta som det Erich Matzson åboor, är 1626 förmedlat 2 t:r 
spanmåhl, och 1660 2 t:r så att behållen spanmåhls räntta nu är 15 i t:a, men 
hemmanet ändå intet kunnat bära sig utan förra åboen kommit aldeles af sig, 
och hemmanet alldeles nederröt och omsijder fallit i ödesmåhl, dherföre Anderss 
Olsson, det på 2 åhrs frijheet optogh och wäll begynt oprärta, har lijkwist pro 
Anno 1685 som han först skulle betala utlagorne blifwit skyldig 4$ tunna. 
Säger sig omöyeligen mera dher af kunna utgiöra än 12 t:r spanmåhl, och om 
han intet far dhet dher före, har han redan opsagt att träda dher wijdare.

Res. Insp. och Ränttemästaren stannade wid det förslaget att han i 6 åhr slip
per med 12 t:r spanmåhls utgifft om åhret, då förmedlingen blifwer till den förra 
3å t:a, men när dhe 6 åhren äre förbij, skall han betala 13 t:r om åhret, och 
detta i anseende att hemmanet warit öde och mycket af sig kommit. Dhetta 
ratificerades.

Grän h. 1. om 9 öresl. i Raassboo sochn som Per Matzon åboor, ränttar 
40é dr k:mt 15 é t:a spanmåhl, har wäll bebygdt hemmanet, begärer niuta för
medling effter hemmanet ehest icke kan bära sig, utan blifwit skyldig sedan 679 
spanmåhl 11 3/4 tunnor.

Insp. och Ränttemästaren tyckte skäligt att han niuter 1 t:a spanmåhls förmed
ling, emädan han hemmanet wäll bygdt och häfdat, och Academien åhr 1657 
förmedlat det halfwa hemmanet ibidem på 1 i  t:a. Dhetta ratificerades.

Öhrby h. 1. om 9 i öresl. som Carl Jonsson åboor i Raassboo sochn, ränttar 
effter jordbooken 39 dr 25i öre k:mt 15é t:a spanmåhl, war efwen 1662 för
medlat twå tunnor, men har än tå intet kunnat bära sig, utan åboen blifwit skyl
dig effter hållen ransackning 1677 för 1676 k:mt 58 dr 31 é öre, spanmåhl 
45 i  t:a och spanmåhls resten sedan wuxit att han för 1685 blifwit skyldig 85 
tunnor spanmåhl. H:r Ränttemästaren har sagt honom från hemmanet och låtit 
arrestera och antechna alt hwad som fins till Academiens betalning, men tycker 
lijckwäll effter han wäll omlagat hemmanet må han blifwa qwar på samma sätt 
som Jönss Hansson och Erich Matzson i Åhrby bewilliat ähr, och som hemmanet 
hädan effter än mindre lärer kunna bära sig, sedan skogen och wretarne äro 
kombne till Tompta, så måtte thet nödigt förmedlas. Här wid oplästes hans supp- 
liqve, der i han begär förmedling och inlägning.

Inspectores bijföllo detta förslaget att ägendomen gåår till betallning så långt 
det räcker, och rästen afföres sedan i räckningen, 2. att bonden blifwer qwar 
wid hemmanet, och behåller inventarium sampt löser inventar. till sig om han 
kan effter handen, 3. hemmanet förmedlas än till den förra 1 å t:a spanmål, 
så att han här effter åhrl. utgiör 12 t:r sipannemåhl. Dhetta ratificerades.

Ibidem. H:n 1 som Anderss Persson åboor lijka med det Carl Jonsson åboor, 
till öhrtall räntta och förmedling, men har intet kunnat bära sig, utan blifwit 
aldeles öde, att Anderss Persson nutit dherpå 3 åhrs frijheet, och dhe senare
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åhren som han bort giöra utlagor, har han blefwit skyldig 36 i  t:a spannetadhl, 
hwarföre han af h:r Ränttemästm blifwit afsagd från hemmanet, och han låtit 
arrestera och anteckna alt hwad dher fins till betalning, dher på åboen inkommit 
med en suppliqve som nu uplästes att få blifwa qwar wid hemmanet, och niuta 
dhet för 10 t:rs afgifft om året, som han berättar sig lofwat wara; men som hem
manet redan war bortstedzlat till Jöran Matzon på körkoherdens recommenda- 
tion och hans grannes caution, kan det honom intet bewillias.

Insp. Hemmanet förmedlas lijka som dhet Carl Jonsson åboor, till 12 t:rs 
afgifft om åhret. Dhetta ratificerades.

Helieby h. 1. om 91/3 öresl. i Raassbokijl sochn, som Mårten Matzon åboor, 
ränttar effter jordbooken 46 dr 10 öre k:mt 17 å t:a spanmåhl, warit af sig kom
mit och nästan öde, dherföre Mårten Matzon som dhet emottagit bekommit dher 
på tu åhrs frijheet och tillseyelse att niuta förmedling, hwilken förmedling han 
beger nu åtniuta, eller will han opsäya hemmanet. Säger sig icke såå mehr än 
9 t:r om åhret.

Inspect. och h:r Ränttemästarens betänckande är, effter hemmanet mästedeels 
warit öde, och detta är en god bonde, att honom effterlåtes hemmanet ifrån dhet 
frijhetz terminen expireradt för 12 t:r spannemdhl och wanl. penningar på 6 åhr, 
men sedan skall han betala åhrl:n 14 t:r och wanl. penningar. Detta ratificera
des.

Ycklinge h. 1. om 5 öresl. i Raassboo Kijhl sochn som Thomas Andersson 
åboor, ränttar 38 dr k:mt 11 { t:a spanmåhl, och Anno 1668 tillöekt 2 lass wed. 
Dhenne Thomas Andersson har bodt dher allenast 3 åhr och emottaget hemma
net efter Staphan [Persson] som det illa medfarit, och dragit så stoor skuld på 
sig att han dherföre blef afsatt. Bemelte Thomas blef lofwat någon frijheet då 
han emottog hemmanet, den han nu påstår werkeligen niuta som och att fa 
någon förmedling så frampt han skall blifwa qwar på hemmanet, säger sig intet 
såå mehr än 6 tunnor och såleedes omöyeligit att utgiöra 11 å t:a.

H:r Ränttemästaren beklagade att man med sådane tillöekningar icke allenast 
som offtast förderfwat dhe bönder och hemman som medh tillöekningar blifwit 
graverade, utan och gifwit skadelige exempel åt många andra, så att Acad:n 
dher igenom förlorat många tusend dr i dhet stället man förment sig kunnat 
hafwaen lijten winst.

Stannades i det betänckande effter hemmanet warit illa farit när denne åboen 
det emottog, och han är flij tig, men lijkwäll på dhe 3 åhr han der bodt blif
wit skyldig 32å dr k:mt och 10 t:r spanmåhl, att honom förunnes ett åhrs frij
heet som honom warit lofwat, men med förmedlingen anstår till framdeläss om 
man får see om det kan bära sig, men tillöekningen som är 2 lass wed ophäfs 
aldeles. Dhetta ratificerades. Och är frijheeten så förståendes, att hon honom 
beräcknas för åhr 1686.

Kiölinge h:n i  om 5 öresl. som Pelle Persson åboor, ränttar effter jordbooken 
19 dr 26 öre och \  öre kopptfrmt 6 3/4 t:a spannemäYA och Anno 1626 tillöekt 
1 t:a spanmåhl, sampt Anno 1668. tillöekt 2 lass weed, skyldig för 1685 k:mt 
5 dr 12 öre 22 t:r spanmåhl. Har offta supplicerat om tillgifft.

Inspectores och Ränttemästaren tycka skiäligt att honom efftergifz på resten
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7 t:r spannemähi emädan han wäll bygdt och  lagat om  hem m anet, och  w eed en  
lärer wara honom  så wäll som  de andra dher i byn efftergifw en, m en eh est bör  
den der dhetta icke reeda skedt aldeles ophäfwas.

Detta ratificerades.

H o ff  h:n i  i Raassboo sochn som  P elle  Persson åboor. Exercitie hem m an, 
warit m ästedels förderfwat och  nederröt när dhenne P elle  Persson d et em ottog, 
em ot lofw en att niuta der på någon frijheet, den han nu begärer w erkeligen  
åtniuta, som  hans inlagde supp., den oplästes, m ed m era innehåller der i han 
berättar hem m anetz slätta tillstånd när han d et em ottog.

Inspectores och  Ränttemästaren funno skiäligt att honom  för[u]nnes 2 åhrs 
frijheet till hem m anetz oprättelsse. Consist. bepröfw ade fuller bem elte  frijheet 
wara för hem m anet aldeles nödig, m en så anstår härmed så som  m ed dhe andre 
exercitie statens hem m ans förm edlingar och  inlägningar till Consist. inhämptat 
Illustriss. Cancellarii betänckande.

Skieberga h:n 1 om  10 öresl. i Sta[v]by sochn som  rättaren O lo f  Persson  
åboor, räntar 13 h t:a spannemdhl 47  dr 23 öre k:mt. Supplicerar att niuta någon  
tillgifft effter han detta åhret lidit stoor misswäxt på sin säd, hwar på inlades 
probstens [Johannes Sparrmans] attest i Tuna.

Inspectores och Ränttemästaren höllo skiäligt effter han är flijtig, hemmanet 
wäll bygdt och har ehest widt beläget rättarelag och der af mycket beswär. Ty 
efftergifz af 1686 åhrs ränta 5 t:r spanmåhl. Detta ratificerades.

Freedsta h. 1. om  9 öresl. som  Per O lsson  åboor, ränttar 49  dr 13 öre  
k:mt 3 i  t:a. N o c h  1668 tillöckt 3 dr kopp<zr:mt, denne warit skyldig ifrån 1676  
effter hållen ransakning 190 dr 12 öre 5 7 /8  t;a spannemdhl. M en för 1685  
skyldig 74  dr 31 öre k:mt och 1 f:d spanmåhl.

O ch som  h:r Ränttemästaren förnum m it hanss fader och han låtit en  w reet 
wara borto från hem m anet, som  warit oplåten till een  skräddare att bruka i för
intresse för 4 rdr han dem  länt i 33 åhrs tijd, dy har Ränttemästaren satt honom  
från hem m anet, der på har körkoherden M:r Larss [H ontherus] i A lunda hållet 
sochnestäm bna, och m eddelt honom  attest att ingen skiälig orsak w oro honom  
att affsättia m ed m ehra som  bem .te attest innehåller.

O ch som  bönderna äro tillsagde att eh o o  som  beträdes något bortlåta ifrån 
hem m anen den skulle afsättias, dy b le f och Ränttemästaren der w id, och tyckte 
det wara skähl nog, undrandes huru M:r Larss kom m er till att uptaga sådana saker 
i sochnestugun och attestera om  A cadem iens bönder att ingen skählig orsaak 
till deras afsättiande funnes, det han intet obuden bör bekym bra sig om .

Ränttemästaren sade sig sedan förnum m et detta wara skiedt för något M:r 
Larss intresse skull, ty sedan Per O lssons son  [Erik Persson], som  fans der till 
tienlig  och  stelte god caution för sig fick stedzla hem m anet, och b le f af R äntte
mästaren tillsagd t så wäll som  hela rättarelaget att icke bortlåta något från hem 
m anen så wijda dhe willia sittia odrefne, har han något för juhl inkom m it 
och  berättat att M:r Larss i några åhr på Frestad skog huggit sin åhrsweed och  
efw en så i åhr, hwar em ot han efftergifw it bönderne sin qw ektijonde, och  då 
bonden i åhr w elat lefrera sin qw ektijonde w ille M:r Larss icke em ottaga, utan 
w eed en  strax snöö kom bortfört.



4 4 0 1687- io  september

Kiälberga h. 2 i A lunda sochn som  gl. Per Ersson, u[nge] Per Ersson och  
P elle  Persson åboor sampt Erich Persson i Marma och Alunda sochn, supp. 
att niuta någon tillgifft på sina utlagor i anseende till den stora m issw ext dee  
6 8 6  lidit hafwa, hwar på d e inlagdt häradz rättens bew ijss som  nu oplästes.

Inspect. och Ränttemästaren h öllo  skiäligt effter dheras misswäxt warit så stoor  
att dhe måtte kiöpa sig sääd både att såå i åkren och till föda, att effter gif:es 
spanmåls ränttan för detta åhret som  är på hwart helt hem m an allenast 3 å t:a. 
M en penninge utlagorne betalas. D etta  ratificerades.

Pelle Persson som  åboor det ena hem m anet i Kiälberga, och  d et em ottagit, 
effter förra åboen som  bortrym bde, alldeles nederröt m ed försäckring att niuta
2 åhrs frijheet, begärer nu breff på samma frijheet em ädan han begynt wäll 
oplaga gården och bygdt en  ny lada och  en  ny bod, eh est w ill han der ifrån.

Insp. och Ränttemästm höllo  skäligt han niuter det honom  lofwat är, och  att 
honom  der på gifw es breff. D hetta  ratificerades. O ch är förm edlingen förstå
endes ifrån den tijd han hem m anet em ottagit.

Ekeby by h:n £ i Ekeby sochn, som  O lo f M atson åboor, ränttar 31 dr 14 öre 
1 3 /4  t:a spanmåhl. Supplice rar om  tillgifft för den stora misswäxt han 1686  
lidit, hwar på han inlade körkoherdens attest, som  nu oplästes.

Inspectores och Ränttemästaren funno skäligt att efftergifw a spanmåhls 
ränttan som  är 1 3 /4  t:a för detta åhret. D etta  ratificerades.

G im o en utjord om  1 1/3 öresl. Anderss H ansson åboor den samma, och  
supplicerar om  tillgifft, emädan han detta åhret ingen rågh fatt, utan allenast
3 skylar korn, der till legat 12 w ekor siuk, hwar på inlagdt är körkoherdens 
attest som  nu oplästes.

Inspector, och Ränttemästaren hålla skiäligt att för ofwanstående skiähl effter
gifwa ränttan för detta åhret 686.

D etta  ratificerades.

Lena rättarelag.
M ichel Jacobsson i Kunsta h:n 1 om  4  öresl. Såår 8 t:r. Ränttar effter jord- 

booken 39 dr 3 öre. Spanmåhl 15 £ t:a. Ähr förm edlat 1657 15 dal:r 3 t:r 
7 f:r. D ito  1664 2 t:r 6  f:r och såleedes behållin 24  dr 3 öre 9 t:r spannemdhl. 
War skyldig 1676  effter hållin ransackning 52 dr 4 öre 26  t:r 6 f:r spannemdhU

Är skyldig ifrån 1685 117 dr 18 öre k:mt 6  t:r 2 f:r spannemåhl.
O plästes bondens supp. till V . C onsistorium  och  h:r Ränttem ästaren N :o  12 

der i han beklagar sin rest kom m it af sine förfäders skuld, extraord. cronobe- 
swär, olycka på boskap, sampt misswäxt, och sin stora siukdom , cederar till Aca- 
dem ien alt det lilla han äger, hw ilket h:r Ränttemästaren har och låtit inventera, 
begärer att få sittia qwar på hem m anet, utlofwandes giöra sine richtige utlagor 
hädan effter. 2. Begärer han tillöckning på sin rättarelöön.

H:r Ränttemästaren berättade att denne M ichel Jacobsson har nu i winter 
blifwit m ycket hufwudswag äfwen som  någre åhr tillförne, och att han förden
skull icke kan wara rättare längre, utan en annan är allereda i stället interim s 
wijss antagen der till.

Inspectores aerarii tillijka med h:r Ränttem ästaren, gofw o sitt betänckande att 
han sitter qwar på et åhr till prof, m en der han icke praesterar som  han lofwar.
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så skaffes en annan åboo. D hetta  ratificerades och skall resten som  egendom en  
intet tillhinna at betala afskrifies.

H anss O lson  ibidem  h. 1 lijka till örtahl, räntta och förm edling, war skyldig  
ifrån 1676  37 dr 21 öre k:mt 13 t:r 4 f:r spannemäb\. Ähr skyldig ifrån 1681  
19 dr 11 öre k:mt 11 t:r 4 f:r spanmåhl, är tillsagder att betala till m issom m aren  
eller giörs execution  på honom . D etta  ratificerades.

Johan Persson ibid. h:n om  4  öresl. har lijka förm edling, behållen räntta 
39 dr 8 öre 19 1/5 p:r 9 t:r spanmåhl, war skyldig ifrån 1676 26  dr k:mt 
11 t:r 2 f:r ypannemä\A m en ifrån 1686. 135 dr 16 öre. 11 t:r spannemdhl.

Inspect. och Qvaest. betänckande. H em m anet förm edlas till samma räntta som  
de andre, emädan d ee äro lijka till örtalet, så att han hädan effter utgiör 24  dr 
3 öre k:mt och 9 t:r spannemåhl. 2. K iennes A cadem ien widh hans egendom b, 
så m ycket som  swarar em ot resten. 3. B lifw er han sittiandes qwar m ed inven
tario till p rof på ett åhr eller tu, effter som  han hållit gården wid macht. D etta  
ratificerades.

M en angående resten resolverades såleedes, att får han tillgifft på penninge  
resten 35 dr 16 öre i anseende till det att han sin antecessors skuld sig på
tagit.

B engt Ersson i W atholm a supplicerar N :o  3. och begärer 1. att fag iöra  richtigh 
räckning för alla åhren han hafft qwarnen, och sedan fa en ny räckning. Inspect. 
och Ränttemästarens betänckande.

Befallningzm an Jacob A ndersson [Hambraeus] skall liqvidera och fullkom li
gen  sluta för alla sina åhr, och honom  generaliter qvittera uti hans book. Sedan 
begynner befallningzman Swen Jönson m ed honom  en  ny book  och räckning. 
D etta  ratificerades.

2. A tt bekom m a ett richtigt arrende contract, hwar uti skall specificeras både  
hwar uti hans plicht skall stå, och  huruwijda han skall swara till alla wådehän- 
delser. Item  begärer få behålla qwarnen så länge han den wäll föreståår, och  wara 
försäkrat om  besitningz rätten.

Inspector och Ränttem ästins betänkande. H an böhr ha e t richtigt contract, 
och  böör effterfrågas om  han något contract tillförende be ko mw it der uti kan 
sk ee någre conditioner kunde förandras. M en angående ärendet, så blifir det al- 
deles effter jordbooken oförändrat. D hetta  adproberades och bew illiades honom  
iämwäll sittia wid qwarnen odrifw en, så länge han giör richtige utlagor af henne.

3. A tt här effter må slippa galtpenningarne och ded[t] samma specificeras i 
contractet. Insp. och h:r Räntmäst:ns betänkiande war att kan ingen andring ske 
i jordbooken. Consistorium  ändrade icke heller detta.

4 . Klagar han att dhe som  b oo  på ägorne bruka månglerie m ed öhl toback  
och  brenwin, och dher igenom  bedraga folcket, så att många förskräckz att sända 
någon säd dijt att mala, begärandes att Venerand. C onsistorium  täcktes bort- 
drifwa sådane nybyggare eller förbiuda dhem  till att drifwa sådan otilbörlig hand
tering effter then förordning som  der öfw er skall wara giord wid häradztinget. 
Inspect. och h:r Ränttemäscarens betänckande war att skall så sk ee allenast han 
nam pngifwer hwilka personer de äro som  sådant giöra. D etta  hölt Consistorium  
icke oskäligt.
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5. Seyer han sig kostat på qwarnen utom sin plicht, begär and es att det måtte 
giöras honom godt. Insp. och Ränttmäst:n. Hwad han här till har kostat på qwar
nen, är honom godt giordt effter hans ingifne räckning, men hwad han här effter, 
utan sin plicht kostandes warder, skall och äfwen giöras honom godt, dok skall 
han icke giöra någon kostnat effter sin god tyckio, utan hwad wederböranderna 
finna skiäligt behöfwes. Detta adproberade Consistorium.

6. Begär han att uti söder Kunsta gerde, som ther in till gräntzar, få uptaga 
en backa till åcker, effter Acad:ns bönder i Kunsta af den samme sig icke be- 
tiena, som de ehest hafwa åker nog, och denna backen är till äng oduglig. 
Räntemästaren berättade sig förfrågat bönderne i Kunsta, om de kunna denna 
backen umbära utan hemmanens skada. Bönnerne låto förmärka sig detta kunna 
tola, allenast något blifwer på udagorne afkortat.

Consist. bewilliade mölnaren denne hans begäran, men så skall han der af gifwa 
mölnaren någon recognition, när backen blif:r till god åcker och bräckt i rätt 
stånd. Hwar emot så mycket kan afräcknas på bönnernes udagor i Kunsta.

Michel Jonsson i Leenboberg h. 1 om 6 öresl. Ränttar 37 dr 1. öre 9 i  t:a 
spannemähl. War skyldig ifrån 1676 37 dr 10 öre k:mt. Men ifrån 685 150 
d. 11 öre 26 t:r spannemJhl.

Har uplåtit en eller annan täppa åt Hökens hammarsmedar, Qvaestor berättade 
att han har låtit kiännes till Acad:n all hans egendomb till skuldens betalning 
och det öfrige afförs. Och effter hans måg som en god tijd warit hoos honom, 
och wackra huus opbygdt, har han fåt hemmanet effter gubben, helst emädan 
han icke allenast är en snäl timberman, utan och kan skrifwa, och derföre begynt 
bruka honom till rättare.

Insp. och Qvaestor. Consistorium resolverade att halfwa hemmanet behåller 
Michel Jonsson, effter han nu så enständigt der om anhåller; är gammal och länge 
på hemmanet bodt, så frampt han hädan effter giör richtige udagor, den andra 
halfdelen af hemmanet uplåtes mågen.

Erich Ersson i Engeby hemman 1 om 6 öresland, räntar effter jordhbooken 
43 dr 26 öre kopp^rmt 9 i  t:a spanmåhl, har ingen förmedling. Såår 8 tunnor.

War skyldig ifrån 1676 89 dr 5 öre. Spanmåhl 10 t:r 6 f:r.
Men ifrån 1681 195 dr 20 öre k:mt 13 t:r 2 f:r spanmåhl.
Inspector, och Ränttemästarens betänkiande är, att hans egendom är kiändt till 

Academien så långt den räcker. Det öfrige afskrifwes. 2. Blifwer han qwar till 
prof på ett åhr med inventario. Detta ratificerades.

Oloff Jacobsson ibidem h. 1. om 5 öresl.
Ränttar effter jordbooken 38 dr 29 öre k:mt. 11 t:r 4 f:r spanmåhl, såår 7 t:r.
War skyldig ifrån 1676 60 dr 4 öre k:mt 13 t:r 4 f:r spanmåhl, men ifrån 

1685 170 dr 13 öre kopp^rrnt 41 t:a spannemJhl.
Insp. och Ränttemäsr.n. Öfwer denne går execution och ny bonde i stället 

och resten afförs, oachtandes att han en och annan gång suppl. att bli qwar. 
N:o 4.

2. Hemmanet förmedlas i proportion emot det andra i anseende till spanmåhls 
ränttan, nembl. att han hädan effter gifir 8 t:r 4 f:r effter hemmanet ehest intet 
kan bära sig. Detta ratificerades.
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Per Matzson i Huussby skath. i om 8 öresl. ränttar 69 dr 12 öre k:mt 7 t:r
4 f:r spannemdYA. Såår 8 t:r. War skyldig ifrån 1676 210 dr 19 öre kopp«/r:mt 
2 t:r 4 f:r spannemdYA. Men ifrån 1685 320 dr 19 § öre kopptfr:mt 8 t:r 1 f:d.

H:r Ränttemästaren har låtit tröska af all hans säd och arrestera all hans 
söder till Acad:ns afbetalning. Hwad sedan kan restera, skall giöras betalt af års- 
wexten. Detta ratificerades.

Hustru Anna i Forssa h. 1 om 8 öresl. Såår 8 t:r, räntar effter jordbooken 
39 dr 3 öre 17 i  t:a spanmåhl, men är 1626 förmedlat 5 t:r, 1644 14 dr
9 f öre 1 t:a 6 f:r. Anno 1657 förmedlat 4 dr 2 t:r 4 f:r så att behållen räntta
blif:r 20 dr 25 é öre koppör:mt 8 t:r 2 f:r spannemdYA. War lijka wäll skyldig 
ifrån 1676 8 dr i£ öre koppwrimt 28 t:r spannemdYA, men ifrån 1685 43 t:r 
2 f:r spannemdYA.

Inspect. Som h:r Ränttemästaren har låtit exeqvera denne enckian och hon 
måste från hemmanet, så afföres resten. Detta ratificerades.

Erich Markusson i Forssa h:n 2 om 9 öresl. i hooplagde, såår 9 t:r, ränttar 
effter jordbooken 25 t:r spannemdYA 74 dr 2 öre kopp#r:mt men äro förmedlade 
af Kongl. May:tt 9 t:r, aff Acad:n 1644 28 dr 19 öre 3 t:r 4 f:r spannemdYA. 
1657 14 dr 3 t:r spannemdYA, blifir behållit 31 dr 15 öre kopptfrrmt 9 i t:a
spannemdYA. Men war skyldig ifrån 1685 26 dr 22 öre koppwr:mt 11 t:r
spannemdYA.

Insp. betänkiande. Som h:r Ränttemästaren har låtit arrestera så mycket som 
swarar emot resten, och på bondens trägne begäran låtit honom sittia qwar på 
proof effter han wäll lagat gården, så blifir der wid. Detta ratificerades.

Nilss Persson ibid. h. 1. 6 öresl. såår 6 t:r, räntar 37 dr 1 öre k:mt n é  
t:a spannemdYA. Men är på åtskillige tijder förmedlat till 18 dr 23 i  öre k:mt
5 t:r 2 f:r spanmåhl. Har skurit 6:te säden, men lijkwist skyldig ifrån 1685 
1 dr 16 öre 8 t:r 2 f:r spanmåhl.

Insp. Södren äro arresterade till betalning, och bonden blir qwar med inven
tario. Detta ratificerades.

Erich Hansson ibidem h. 1. lijka till örstall räntta och förmedling, är skyldig 
ifrån 1685 5 dr 15 öre 6 t:r spannemdYA.

Insp. Med denne bonden blifwer lijka procederat som medh hanss granne. 
Detta ratificerades.

Erich Ersson i Wansta h. 1 är 6 11/24 öresl. såår 8 t:r. Ränttar 39 dr 11 1/4 
öresl.* 15 é t:a spannemdYA, förmedlat 2 t:r, war skyldig ifrån 1676 41 dr 9$ 
öre 19 t:r 6 f:r spannemdYA.

Inspect. H:r Ränttemästaren har till skuldens betalning låtit arrestera hans 
creatur och sagd t honom ifrån hemmanet. Men som han lofwat betala till mis
sommaren så har han fat loff sittia qwar på proff. Detta ratificerades.

Thomas Matzon ibidem h. 1. lijka med det förra till räntta, örtall och för
medling. Men lijkwist skyldig ifrån 1685 2 dr 15 öre 15 t:r spannemdYA dhem 
han lofwat betala till missommaren.

Ä r väl fe lskrivning fö r ört.
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Insp. Dher dhet icke sker exeqveres han doch sitter qwar till prof med in
ventario. Detta ratificerades.

Erich Matsson i Kiäringmyra h. 1 om 3 öresl. såår 3 £ t:a, ränttar 38 dr 29 öre 
9 i  t:a spa/7#inv?hl, är 1665 inlagdt till halft i wist och owist som löper 6 dr 
15 öre s:mt 4 t:r 6. f:r spannemJhly blif:r behållit 19 dr 14 öre k:mt 4 t:r 
6 f:r spannemdhl. War skyldig ifrån 1676 61 dr 2 i öre k:mt 22 t:r i£ f:r 
spanmåhl. Men ifrån 1685 111 dr 27 öre k:mt 7 i  t:a spannemäbl.

Denne bonden inlagt en attest N:o 6. på de stoora beswäär han hafft uti 
krigztijder, sampt misswäxt han hafft 1686 på all sin säd.

Inspect. Effter denna bonden icke är flijtig har h:r Ränttemästaren skaffat en 
ny bonde [Erik Eriksson] och exeqverat hwad hooss den förra finnes, den 
öfrige resten afförs. Detta ratificerades.

Erich Staffansson i Kiäringmyra h. \ om 2 öresl. ränttar 20 dr 27 £ öre, 5 t:r 
6 f:r spanttemJhl, har ingen förmedling, är skyldig ifrån 685 22 dr 6 öre k:mt 
14 t:r 6 f:r spannemdhl. Begärer förmedling så frampt han skall blifwa behållen.

Inspect. och h:r Ränttemäst:ns betänkiande. Att hemmanet förmedlas så att 
han hädan effter åhrl. utgiör 18 dr k:mt 3 t:r 6 f:r spanmåhl. Detta ratificerades.

Johan Ersson i Wixstabyn h. £ om 5 öresl. såår 7 t:r ränttar 17 dr 15 i öre 
9 t:r 6 f:r spanmåhl, har ingen förmedling, war skyldig ifrån 1676 20 dr 21 £ öre 
28 t:r 2 f:r, ifrån 1685 64 dr 12 £ öre 51 t:a spanmåhl.

Inspect. Denne bonden har inlagdt twenne bönderss attest N. 7 om sin flijt 
och motgång, men som h:r Ränttemästaren annorleedes befunnit, och att hem
manet icke kunnat wara med honom hulpit, ty har han skaffat ny åboo [Johan 
Johansson]. Detta ratificerades.

Erich Matsson i Kullbohl h. 1. om 4 öresl. såår 4 t:r, räntar effter jordbooken 
49 dr 19 öre k:mt 3 t:r 4 f:r spannemdhl, är skyldig ifrån 1685 113 dr 22 öre 
k:mt 16 t:r 4 f:r ypanmmåYA, har 50 lass eng godt mulbete och skog, så att han 
wäll kan giöra sina udagor. Fördenskull har h:r Ränttemästaren låtit styfwa hoos 
honom 12 st. nööt 8 koor och 4 faår, och sagt honom ifrån hemmanet, hwar på 
han sedermera hoos h:r Ränttemäst:n och supplicerat, sampt lofwat betala till 
missommaren som han och nu i distingen sig infunnit med 300 dr k:mt.

Danmark2 rättarelag.
Johan Olsson i Lunda h. £ om 4 öresl. såår 5 t:r. Ränttar 25 dr 1 öre 9 t:r 

6 f:r s^annemähX. Men är 1658 förmedlat 2 t:r, 1680 2 t:r att såleedes behållen 
spanmåhls räntta är 5 t:r 6 f:r. Denne bonden har allenast i 2 åhrs tijd warit på 
hemmanet ded[t] han emottog alldeles nederröt, är skyldig ifrån 1685 9 dr 
11 öre 2 t:r 2 f:r spanmåhl. Har hoos h:r Ränttemästaren supplicerat om någon 
frijheet.

Inspect. och h:r Ränttemäst:ns betänkande. Hemmanet behöfwer 3 åhrs frij
heet, men som denne bonden icke är flijtig, fördenskull skaffes annan åboo som 
bekommer frijheeten och hemmanet oprättar. Dhetta ratificerades.

Jöran Jöransson i Kumbla el:r Norby h. 1. hafwer warit öde, och såsom denne 
bonden icke det oprättar, fördenskull skaffas annan åboo som det oprättar och
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niuter någon frijheet. Effter detta är exercitie hemman resolveres intet förre än 
först 111. Cancell. betänkande blif:r inhämptat som  slutit är förr.

Per A ndersson i Danm arkzbyn h. 1. om  12 öresl. såår 16 t:r ränttar 27 i  
t:a spannemähl 39 dr 31 4 /5  öre. M en är förm edlat a f Kongl. May:tt 4  t:r. 
War skyldig ifrån 1676  5 dr 11 öre k:mt 4  t:r 2 f:r sptf»«fm<?hl, m en ifrån 1685  
14 t:r 6  i  f:r spannemåh\.

B onden är gammal och oförm ögen och  derföre har Ränttemästaren låtit exe- 
qvera så m ycket som  fodras till skuldens betalning och stedzlat hem m anet till 
bondens måg. D etta  ratificerades.

A nderss Ersson* i Edby. H . 1 om  5$ öresl. ränttar 39 dr 18 öre 17 å t:a 
$pannemäh\, m en 1626  förm edlat 2 t:r och 1656  4  t:r och är såleedes behållen  
spannemJhls räntta n |  t:a. War skyldig 1676  115 dr 13 öre k:mt 41 t:a 3 f:r 
spannemäbX m en ifrån 1685 74 dr 7 öre k:mt 4 8  t:r é f:r spannemdhl. För
denskull är afsagder ifrån hem m anet och hans egendom  arresterat, m en som  han 
bygdt gården wäll och  är en flijtig karl och  supplic. at få bli qwart, så har h:r 
Ränttemästaren lofwat på e t åhr eller tu, och  tyckte inspect. att han bör fa någon  
förm edling, att han först niuter general resolution till god o  angående 
spannemähis resten, att när han betalar 1 t:a afskrifis 2, et sie conseqventer. 
D etta  approberade Consist. och  bew illiade honom  förm edling åhrl. på 1 t:a.

Jon  O lsson i Kamsta h. $ om  5 öresl. såår 4  t:r, ränttar 23 dr é öre k:mt 
9 t:r 6 f:r spannetrJhl. M en är 1660 förm edlat 3 t:r och  såleedes behållen räntta 
6 t:r 6 f:r m en lijkwäll blifwit skyldig ifrån 1676  45 dr 7 öre k:mt n é  t:a 
sptf»»*m ihl, och ifrån 1685 28  dr 19 öre k:mt 25 t:r sptf»«*mJhl. Inspect. 
H an har för det senare åhret giort alldeles ingen flijt, och  kan derföre intet 
blif:a qwart uthan Acad:ns skada, med m indre han till p rof blir sittiandes m ed  
inventario. Consist. förunte honom  till p ro f blif:a qwar för inventario, låtandes 
och honeww niuta general resol. til god o  på spanm åhls resten äfwen som  Anderss 
Persson i Edby.

R ector notificerade det conterfeyaren Leytz [Leitz] i går offereradt Consist. 
till skänkz Kongl. May:ttz conterfey.

D . 11 Sept.

företoges bondebesw ären i R om els befallning, öfw er hwilka inspectores aerarii 
m edh Qvaestore tillförende gufw it sitt betänkande, och  resolverades som  föllier, 
närwarande R ector h:r Lagerlööf, M:r M icrander, h:r B ilberg, h:r O breckt [f/V], 
h:r N orm an, h:r Elingius, h:r Qvaestor och  Secreteraren.

R om m els befallning.

Larss Sim onsson i Raglunda begärer blifwa aff m ed en  oskatlagd torpare som  
sitter på ägor ne honom  till förfång, det som  insp. och Qvaestor och tyckte böra 
skee. D etta  ratificerades.

O lo f O lofson  i K iölsta, klagar att han icke har sitt fulla öhrstal i byyn, och att

* Felskrivning för Anders Persson.
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skattebönnerne, hans grannar öda uth skogen, begärandes derföre mättning och 
skifftning, hwilket synnes skiäligit. Detta ratificerades.

Olof Larsson* i Wretberga i. klagar att han ännu graveras med någon deel 
af utlagor ne för Twete ut jord, som fuller förr warit till hans hemman, men bru
kas nu af en annan. 2. Begära skatbönnerne i byn mätning, hwar på dhe och 
wunnit tingz resolution och af d. 13 Maii sidstkne. Res. Om så i sanning är så 
bör det rättas, 2. skall ransakas i Cammar Archivo om örstalet på byyn, för än 
mättning skeer. Detta ratificerades.

Daniel Andersson i Tweta klagar at Lyrweta** prästbol har borto för honom 
twenne åkrar om een span land. Res. Der om bör ransakas, och om så finnes, 
rättas. Detta ratificerades.

Erich Olofson i Fårssby och Per Grelsson i Jäder föra posten, men graveras 
lijka wist medh dagzwerken wid Kongzöhr, begära recommendation till h:r 
landzhöfdingen att slippa, hwilket bewilliades.

Ränttemästaren berättade att desse postbönder hafwa bref att skola de wara 
frije för dagzwerken effter de föra posten, men blifwa lijka fult twingade att giöra 
dagzwerken till kongzgården wid Kongzöhr. Resolverades altså, att skrifwas till 
landzhöfd.

Dingtuna rättarelag.
Jon Olofsson i Grinda. 1. Klagar sig giöra årl. en tunna säd till Kongzöhr för 

en crono utjord, men sig dok icke hafwa någon sådan utjord, 2. en annan byy 
räcknad till sig en deel af hans haga. 3. Dhe andre grannarna i byn hafwa sin 
wäg mitt genom hans haga in i dheras, och dher med bortskämma hans haga, 
begärandes dherföre få gifwa den wäg wid en ända af sin haga. Res. Fogden skall 
ransaka om alt dhetta. Dhetta ratificerades.

Erich Nilsson i Skillestad klagar 1. att han med dess grannar twingas till 
stänga emellan sig och prestbordet, utan att prästbordet der emot något stänger. 
2. Att ett röör skall wara förstört emellan dheras by och Råby, och många skola 
weta besked om hwarest det stått. 3. Att Råby instängdt en deel aff dheras lööt. 
Res. 1. Skrifwes der om till h:r biskopen. 2. 3. Här om skall fogden ransaka. 
Consistorium resolverade att förre än skrifwes till biskoppen, förnimmes om icke 
Acad:ns hemman med biskoppen kommit öfwerens, effter så will föreliuda. Om 
dhe andre twenne delarna skall fogden ransaka.

Essbiörn Olofsson i Boda klagar att h:r öfwerst leutnanten Fägersköld tagit 
Wijby utur roten och intet skaffat någott i dhess stelle. Item att hans heman 
ståår hoos Academien för helt, der som det effter landzböckerne icke skall wara 
mehr än ett halfft. Res. 1. H:r Fägersköld tillskrifwes att skaffa annat i stället, 
till rotens understöd. 2. Men det senare skall fogden ransaka om. Dhetta senare 
approberade Consistorium, men conditionerade med det förra, att skall hooss 
fogden först förnimmas om intet reeda wederlag är gufwit för Wijby.

' Felskrivning fö r Olof Eriksson.
’•  Ä r väl felskrivning fö r Himmtta.
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Larss Ersson i Nässby klagar att han intet har sin fyllnad i åker, utan stannar 
mitt i gärdet, der som dhe andra grannarne fölliass åt heela gärdet öfwer.

Res. Fogden skall ransaka här om. Dhetta ratificerades.

Anderss Larsson i Walby klagar ingen wiss skilnad wara emellan Walby och 
Biörseboo. Fogden bör der om ransaka. Detta ratificerades.

Herman Hermansson i Tunebo begärer hielp till förfärdiga sin qwarnwäg, och 
fa instänga en platz. Res. Befallningzman skall besichtiga både platzen och wägen, 
sedan kan skrifias till landzhöfdingen. Dhetta skall skee om det icke reeda skedt 
är tillförne.

Larss Andersson i Garpråby, klagar sig emottagit ett nederröt hemman, och 
honom blifwit lofwat frijheet af Ringio, den han icke nutit. 2. Begärer få sielf 
bruka torpet, som är på dhess ägor, och will betala ränttan dherföre. Res. Dhet 
förra remitteras till Consistorium. 2. Om han betalar sin skuld och hinner sedan 
förestå både hemman och torp, så effterlåtes dhet honom, ehest intet. Detta 
senare approberade Consistorium, men om det förra resolverades, att skall af 
fogden förnimmas om han lofwat bonden någon frijheet, och af hwad orsaak, så 
will Consist. seedan taga bondens begäran i betänkande.

Erich Johansson i Kumbla är en flijtig karl, men hemmanet elackt, och derföre 
stoor rest dher på. Torde wara bäst samma hemman försees medh inventario. 
Dhetta adproberades.

Romfertuna rättarelag.
Öffwersten Cremer begärer fa sättia kattsa i öhrsboernes åå, effter de sielfwa 

icke bruka dher något fiske. Men man understår sig icke det effterlåta, att det 
i längden icke må förorsaka någon oreeda af sig. Detta ratificerades.

Johan Ersson i Wagersta, är nu andre gången illa slagen af corneten Diret* 
och han bortrest till Finland, fråges om han skall skaffas hijt igen att swara? 
H:r Ränttemästaren berättade, att denne corneten slagit bonden förre en gång 
för någon dhem emillan warande twist, och reeste dher med öfwer åt Finlandh, 
blef så effterskrifwen, och när han kom hijt, blef han hårdt tilltalt af landzhöf
dingen. Dher på slog corneten bonden andre gången och reste åter till Finland. 
Res. Effter man intet weet hwarest han sig i Finland uppehåller, skrifwes intet 
effter honom, men dher bonden förnimmer honom komma hijt öfwer, skal han 
det notificera, och dher på den andra lagsöka.

Oloff Hansson i Berg, klagar att han ey har sin fylnad i åker och äng. 2:0. 
Körkoherden utan grund praetenderar dher en utjord. Res. Befallningzman skall 
ransaka här om och skaffa beskeed om bysens örestahl. Detta ratificerades.

Olof Jahansson [Jonsson] i Bossberga supplicerar om förmedling effter hem
manet är trångdt och armt, dher på han upwijst attest, som bijfogas. Res. Dhet 
synnes kunna inläggas till halfft uti dhet owissa och extraordinarie. Consisto
rium resolverade att på hemmanet förmedlas 1 t:a spannemdhl, som förra åboen 
befinnes hafwa sielf begärt när dher warit ransackning hållen.

•  Didrik Thewitz.
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Erich Persson i Nackeby klagar att torparen schergeanten öder uth skogen. 
Res. Han skal skaffas dädan af torpet. Detta ratificerades.

Simtuna rättarelag.
Matz Jacobsson i Kålstad klagar sig ey hafwa fylnad, effter sitt örestahl. Res. 

Fogden skall dher om ransaka, och om så i sanning befinnes, begäres mättning. 
Detta ratificerades.

Långtora rättarelag.
Åboen [Olof Karlsson] i Åkerby klagar, att twenne h:r Hendrick Flemmingz 

hemman ligga ännu öde och att Enekiöpingz boerne öda uth skogen. Res. H:r 
Flemming skall tillskrifwas, och på tinget tagas förbod på skogen. Detta ratifi
cerades.

Elias Eliesson i Alma klagar att prestebordet har eng borto för honom. 
Res. Befallningzman skall ransaka här om. Dhetta ratificerades.

D. 14 Septembm Consistorium majus
närwarande Rector h:r Lagerlöff, h:r Lundius, h:r Aurivillius, D.D. Drossan- 

der, h:r Wolff, h:r Bilberg, h:r Peringer, h:r Obreckt [j/V], h:r Norman, h:r 
Elingius.

Rector förmälte Qvaestoris ursächtan sonticis de causis.
Professor Spole war åt Wästergötland förrest.
Acta uplästes, som i detta rectoratet håld ne äro.
I. Uplästes Hans Kongl. Mayrttz alldranådigste resolution af d. i Sept. dher 

utinnan Hans Kongl. May:tt tillägger h:r Professoren Buscagrio till underhåld 
uti dess siucklige tillstånd förutan dhe 150 sölfimt af mediciniska adjuncturen 
och dhe 250 dr sölfimt aff StatsContoiret, 180 dr sölfimt aff en adjunctur in 
fac. philosophica.

II. Taxerades Academiae betienterne, hwar effter baakungzlistan upsattes med 
förhögningen effter sidste rijkzdagz beslutet till en fierdedehl.

III. Insinuerades apothecarens Petter Gottfriedz suppliqve, att han ärnar, 
emädan såsom han nu är kommen till hög ålder, och dherföre icke hinner så 
noga att skiöta apotheqvet som sig böhr, taga en wid nampn Johan Höker sig 
till hielp, och att måtte dhen samma honom effter des död succedera, begär han 
Consistorii recommendation till Illust. Cancellarium. Om dess förhållande och 
capacite insinuerades åtskillige goda wittnesbörder såsom Christopher Herfordts 
från Köpenhampn, Anton Ulrich Goskis medici från Brandeburg. Serdeles re- 
commenderar honom D.D. Lohrman och Anton Friderich från Stockholm, för
säkrandes Academien alldeles om hans capacite. D.D. Drossand. berömgaff 
honom och sågodt.

I anledning af bem.te testimoniis och recommendationer bewilliade Consisto
rium honom hans begäran att erhåller han Consistorii recommendation.

IV. Rector erhindrade Consist. des förre giorde sluut, huru de betingat sig 
utrymme at betäncka sig om den vacante wach[t]mästaretienstens ersättiande 
igen, förfrågade dherföre om Consistorium dher öfwer sina tanckar nu yttra 
wille, serdeles som tijden reqvirerat att det rummet iu förr iu häldre besättes. 
Samptel. Consistoriales kommo öfwerens om en wid nampn Oloff Jonsson som



1687:14 september 449

för tijden är under staden, såsom den till detta embetet tienligast är, om hwil- 
ken och Acad:ns wachtdrängar låtit förmärka sig, att dhe honom helst parera 
wille. Resolverades dherföre att förnimmes först, om dhen blifwer från stad- 
zens tienst leedig. Hwad Erich Lind angår som af Reverendiss. ProCancellario 
är recommenderat här till, så ehuruwäll Consistorium respecterar Hans Hög- 
wördigheetz recommendation, tyckte Consist. honom nästan wara för ung, 
williandes lijckwäll hafwa honom i wijdare betänckande. Yxtorph wille och Con
sistorium i lijka måtto betäncka sig wijdare om.

V. Prof:r Bilberg afträdde cum venia Rectoris.
Rector inlefrerade ett aff Secretrn författat project till Illustriss. Cancellarium 

angående dhet nådåhr fåchtmäst. Grubbens änka till sin sahl. manss begrafning 
påstår att niuta. Een deehl af projectet oplästes, men der wed förmente Prof. 
Obrecht Consist. så mycket mindre hafwa fog att wägra änckan dess nådåhr, som 
Consistorium tillförende recommenderat henne till Illust. Cancell. att winna det
samma. Rector med dhe andre samptel. Consistorialibus sade sig så wäll i an
seende af detta skiäiet, så som det förra uti actis antecknade äro intet annat 
kunna finna än att enckan dhet hon begär må åtniuta, och att woro det fast 
oanständigt detta ärendet hoos Illust. Cancell., som tillförne är recommenderat, 
nu difficultera. Hwarföre och Rector och alla samptel. undandraga sig brefwet 
att underskrifwa, hållandes rådeligare det innehålla. Men så gaf lijkwäll Rector 
detta förslaget, att han wille förnimma af enckan om hon icke wille sättia sin 
egendomb aerario till försäkran och pant för dhet hans [ d :  hennes] sal. man 
föruth på lönen avanceradt, hwar emot hon strax skulle fa zedel till h:r Räntte- 
mästaren på nådåhretz obehindrade åtniutande. Detta förslaget approberades.

VI. Projectet till Högl. Kongl. HoffRätten i Skäfftuna saken och till D.D. 
Pet. Rudbeck om dhe perssoner han i sit breff till Consist. af d. 17 Julii speci
ficerat för förseende emoot dhet 6. budordet uplästes och approberades.

[VII.] Decanus facult. philosophiae Prof. Obreckt notificerade att M:r Nicol. 
Celsius will disputera de astronomia sphaerica. Laur. Molin pro gradu de lucis. 
Sveno [o: Magnus] Detterberg V.-Goth. de memoria. Jonas Genes [Gene] 
Angermannus de aére. joh. Petre de origini et progressu navigationis.

[VIII.] Prof. Aurivillius inkom med berättelsse om sin reesa och expedition 
till Stockholm in causa Bringiana, nembl. att d. 23 Aug. sidstl. sedan han hade 
inhämptat all den underrättelse in causa. Bringiana han af dhe undfagne docu- 
menter kunnat taga angående de twenne poster, som effter Kongl. Revisions 
dommen wijdare skulle förklaras, conferrerade han med advocaten h:r Söder
man, då han hölt betänckeligit, ja och farligit directe förswara M:r Boos book, 
såsom skiähl eller fundament till desse twenne posterne som Acad:n aff Bringii 
sterbhuus praetenderar, effter såsom berörde book förr warit för Kongl. May:tt 
framme, och Kongl. May:tt resolverat, att till berörde poster klarare skiähl up- 
wijsas skulle. Stannade altså dhe dher wijd, att emädan Acad-.n hade sal. M:r 
Boos sluuträckningar, och Prof. Olai Rudb. dher öfwer giorde förklaring, samt 
hans skrifftel. berättellse om hela den handelen så som ett nytt document och 
skiähl att framföra, så kunde man och dher iempte dhe förre uhr M:r Boos 
book andragne skiähl uprepa, och såleedes drifwa det skiäiet, att icke allenast 
dhe andra alla Professores, som anten i samma book debiterade warit, eller något 
af aerario hade att fodra, den boken för god erkänt, utan och Bringius sielf som
■29- 754̂ 93 S a l la n d  f r
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Prof. Olai Rudb. attest utwijsar, dher på conciperade h:r Söderman deductionen, 
och försäkrade honom i rättan tijd insinuera, och hade fuller h:r Prof:n Auriv. 
den samme medh Illust. Cancell. communic[e]ra welat, men som han war 
opasslig, kom han dher med intet tillwäga utan reste dher ifrån.

Consistorium majus d. 22 Sept.
närwarande Rector h:r Lagerlöff, h:r Aurivillius, D.D. Drossander, h:r Spole, 

h:r Bilberg, h:r Peringer h. Obreckt [j/lr], h:r Norman, h:r Elingius.
Rector berättade sig i går wara föranlåten att sammankalla Consistorium till 

i dag extraordinarie emädan ett breff ankommit ifrån h:r Ränttemästaren om 
någon Academ. angelägenheet, Consistorium hade af nöden att conferera om. 
Ahr och sedermehra bref ankommit från Kongl. May:tt med en extraordinarie 
post, hwilket i dag är från postmästaren öfwerlefrerat om samme ärende. Här 
på inlefrerades och oplästes högstbrte Kongl. May:ttz breff, som war af d. 20 
hujus, att Kongl. May:tt tillkommande måndag ärnar sielf optaga den twistigheet 
som är emellan wälborne h:r land[z]höfdingen Thegner och Academien. Hwar- 
före Academien skall dher till genom sin fullmechtige sig inställa.

Här jempte notificerade Rector att h. Qvaestor fordrar till sig till Stockholm 
original brefbooken den ena af Kongl. brefwen i gröna copiebooken och någre 
andre Acad:ns documenter.

Consistorium resolverade seedan att till Kongl. May:tt skall i diupaste under- 
dånigheet opsättess och öfwerskickas breff, men först skall dhet upläsas här i 
morgon, då samptel. nu praesentes lofwade sig willia komma tillstädes. Item skall 
och fullmacht till h:r Ränttemäst:n förfärdigas och öfwerskickas, att å Consistorii 
sijda andraga in för Kongl. May:tt hwad saaksens beskaffenheet kan tola och 
fodra.

Consistorium majus d. 23 Sept.
extraordinarie sammankallat, närwarande Rector h:r Lagerlööff, h:r Lundius, 

h:r Aurivillius, D.D. Drossander, h:r Spole, h:r Bilberg, h:r Peringer, h:r 
Obreckt [f/f], h:r Norman, h:r Elingius och Secreteraren.

I. Oplästes fullmachten för h:r Ränttemästaren som till honom öfwerskickas 
skulle, uti dhen saak som här i går i Consistorio under händer war.

Sedan oplästes och ett project som till Kongl. May:tt afgå skulle uti diupaste 
underdånigheet, hwilket och approberades sedan dhet justeradt war.

II. Rector notificerade att Gustavus Lanerius V.Gothus begär viaticum, effter 
han will resa här ifrån på någon tijd. Benedictus Lithenius V.Gothus och Lauren
tius Zirbohm Holmensis. Item Johannes och Abraham Rimal* fratres O.Both- 
niens. begära dhet samma. Inspectores nation, gofwo dhesse alle godt beröm, 
hwarföre dheras begäran dhem bewilliades.

III. Martinus Ubbelius skickades till Acad:ns glassmästare m:r Erich, att till- 
seya honom, emädan stadz magistraten beswärat sigh öfwer honom, att han 
håller öhlselierie, borgerskapet till praejudice, dhet måste han dher med afstå.

Consistorium majus d. 27 Sept.
extraordinarie sammankallat, närwarande Rector h:r Lagerlöf, h:r Lundius, h:r 

Aurivillius, h:r Spole, h:r Bilberg, h:r Peringer, h:r Obrec[h]t, h:r Norman, h:r 
Elingius.

’ F e lsk riv n in g  fö r Remabi
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I. R ector föredrog C onsistorio orsaken till dhenne sam m ankom bsten, nem bl. 
att fogden  R om m el, som  skall bijwijsta ransackningen och  refningen wid Årstad 
[Åsta] inkom m it, berättandes att 2 Acad:ns hem m an dher sam m estädes äre 
hwartera upförde i dhe älldste jordböckerne för 20  öhrsl., m en i dhe senare 
allenast för 10. Låter fuller e ljest förstå att wid sådan händelsse, dher slijk diffe- 
rence på öhrstalet finnes, pläga dhe gam bla jordböckerne hafwa större wittz- 
ord än dh e andra. M en förfrågar nu hwad A cadem ien här wid håller rådsammast, 
anten man skall understå sig att påstå den äldre jordbooken, eller dher man 
dhen icke far niuta, om  han skall protestera m oth refningen. Får man betiena  
sig af den  förra, w inner Consist. 10 öresl. m en i w idrig händelsse lärer A cade
m ien förlora 10. Bookhållaren inkallades att giöra beskeed uhr Acad:ns jord
b ook  huru högt ofw anstående hem m an dher äro upförde, och  betygade dhem  
dher allenast hwartera wara upförde a f 10 öressl. M en berättade dher wid att 
tillförne warit en  sådan händelsse m ed Fårssby hem m anet, hw ilcket i A cade- 
m iens jordbook intet står högre upfördt än till 7 öresland, m en effter Cammar 
Archivi attest uhr dhe äldre jordböckerne, som  när refningen dher skedde ut- 
togz, upföres d et till någre och  20  öresl., och nöt då A cadem ien samma attest 
till god o , så att hem m anet b le f flere örsl. tilldelt effter bem elte attest. D her wid  
war och  för A cadem ien d et skiälet, att ehuruwäll hem m anet i A cadem iens jord
book war upfördt för 7 öresl. så war lijckwäll räntan lijka stoor såsom  förr 
ifrån den  tijd dhet upfördt warit för någre och  tiugo öresl.

Sedan uplästes om  desse hem m an i Åsta Cammar Archivi attest, förm älandes 
den samma, att d e  uti dhe äldre jordböckerne alt ifrån A nno 1542 till 1555  
äro hwartera upförde för 20 öresl. m en bem elte  åhr 1555 äro dhe inskrefne 
hwartera allenast för 10 och sedan alt framgent i d e  föliande årsböckren, m en  
hwij sådan ändring skedt, finnes ingen antechning till i jordbooken.

Consistorium  öfw erlade detta, och tyckte dhet att Acadrn icke annars kan än 
påstå dhet hwarthera af m erb:te 2 hem m an måtte blif:a beräknat för 20  öresl. 
emädan de 1. såleedes i dhe älste jordböckerne äro inskrefne. 2. Ehuruwäll 
hwartera uti 1555 åhrs jordbook och de senare är infördt allenast för 10 öresl. 
så är lijckwäll ränttan ännu och  haf:r warit stedze lijka stoor snart som  förr, 
hwilken 3. lijkwäll måst warit proportionerad, och till en  halfdeel förm inskat, om  
sådan förändring m ed örstalet w oro skedt. M en såsom  ränttan som  bemrte åhr, 
är snart lijka stoor, så synnes och örstalet der em ot nödwändigt swara böra, 
och hem m anen till lijka stoor ägor berättigat som  förr. Kan derföre 3 [= 4 ] .  
intet annat synnas än att uti dhe senare jordböckerne är m issskrifwit så att i 
stället för 2 är satt 1. och således af 20  blefw it 10. D h etta  tycktes och  så m ycket 
lijkare, som 5:0 ingen orsaak är anförd eller den ringaste annotation skedd uti 
bem :te 555 åhrs jordebook, dher dhet gam bla Örstalet är förandrat hwij det 
skedt och af hwad orsak, som  likwäl altid ske plägar. 6. Såssom K ongl. M ayittz 
bref, som  om  ofw anbem .te ransakningz anställande utgångit är, befaller att mät
ningen effter lag skal skee, så att hwar och  en uti byyn skal niuta sitt örestal, 
så förm odar och  A cadem ien i underdånighet sig  der wid blifwa maintineradt, 
och  således fa niuta de gam bla jordböcker til god o , som  för d e senare, emädan 
der ingen annotation skedt, synes hafwa w itzord, effter i widrig händelsse K ongl. 
Cammaren divisionen om  denne difference på örestalet kan underkastas. Här- 
wid kan och allegeras exem pel om  Forssby. C ontenta a f desse skiähl resolverade 
Consistorium  att d e extraderas til fogden.
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II. Oplästes wälbrne h:r landzhöfdingens Gyllenhoffs bref angående brand- 
stöd af d. 29 Augusti sidstl. nemblin att hade Kongl. May:t befalt, det skulle 
han öfwertala almogen i Wästerås lähn att när något rustningz eller militiae 
hemman af wådeld tager skada, de då brandstod utgifwa skulle. Hwarföre och 
landzhöfdingen detta med Consistro convwunicerar, att och Acad:n här til sig 
utlåta wille, på det och des hemman wid sådan olycklig händelsse någon hielp 
må niuta kun//a.

Consistorium befann detta brefz innehåld så mycket billigare, såssom det 
grundar sig på lag och wanlige praxin, förutan det och länder til Kongl. May:tz 
tiänst, och Academiens hemman hafwa att wänta wid sådan olycklig händelsse 
slijk hielp igen; hwarföre consenterades til denne h:r landzhöfdingens begiäran 
och resolverades att bref der om afgår.

III. Rector berättade huru såssom han dag- och stundelig hafwer öfwerlopp af 
fåchtmästare Grubbens enkia, låtandes han förstå, det wil hon beswära sig hos 
Kongl. May:t om hon icke får niuta nådåhr. Här wijd sade Rector att han henne 
det förslaget förehållit, att när hon ställer sin egendom i pant, så skulle hon få 
zedel til räntemästaren på nådåhret. Men när hon blef tilfrågadt, om hennes 
egendom woro ograveradt, så lätt hon förmärkia der med icke så förewetta, 
förfrågade altså Rector hwad Consistorium här utinnan will resolvera.

H:r Lundius sade sig förblifwa stadigt wid det han i denne saken ment och 
sagt förr, och repeterade ännu att han intet kan see att man kan gripa til hennes 
nådåhr, särdeles effter hon där med wil begrafwa sin man. Hwad angår det in 
actis finnes, att det mannen förut bekommit, skulle tagas af hans löhn, så hade 
det bordt skedt när han satt och åtnöt full lön för några åhr, men nu att grijpa 
der til hennes nådåhr an, och lijket blifwa skal obegrafwit, och således enkian 
förorsakad beswära sig öfwer Consist-.m der i will han intet hafwa någon dehl.

Professor Obrecht lade detta der til, att man så mycket mindre kan grijpa 
hennes nådåhr an, som Consistorium siälf för henne bearbetat att niutat.

Omsijder resolverades tilföllie af ofwanstående och de skiähl förr in actis an
tecknade äro, att enkian måtte niuta nådåhret ograveradt. Och för det öfrige 
afwachtes det slut som Kongl. May:t i nåder giörandes warder efter Consist:ii 
underdånigste deduction på det som mannen i lifztiden anvanceradt.

IV. Rector gaf tilkiänna orsaken hwij icke elenchus tilkommande torssdag, 
som mästadels åhrl:n ske plägar, kommer til att upslås, nembl:n emädan någre 
af Professorerne äro borto att man icke kan få specification på det de willia 
läsa, förutan och det att ännu ingen underrättelsse är ankommit om successionen 
til poeseos professionen, der om Rector sade sig willia först påminna hos 
Illustrissimum Cancellarium.

Consistorium majus d. 4 Octob. 687.
praesentibus Rectore Magnifico h. Lagerlööf, h. Lundio, h. Aurivillio, DD. 

Drossandro, h. Spole, h. Bilberg, h. Peringero, h. Obrechto, h. Normanno, 
h. Elingio.

Rector sade sig theraf wara föranlåten, att på en extraordinarie dag samman
kalla Consist:m, att h. Qvaestor som nu från Stockholm hemkommit, kunde giöra 
rapport om saakens med wälborne h:r landzhöfdingen Thegner beskaffenheet. 
Refererade så h. Qvaestor att han med posten bekom till Stockholm V. Con-
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sistorii öfwerskickade fullmacht d. 24 Sept. dhen han lijkwäll welat icke skulle 
blifwit på honom allena stält. Men som terminen till saaksens företagande war om 
mondagen, så hwarken kunde eller wille han sig undandraga. Sammanfattade så 
et kort sammanhang och deduction af Hans Kongl. May:ttz förordningar, som 
Academien alldranådigst förunte äro, och öfwerlefrerade till Hans Excell. 
Illustrissimum Cancellarium om måndagen det ofwanbem:te af sig författade, 
som och V. Consistorii alldraunderdånigste breff till Kongl. May:tt, hwilka begge 
sedan Hans Excelkce Illustriss. Cancellarius hoos Kongl. May:tt strax insinue
rade. Dher på wardt sedan wälborne h:r landzhöfdingens deduction, som han 
hooss Kongl. May.tt insinueradt, communiceradt. Men sedan blef saaken intet 
wijdare företagen, utan som tijden war inne att låta Professorerne få sitt sala
rium, förorsakades han att resa öfwer.

Consistorium majus Octobr. 5.
praesentibus Rectore Lagerlöf, Prof. Holm, Prof. Micrandro, Prof. Lundio, 

Prof. Aurivillio, DD. Drossandro, Prof. Spole, Prof. Wolff, Prof. Bilberg, Prof. 
Peringero, Qvaestore, Normann, qvi acta annotabat.

I. Rector proponerade förnembste orsaken af V. Consistorii tillhopa kallelsse 
i dag, wara ett Hans Kongl. May:tz wår allernådigste Herres och Konungz an- 
kombne bref, som inneslutet är uti ett Illust. Cancellarii, men såsom högstb:te 
Kongl. bref är af ganska högt importance, ty wille han des upläsande låta bestå 
tils flere assessores komma op in Consistorium, altså wille han i medlertijd någre 
andra små ärender föredraga.

II. Rector sade mantalslängden wara inlefreratt af häradzfogdens Risanders 
utskickade, som fordrar på penningarnes erläggande. H:r Bilberg sade här om 
förr wara talt, och så merendels belefwat, att penningarna för Consistorialibus 
ärlägges af Qvaestore, afskrif:es på lönen, och tages dherföre ett generalt 
qvittence. H:r Lundius sade här om finnes in actis underrättelsse och böra effter- 
sees.

III. Sveno Erici [Elise] Drufwa [Wijndrufva] W.Gothus begär testimonium, 
item Laurentius Forbus Ostrobothniensis, och brödren Casper Forbus, Laurent. 
Lithovius Ostrobothniensis, Sigfridus Borelius [Bonelius] O-Bothniensis. Thet 
bewilliades effter inspect. nationum gofwo dem godt wittnesbörd.

IV. Sedan nu Consistoriales fleere kommit op, oplästes Hans Excelkces 
Illustrissimi Dow/ni Cancellarii breff hwar uti war inneslutet ett Hans Kongl. 
May.tz bref, till Illustriss Cancellarium, Procancellarium och samptel. Consisto
rium, angående Academiens saak med h:r landzhöfdingen Thegner. Rector sade 
sig fuller hafwa söökt Rev. ProCancellarium, men intet funnit honom hemma. 
Consistoriales begärte tillstånd att till morgon betänka sig, hwad här utinnan ståår 
att giöra, effter saaken finnes af högt importance.

V. Qvaestor förfrågade sig om wälb:ne hofintendenten Renberg, h:r asses- 
sorerne Hassel och Faxei, och assess. Werving fa handla till sig Academiens 
spanmåhl i Helsingeland, och om Academien will gå ifrån dhe gambla köpmen- 
nerne. Qvaestor sade them och i fiord thet samma begärt, och då them swarat, 
det man icke gerna kan gå ifrån them som hafwa tillseyelse på bemelte handel 
så länge the äro richtige. Icke heller kan man skilia Helsinge och Wässmanland 
spannemåls handel åth, skulle och bönderne få föra på en annan ort än till
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Kopparbärget, skulle dhe sedan intet gärna willia säden föra å nyo till Koppar
berget. Consist. hölt rådligst blifwa wid sine förrige handelsmän, så länge the 
richtige äre.

Consistorium majus 6 Octob. 
praesentib. Rectore Magnifico Lagerlööf, Prof. Micrandro, Lundio, Aurivillio, 

Olao Rudbeckio, DD. Dross., Spole, Wolff, Bilberg, Peringero, Obreckto [f/f], 
Elingio, Qvaestore, Normanno, qvi acta annotabat.

I. Rector proponerade sig nu sammankallat V. Consistorium, och sade sig 
wara i then tanckan om dhet ärendet i går förehades, sampt och förnummit 
flere af D. Consistorialibus ther uti giöra et med sig, att är aldrabäst att man 
footfaller till Kongl. May:tz högstbeprijssligste nåde såsom dhet endaste asylum 
och aram gratis, huilket och alle enhälleligen nu bijföllo, och deputerade Rector 
tillijka med Prof. Micrander och h:r Qvaestor med breff att öfwerresa.

Consistorium majus d. 7 Octob. 
praesentibus Rectore Magnifico Lagerlööff, Holm, Micrandro, Lundio, Auri

villio, Olao Rudbeckio, Drossandro, Spole, Wolff, Bilberg, Peringero, 
Obrec[h]to, Elingio, Qvaestore Arrhen., Normanno, qvi acta annotabat.

Rector sade sig en och annan swårhet infallit, sedan Consistorii samman- 
warande i går, i saaken med wälborne h:r landzhöfd. Thegner, och förutan annat, 
det, att woro för nöden låta i dag ett tienligt excusations bref afgåå till h:r 
cantzelierådet Wallenstedt, hwarföre Consistorium nu med posten hooss Kongl. 
May:tt effter dess underdånigste plicht skriffteligen icke inkommer, då man hade 
tillfälle att anmäla, det Consist. genom sine deputatos, allerunderdånigast med 
dess deprecation skall sig infinna, Consistoriales communicerade om detta med 
mehra, och bijföllo Rectoris helsosamme förslag.

Consistorium majus d. 8 Octobr. 
extraord. sammankallad t nänvarande Rector h:r Lagerlööf, Holm, Micrander, 

Lundius, Aurivillius, Ol. Rudbeck, DD.Drossander, Spole, Wolff, Bilberg, 
Peringer, Obreckt (/«*], Norman, Elingius, Qvaestor och Secreteraren.

Samma gång uplästes projectet af det deprecations brefwet, som nyligast resol
verades att ud diupaste underdånigheet insinueras skulle hoos Hans Kongl. 
May:tt, hwilket sedan det iusteradt war adproberades.

Effter middagen underskrefz och det samma af alla ofwanstående, och appro- 
berades som resolveradt är, att Rector med Profess. Micrander och Qvaestor 
reesa öf:r tili Stockholm, att i diupaste underdånighet det öfwerlefrera, och på 
Consistorii sijda till det bästa med högsta försichtigheet bearbeta.

Consistorium majus d. 12 Octob.
närwaran[de] ProRector h:r Obrecht i Rectoris Lagerlööfz ställe, som nomine 

publico tillijka med Prof. Micrander och Qvaestor war reest åt Stockholm, Lun
dius, Aurivillius, Drossander, Spole, Norman.

I. Uplästes förklaringen som till Högl. Kongl. HofRätten afgå skulle uti 
saaken emellan Professor Gartmans och rådmans Erich Hanssons [Ångermans] 
encka. Professor Lundius sade sig uti denne saaken intet willia hafwa part, emä- 
dan han icke warit öfwer domen.
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II. Uplästes Bengt Anderssons notification, att såsom en häradz syn skulle 
skee emellan hemmanen Bännarboo och Ocknarby d. 20 October och Acad:ns 
hemmans ägor i Gryttiom och Åsarby stöta in på bem:te Bännarboos och Åknar- 
byess rågång, det Acad:n dherföre wille sig wid bem:te syn inställa. Res. Acad:ns 
fogde Swen Jönsson skall bem:te syn biwista, och Acad:ns intresse i acht taga, 
att icke Acad:n skeer förnär.

III. Uplästes en fåchtmästarens Johan Brasks hooss h:s Höggrefl. Excelkce 
Iilustriss. Cancellarium insinuerade och sedermera hijt remitterade suppliqve 
berättandes dher uti att honom aff Professorerne skulle förnekas upbära löhn 
för än en annan Michaelis tijdh och dherföre af Hans HögGrefl. Excelktz be
gärandes befallning att han den effter staten må niuta. Denne bem:te fåchte- 
mästarens ansökning remitterar Hans HögGrefl. Excellrtz genom dhess breff 
af d. 7 Octobm till Consistorium att skall honom wederfaras hwad skiäligit och 
tilldrägeligit är. Närwarande Consistoriales wiste intet att honom såleedes, som 
han skrif:r, des löhn förnekad warit, hwarföre resolverades att dher om in actis 
efftersees, såsom och förnimmes af h:r Ränttemästaren om och hwad hinder 
här uti wara kan, hwar effter sedan förklaringen utfärdas till Illust. Cancellarium.

IV. Hanss HögGrefl. Excelkces Illust. Cancellarii recommendation för stu
dioso Samuel Buschenfelt uplästes, att måtte han fram för någon annan åtniuta 
dhet förste stipendium som blijr ledigt, helst emädan Hans Kongl. May:tt sielf 
behagat sig udåta dhess nådige willia wara att så skee skall.

V. Do/»/ni studiosi Ekeflycktz suppliqve uplästes begärandes han det Con
sistorium wille meddela honom ett attestatum om dhess lefwerne dhen tijd 
han här sine studier bewakat, såsom recommendation, till Illust. Cancell. emädan 
han uti en angelägen saak nödsakas Hans HögGrefl. Excellxe upwachta. Resol. 
Bem:te Ekeflyckt far testimonium effter brukelig form, dher han så behagar, 
men sådan recommendation som han begärer, kan intet communiceras, emädan 
dhet är aldeles owanligt. Samma testimonium tillåtes och honom lefrera till
bakars igen, när han sig dher af betient, dher han än wijdare ärnar wid Acad:n 
förblif:a.

Consistorium majus extraordinarie sammankalladt d. 15 Octobm
närwarande ProRector h:r Obrecht i Rectoris ställe pro tempore Holmise com- 

morguitis una cum Professore Micrand. et Qvaestore nomine publico. H:r Lun- 
dius, h:r Aurivillius, DD. Drossander, h:r Spole, h:r Bilberg, h:r Norman och 
Secretrn Reftelius.

Cursor skickades effter Prof:r Ol. Rudbeck, men berättade wid återkomsten 
dhet hans hustru swarat att hon annars intet wetat än han reeda godt här opp.

Samma gång uplästes Rectoris nu på stunden med posten ankombne breff, 
dher uti han notificerar, att han warit upkallat till Hans Kongl. May:tt, och giordt 
på sine och Consistorii wägnar dhess underdånigste contestation om dhess inno- 
cence, hwar uppå Hans Kongl. May:tt befalt, att han skulle taga tillbakars ifrån 
actis deductionen som inlefrerat warit emot wälborne h:r landzhöfdingen Theg- 
ner, dhet han och förmälar sig strax förrättat. Dher jempte notificerar och Rec
tor att såsom Kongl. May:tt allernådigst ärnar företaga hufwudsaken i Senaten an
gående Prestby änkan och Academiae böndernes till och afsättning, och han med 
dhe andre deputatis intet äro försedde med fullmacht, dhet wille dherföre Con-
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sistorium med en express öfwerskicka en lijka lydande med dhen förra (nembkn 
dhen h:r Ränttemästaren fått, då han förre gången war i Stockholm) och af alla 
samptelrn underskrif:en. H:r Professor Lundius sade, att han för wisse orsaker 
skuld intet kunde den förre fullmachten underskrifwa, men sedan deprecation i 
underdånigheet är insinuerad t, och deductionen, som Rector förmälar, tillbakars 
hämptad, hwar igenom dhet som förr warit synt twistigt, nu icke mer är så, 
så synnes icke någon fullmacht waraaff nöden, helst emädan såsom Consistorium 
sig i ingen motto per modum actionis, utan supplicationis udåter i dhenne saken, 
dherföre deputati böra allenast dhe privilegier som Kongl. May:tt i nådher för- 
länt om böndernes till och afsättiandhe på Academiens hemman upwijsa, och i 
underdånigheet afwachta thet sluth Hans Kongl. May:tt dher utinnan i nåder 
giörandes warder, hwar till dhe reeda uti deprecationen äro fullmechtigade. 
Samptel. Consistoriales tyckte och att icke någon fullmacht wara för nöden, 
effter som man supplicando och icke agendo med saaken umbgår.

Consistorium d. 26 Octobr.
närwarande h:r ProRector Obrecht i Rectoris stelle, som ännu är i Stock

holm, h:r Lundius, h:r Aurivillius, DD. Drossander, h:r Spole, h:r Bilberg, h:r 
Peringer, h:r Norman, h:r Elingius, och Secret:n Reftelius.

Acta uplästes.
I. Föredrog ProRector Consist:o att dhen under staden betiente Olof Jonsson 

som Consistorium hafft i förslag att antaga till wachtmästare efter Broken, hafwer 
för några dagar seedan låtit förnimma att dher han skulle blifwa om bemelte 
vacance försäkradt så wille han taga afskeedh ifrån stadzens tienst, men innan 
han om successionen fulleligen woro försäkrad, kunde han dhec intet giöra, emä
dan han på dhet sättet torde gå dhen densten qwit, han reda hafwer. Här uppå 
förfrågade nu Rector, om icke Consistorium dhenne merbite tienst wille upp
draga.

Resol. Emädan Consistorium såleedes resolveradt tillförende, och ähr med 
perssonen benögd, så förblifwer dher wid.

II. Uplästes Kongl. May:ttz allernådigste fullmacht för clariss. D. Hemmingo 
Forelio att wara poeseos Professor.

III. Uplästes ett breff af d. 25 Octobm skrifit aff h:r Larss Höök på wäl- 
borne h:r landzhöfdingens Gyldenhofs wägnar, låtandes han dher utinnan för
nimma, att på ransakningen öf:r Åstabyn intet blifwit något sluut för denne 
gången, emädan Acad:ns befallningzman Rommel enständigt påstådt att twenne 
aff Acad:ns hemman dher sammastädes skola hwarthera wara 20 öresl. dher emot 
förmälar han at dhe nu öfwer 100 åhr tillbakars äro beräknade allenast för 10 
uri Cronones jordbook, hwilken näppekn står att ändra, och att landtmätarne 
som ransakningen wederwarit, befunnit att dhe gamble åkerskiften effter samma 
öhrestahl i proportion just swara och jäwwäll dhe flere hemmanen effter sitt 
öhrtahl, så att dherföre skall wara infallibelt, dhet cronohemmanet dher samme- 
städess är förnär sked t, att dhet effter sitt örestahl intet har sin fylnad. Dher 
jempte begärer han och på wälborne h:r landzhöfdingens wägnar underrättelsse 
huru så som Academien possiderar Ellholmen i Åstaby, som skall wara ett öres
land och inne med det ena Academiens hemman om 14 öresl. Resol. Effter så 
odisputable skiähl finnas, så kan refningen intet hindras, utan hon måste gå för
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sig effter öre och  öhrtug; m en hwad Elholm en anbelangar och des beskaffenheet, 
inhäm tes underrättelsse dher om  af h:r Ränttemästaren när han hem kom m er, 
som  dhe dher till hörige docum enter hooss sig hafwer och gifw es så dher på 
fullkom lig berättelsse till wälborne h:r landzhöfdingen. Interim afgår b ref till 
honom  att Consistorium  skall m ed foderligste på bägge dhesse puncterne swara.

IV. ProRector förestelte  dhet någre af A cadem iens bönder ifrån Raassboo  
hafwa gufw it tillkänna, att häradz fougden instämbd dhem  till att ehrlägga lag
mans och  häradzhöfdingz penningar, förfrågandes dhe om  dhe hans ordres skola  
effterkom m a, emädan dhe altijd tillförne warit wane att lefrera dhem  till Aca
demiae fougden eller rättaren. D h er uppå sade ProR ector sig befalt dhem  att 
inställa sig h ooss häradz fougden, m en att dhe skulle begära w eta om  han fatt 
några nya ordres, att penningarna im m ediate till honom  lefreras skole.

Consistorium  majus d. 2 N o b e m b m  

närwarande R ector h:r Lagerlööf, h:r Pet. R udbeckius, h:r H olm , h:r M ic- 
rander, h:r Lundius, h. A u riv illm , D D . Drossander, h:r Spole, h:r W olff, h:r 
Bilberg, h:r Peringer, h:r O brecht, h:r N orrm an, h:r Elingius, h:r Qvaestor.

I. R ector giorde i förstone contestation af sin fågnad öfwer C onsist:ii behage- 
lige tilstånd, som  han nu wid sin återkom st från Stockholm  befinner. D er  på 
insinuerade han H ans K ongl. May:tz allernådigste resolution som  fallit uti den  
saken som  honom  och d e flere g od e  herrar af deputatis com m itterad warit 
af Consistorio, emällan wälb:ne h:r landzhöfdingen T hegner och Academ ien  
ifrån Prästbyn, samt huru wida d e  förm edelst K ongl. donationer under A cade
m ien gifne bönder böra lyda under A cadem iens jurisdiction.

R ector berättade sädan högstbem rte resolution war upläsen, att sädan den  
samma war utfärdad, och tilstäld Illustrissim o Cancellario, feck  och  han der a f  
com m unication. D er  på afträdde här m ed Prof. Arrhenio den nåden att d e  blifwa  
upkallade att taga i diupaste underdånighet afsked af H ans K ongl. May:t, som  de  
och  d et giorde, och  i d et samma aflade han w ederbörligen underdånigst tack- 
säjelsse för denne H ans K ongl. Mayrtz alldranådigste resolution och all annan 
ehrtedd Kongl. nåd, hw ilket han och g iorde som  kortast, emädan han förnam d et 
H ans K ongl. May:t war något behindrad a f posten  samma dag. Lätt och H ans 
Kongl. M ay.t d et samma i nåder sig behaga, och befalte att han skulle helssa  
sam teke Professorerne.

Prof. H olm  betackade på sam tel. Consistorialium  wägnar R ectori och d e andra 
des m ed deputerade, för des obesparde möda, flit och försichtighet wid detta  
ärendet. ,

Efter detta berättade R ector att Hans K ongl. May:t låtit Illustriss. Cancellario  
förstå, och h:r cantzelirådet W allenstedt, att ibiand de skrifter som  skola abole- 
ras är och wälb:ne h. landzhöfdingens skrift förståendes. G af och h. cantzeli
rådet samma gång wid handen, att lärer wara för A cadem ien säkrast, att samma 
skrifter til den ändan til cantzeliet öfwersändes. Ö fw er det att w älb.ne h. landz
höfdingens och äfwen wäl aboleras, hugnade sig Consistorium  icke ringa effter  
d e således icke wijdare kan wara til någon gravation.

R ector notificerade och , att fick han och  genom  cantzelirådet W allenstedt 
den underrättelsse, att Hans K ongl. May:t anbefalt, det skulle han upwachta 
hos Kongl. Rådet W reden, efter han hade något som  han af Consistorio desi-
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dererade förklarning öfwer. Sade sig och der på Hans Excelkce upwachtat, då 
Hans Excelkce lätt förmärkia att desidererar Kongl. CammarCollegium förklar
ning och underrättelsse af hwad grund som Academien mantals penningar och 
extraordinarie contributioner kommer att niuta af sine bönder, som wid herre- 
dagerna bewillies.

Sedan hugnade och Rector Consistorium der med, att förutan det Illustriss. 
CancelliÄJ låtit sig mycket gå til hiertat den swårhet som Consistorium wid 
denne saken uti råkat, har han och der wid en särdeles waksamhet och nåd wijst, 
til Academiens wällståndz befrämmiande.

Sidst betygade Rector att h. cantzelirådet Wallenstedt låtit h:r Räntemästaren 
förstå Hans Kongl. May:tz willia wara att de skulle upwachta wälb:ne h:r landz- 
höfdingen Thegner och af honom taga afsked, förr än de afreste; hwarföre de 
och bägge fölgdes åt til honom, giörandes då Rector honom en compliment 
efter det slutet som war uti Consistorii bref til Kongl. May:t. Då bemötte han 
och Rectori med en särdeles civilité, berättandes att han war aldeles nögd med 
den explication som reda är giord. Lätt och förstå sig altid gierna see och sökia 
Acad:ns wälfård.

Här på resolverades, att til Kongl. May :t afgår uti aldra diupaste underdånighet 
med nästa post tacksäjelsse bref för des ertedde höga Kongl. nåde. Item til 
Illustriss. Cancellarium för des höga bewågen- och waksamhet wid denne saken. 
Sammaledes öfwerskickes och ett til h. cantzelirådet och inslutes der uti de i 
den«a saken wäxlade bref och skrifter.

II. Uplästes Illustriss. Cancellarii bref af d. 22 Octobris för Dn. Johanne 
Thelin att efter h. Forelius tilträda deposituren här wid Academien.

Derpå uplästes bem:te Thelins suppliqve, begiärandes han nu få träda til 
bem:te depositur, och niuta hwad der af falla kan, emädan Prof. Forelius ifrån 
sidstl. Michaelis kommer til att åtniuta lön för professionen han tilträder. Här 
hos berättade Rector att h. Forelius i går begiärdt fa introduction denne ter
minen. Consist:m tyckte bäst wara och anständigast, att Forelius låter med intro- 
ductionen beroo, til des Rector förut tagit sinn, önskade likwäl den ju förr ju 
häldre kunde ske, emädan Forelius på det sättet kommer til att informera publice 
then«e terminen. Rector lofwade, att ehuruwäl han är multitudine curarum pub
licarum obrutus, så wil han likwäl tilsee, att han sin introduction kan wärckstäl- 
liga med första, att och Forelius kan komma der til att ungdommen sig af ho
nom betiäna kan. Hwad elliest Thelins petition anbelangar, så resolverades, att 
tilträder han wärckeligen deposituren och niuter den der af flytande inkomst, 
när Forelius afträder och biifwer introducerad.

III. Discurerades om den vacance wachtmästaretiänstens ehrsättiande, att 
måst den med foderligaste ske, emädan det är högekn af nöden, och staden låtit 
förmärkia att deras wacht intet kan gå, om icke Academien hafwer sin der emot. 
Här på uplästes hwad in Rectoris absentia är tilgiordt, berättandes då Prof. 
Obrecht, att han och i föllie der af försäkrat Olof Jonsson. Prof. Spole sade 
sid st sig der uti intet willia hafwa part, utan begiärdte för sig fa föra til proto- 
coll, han håller Olof Jonsson til den tiänsten oduglig, emädan han kan hwarken 
läsa eller skrifwa. Men Yxdorff, såssom och den samma tiänsten begiärer, kan 
bägge, synes och han så mycket snarare der med kunna accomoderas, som hans 
morfahr warit Professor. Sitter och utan tiänst, der likwäl den andra wärcke-
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ligen der wid är. Professor Lundius twijkade att denne Olof Jonsson blifwer ifrån 
staden ledig, efter borgm:e Lohrman låtit förstå, det han uhr stadzens tienst är 
omistandes. Resolverades altså nu, att förnimmes än wissare, och han far dimis
sion eller ey, approberandes Consistorium det förr om denne Olof Jonsson resol- 
veradt är, twiflandes och så mycket mindre om des skickelighet, såssom han den 
tid han under staden warit nogsamt bewist sig til denne tiänsten capabel war a. 
Hwad angår det han ey kan läsa eller skrifwa, fordras det icke så egenteligen 
af honom, utan kan wid sådane tilfallen att det betarfwes, cursor adjungeras ho
nom.

IV. Föredrog Rector, att är ett Illustriss. Cancellarii bref, som fuller för detta 
upläsit är, men ännu obeswarat, angående det att facultas medica söker Prolonga
tion af stipendiis för studiosis medicinae öfwer den uti ordinarie staten deter- 
minerade tiden nembl.n 5 åhr; wil altså Illustriss. Cancellarius wara underrättadt 
hwar på förordningen om de 5 åhrs termin sig grundar, på det han må see om 
det står uti hans eller Consistorii macht att dispensera der uti. Resoko. Uthur 
privilegierne afskrifwes hwad som angår detta, och uti ödmiukheet öfwersändes 
til Illust. Cancellarium.

V. Uplästes § 3 actorum diei 12 mensis Octobris, förfrågandes der på Rector 
om några medel äro i cassan för fåchtmästare Braschen til des löhns afbetalning 
som han pretenderar.

Qvaestor berättade att til änkians nådåhr äro inga andra medel att tilgå utan 
de som falla nu detta åhret, emädan de som inkommit efter sahl. Grubbens död 
gådt up til exercitie husetz reparation, förutan och den de statens cassa warit 
skyldig och än är som och betalas skal, hwarföre måste successor så länge patien
tera, hälst och emädan Kongl. May:tz alldranådigste resolution förmäler, att det 
som för honom nu i begynnelssen af lönen brister, niuter hans änka effter hans 
död igen til godo. Consistrm resolverade, att detta uti ödmiukhet representeras 
Illustriss. Cancellario, då och det kan bijfogas, att fast än någre medel af exer
citie staten i cassan blifwit behåldne, så hade Prof. Olaus Rudbeck dem niutit, 
i föllie af Kongl. May:tz allernådigste bref til des vacarar[?] wärket blifwit 
besatt, så att Braschen äntå derföre intet kommit der til.

VI. H:r Prof. Wolff berättade, att h:r envoyen Lillieroth gufwit förstå, det 
han hafwer en man [Sigfrid Wolkert] i Paris som will antaga dantzmästare tiän
sten här wid Academien, allenast han kunde få resepeningar att skaffa sig hit 
öfwer med. Rector lätt och förstå, det h:r secretm Eosander h:r Lillieroths brohr 
äfwen om det samma för honom påmint, och gufwit wid handen, att han under 
200 dr söllf:mt näppligen skulle kunna hielpa sig der ifrån.

Consistorium bewilliade den samma til resepenningar halft åhrs löhn, emädan 
intet står att förmoda, det han elliest kan komma hijt öfwer, men så skal denne 
försträkning afräknas för honom på des ordinarie löhn, som han här kommer att 
niuta. H:r Räntemästaren lofwade tilsee hwad medel här til kunna finnas. Om 
detta skal och bref afgå til Illust. Cancellarium, och påtog sig Professor Wolff 
att wille han correspondera med h:r secretm Eosander, och communicera hwad 
Consist:m til resepenningar bewilliadt.

VII. Rector berättade att en pommersk student född i Stralsund wid namn 
Christopher Ludwig hit ankommit, i den tancka, som han berättar, att skulle han 
til sitt uppehälle här med någon information något kunna wärfwa, men emädan
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han här ingen öpning finner låter han förmärkia sig willia resa åt Sahlberget 
att förnimma om der någon vacance kan wara. Men såssom han förmäler sig 
wara fattig, begiär han blifwa med någon hielp hugkommen. Förfrågade altså 
Rector hwad Consist:m här om tycker, berättandes här hos att han intet testi
monium hafwer. DD:r Petrus Rudbeck sade det denne låtit förstå, att hans 
tancka är att han wil resa och besökia de förnämsta orterna i Swerige.

Res:o. Såssom denne ofwanbem:te intet är försedd med något testimonio, 
och man altså om des person är intet försäkrad, som lijkwäl effter Kongl. Mayrtz 
förordningar bör wara, så kan honom och icke någon hielp bewillies.

VIII. Gabrieli Gran O-Bothniensi bewilliades testimonium uppå inspectoris 
för tiden warande Rectoris goda wittnesbörd om honom.

Consistorium majus d. 9 Novembm
närwarande Rector h:r Lagerlööf, h:r Micrander, h:r Lundius, h:r Aurivillius, 

DD. Drossander, h:r Spole, h:r Wolff, h:r Bilberg, h:r Norrman, h:r Elingius, 
och Secret:n.

I. Uplästes Kongl. May:tz aldranådigste bref af d. 5 Octobm sidstl. med Can- 
didatens Sven Lyrels innelychte suppliqve, ther uti han förutan det han beswärar 
sig öfwer Högl. Kongl. HofRätten, anförer och emot Consist. de gravamina 
såssom skulle det in infinitum tiden utdragit och eftertänckelige procedeurer 
brukat under den acdonen han hafft med Kiärstin Klang. Här uppå befaller 
Kongl. May:t uti ofwan högstbem:te des aldranådigste bref, att Consistorium 
med sin förklarning inkomma skal.

Res:o. Med aldraförsta skal uti underdånighet förklaras, huru som Lyrell siälf 
warit förwållande till drögzmåhlet, i det han andra och andra skiähl och witne 
sig påberopat, och des utan rest här ifrån och warit så länge borta och icke 
Consistorium som icke allenast så åtskillige gånger til denna ransakningen extra
ordinarie dagar anwändt, iämte ordinarie, utan och på alt mÖjel:t sätt sökt att 
skynda saken till slut. Hwad de eftertänckelige procedeurer widkommer han 
förmäler om, så kan der emot remonstreras, huruledes Högl. Kongl. HofRätten 
approberadt uti sin domb Consistorii här wid föröfwade process.

II. Uplästes Illustriss. Cancellarii bref för h:r Prof. Olaus Rudbeck af d. 25 
Junii sidstledne, att Kongl. May:tz bref och befallning til honom ankommit 
af d. 22 Junii, att Profin skal bekomma til läns en skrift eller twå af Acad:ns 
tryck, så och des prässar, til sitt under händer hafwande wärkz tryckiande, men 
sedan skal han det igenlefwerera. Här wid berättade Rector att Professorn i dag 
begiärdt att han skulle fa kiöpa en skrift af Acadrns tryck som heter Dyrdanck, 
emädan det är så utnött att den är för Academien aldeles obrukelig.

Res:o. Anbelangande det förra, så utlefwererar inspect. typogr. til Profin det 
tryck emot revers, som Kongl. May:t welat efterlåta honom til läns; det senare 
angående, så öfwerser bem:te inspectores först hurudant det tryckt är han wil 
kiöpa, och sädan förnimmes der öfwer Illustriss. Cancellarii betänckiande.

III. Uplästes Illust. Cancellarii bref för Doct:r Belous [Bernhard Belows] 
sohn [Jakob Fredrik] med en innelycht copie af ett Kongl. May:tz allernådigste 
bref til Illustriss. Cancellarium af d. 20 Octobm der uti Kongl. May:t befaller, 
att bem:te DD:s Belous sohn skal bekomma duplex stipendium. Illustriss:s Can
cellarius låter förmärkia uti sitt bref, att Consistorium sig der efter rättar, när
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något stipendium blifwer vacant, så framt merbe.te person gifwer det hopp om 
sig, att han efter constit. må kunna det bekomma.

DD:r Drossander berättade att han är flitig och gifwer godt hopp om sig, 
men duplex stipendium i den faculteten är reda tilfallit unga Rudbeckii son 
[Olof] nyligst för detta, efter Kongl. May:t nådigste förordning. Sedan resolve
rades, att Doctoren communicerar med Prof. Rudbeck om denne Belous sohn, 
och der på inkommer med facultatis betänckiande.

IV. Uplästes den deduction som förr afgådt til herrar landzhöfdingarne an
gående beskaffenheten af extraordinarie contributioner som Academien af sine 
bönder upbär, på det Consistorium skulle nu föria om lijka lydande kunde af- 
skickas til Kongl. Cammar Collegium, efter det reqvirerar förklarning uti samma 
ärende.

Hac occasione förfrågade Rector om icke denne förklarningen som til Högl. 
Cammaren afgå skal, måtte af alla samtel. underskrifwas. Detta befan Consisto
rium conformt med Kongl. May:t nådigste befallning, och att i lijka måtto så 
bör ske til de andra Kongl. Collegierne. Resolverades altså, att förklarningen 
förfärdigas, men likwäl blifwer den differente ifrån den förra. Mutatis mutandis.

V. Rector notificerade att han communiceradt med h:r Räntemästaren om för
klarningen, som afgå skulle til Illustriss. Cancellarium angående Prolongationen 
af stipendierne, som facultas medica för des stipendiater anhåller om. Men han 
finner den saken af den beskaffenheten, att des utredande har någe swårhet med 
sig, och begiär derföre att inspectis stipendiarionm, så wäl de för tiden warande, 
som de näst för detta warit wille med honom tilsammanträda öfwer detta ären
det. Detta bewilliades, och anförordnades nästkommande lögerdag efter midda
gen til sammankomst.

VI. Rector gaf att förstå, det den af Consistio til Academia wachtmästare 
tiänsten anförslagne Olof Jonsson låtit förmärkia, att han fuller får dimission ifrån 
staden, men will intet taga aldeles afsked, förr än han först får weta huru myc
ket han under änkians warande nådåhr kan fa med henne af lönen. Rector sade 
sig och låtit kalla änkian til sig, och att hon då skutit i Consist.ii händer til 
huru stor portion hon bör komma att participera.

Olof Jonsson inkallades, då han betygade att han fuller är ledig ifrån stadzens 
tiänst, men intet welat uttaga afskedz passet förr än blifwer almenn rådstugu, 
då han så wäl will taga testimonium af borgareskapet i gemen, som af borg
mästare och råd. Andra orsaken är och den, att han wil wara försäkrad huru 
stor löhn han skal hafwa förwänta warande änkians nådåhr. Honom tilbödz för- 
slagzwijs 100 d. kopp^r.mt til ordinarie löhn utfaller. Han lätt åter förmärka sig, 
att han der med intet giärna kan wara benögd, utan seer häldre någon annan 
antages interim nembkn så länge nådåhret expirerar.

Denne tog afträde, och resolverade emedlertid Consistorium, att der han intet 
wil wara benögd med 100 dr under nådåhret, så måste man försee sig om någon 
annan, emädan änkian intet synes mer kunna umbära. Wid den ändelssen att 
den intet är benögd antages Yxdorff så länge; lijkwäl föruntes Olof Jonsson att 
betänckia sig till morgon, då han måste gifwa wist swar.

VII. Rector föredrog Consistorio, det påstmästareänkian [Maria Bergwall] 
anhåller att fa ett attestatum der om, att hon under sin mans warande siukdomb 
postmästare tiänsten förestådt och dirigeradt. Och giör hon sig der om den för-
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säkran att detta kunna niuta, emädan hon och sådant ehrhållit af stadz magistra
ten. Större delen af Consistorialibus berättade, att detta embetet under hennes 
direction warit förwaltat. Och resolverades altså, att Rector giör sig först under- 
kunnig huruledes det attestatum hon af staden fått är stäldt, och communicerar 
sedan henne ett af Consistorio.

Prof. Norrman sade sig intet weta om hon den tiänsten förestådt eller ey, 
och derföre tager ingen part af detta attestato.

VIII. Dom itus Claudio von Lingen och Christiano Bönderby Gothlandis be- 
williades testimonia, efter inspect:is nationis och flere bewitnade om deras goda 
förhållande.

IX. Prof. Wolff gaf förstå, det h:r secret:n Eosander skriftekn låtit förnimma, 
att den til Academiens tiänst anförslagne dantzmästare [Sigfrid Wolkert] i Paris 
intet kan med mindre komma sig der ifrån och hijt än 100 rdr, utlofwandes 
han willia draga försorg om wäxlens öfwerstyrande, der Consist:m så behagar, 
och att samma person wid den händelsse ohngefåhr wid juhltiden skal wara här.

Consistorium majus d. 16 Novembrå
närwarande R ector h:r Lagerlööf, M:r M icrander, h:r Lundius, h:r Aurivillius, 

O l. R udbeck, D D . D rossander, h:r Spole, h:r W olff, h:r Bilberg, h:r O brecht, 
h:r N orrm an, h:r Elingius, h:r Qvaestor och Secret:n Reftelius.

I. Professor Olaus R udbeck berättade, att då H :s K ongl. May:t i fioh l sommar 
war uti A cadem iens H orto  botanico förfrågade H ans May:t om  des tilstånd. O ch  
såssom  H:s May:t märckte det wara ringa och  slätt, befalte H :s May:t att man 
skulle eftertänkia förslag til des Conservation, och  d et m ed Illustriss. Cancellario 
com m unicera. Sederm er hafwer facul teten der om  öfwerlagdt, och  tyckt det, 
att man kunde några stipendia der til anwända, emädan d e alla som  ändå i den  
faculteten m ed stipendio accorrvwoderas icke kunna blifwa i landet försedde. 
D etta  förslaget är och m ed Illust. Cancellario com m uniceradt och  han låtit hh. 
det behaga. B etygade altså nu Prof:n att der äro uti facul, m edica 15 rum, och  
der af wil nu bem :te facultas anslå twänne til H orti botanici Conservation, af 
hwilka 2 nu i höst blifwa vacante och det tridie i sommar. D etta  förslaget bij- 
föll och Consistorium , resolverandes att det ödm iukekn på facult. medicae giorde  
repraesentation com m unicera m ed Illustriss. Cancellario, och  des betänckiande 
afwachta.

II. N u  uplästes projectet som  författadt war om  mantals penningarna och  
d e extraordinarie contributioner som  A cadem ien upbär a f sine bönder. D er- 
utinnan war D rotn ing Christinae bref af åhr 1647 allegeradt. D e t samma up
lästes och, m en Prof. Lundius och  Aurivillius tyckte det att d e  contributioner  
som  wid herredagarna bew illies, är där uti intet inbegrepne, emädan annat är 
extraordinarie utlagor som  årl:n utfalla och där förm äles om , och annat är extra
ordinarie bewillningar wid herredagar. R ector och Professor M icrander sade att 
Consistorium  lijkwäl allegeradt detta förr in hoc puncto uti förklarningarne til 
herrar landzhöfdingarne T hegner och G yllenhof. Professor Lundius förm ente att 
och desse contributioner icke altid kom m it A cadem ien til god o . Qvsestor efter
skickades, att han här om  underrättelsse gifwa m åtte, och  kom  om sider up, 
ehuruwäl han war opasslig, och betygade han att Acad:n altid desse contribu
tioner upburit, undantagandes en eller annan gång. O m sider resolverades, att uti
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brefwet som afgå skulle nämnas allenast de documen ter som Acad:n hafwer, 
och att de förre antecessores merb:te contribution niutet.

III. Uplästes stadz magistratens bref af d. 16 Novembm förständigandes huru 
som Academiae betiänterne gifwa stadz opbördzmännerna det swaret, när de om 
boskapz penningar fordrade blifwa, att Consistorium skulle låtit den förstå, att 
de intet hafwa behof den att utgifwa. Om det således förewetter i sanning eller 
ey begiär bem:te magistrat weta. Consistoriales erhindrade sig, att det är til- 
förende delibereradt der öfwer om Academiens betiänte skola bem:te penningar 
utgiöra; hwarföre resolverades, att in actis skal eftersees om icke, och hwad til- 
förende är resolveradt i denne saken, hwar effter swaret ställes.

IV. Uplästes Johan Nilssons suppliqve i Öfwerlunda och Närtuna sochn, be- 
giärandes han, att emädan hos honom för des stora rest är exeqveradt alt hwad 
han äger, det Consistorium af warkundsamhet wille honom något eftergifwa, til 
des underhåld och upphälle. Occasione hujus supplicationis, hwarutinnan sådan 
styl brukas, som mot Consistorium aldeles incompetent är, resolverandes att 
emädan så inconveniente formulair icke sällan befmnes uti böndernas suppliqver 
som til Consistorium inkomma, det skola fogdar[n]e tilsäjas att de förmana 
bönderne betiäna sig af sådane personer til att skrifwa för sig, som förstå hwad 
formulair tienlige äro at bruka, på det att der slijke suppliqver til äfwentyrs någon 
ratione collegii förekommer, Consistorium icke skulle synas slikt låtit sig behaga.

Hwad elliest anbelangar ofwanbemrte Johan Nilsson, inkallades fogden 
Klinthen och betygade denne bonden förr bodt på hemmanet Lilla Åkerby, och 
för bägge hemmanen blifwit fast mer skyldig än han någonsin kan betala. Til 
betalningen är uttaget så mycket som bonden hafwer, men där war intet mer 
än en koo, en qwiga och en kalf, ett utgamalt och ett ungt sto. För ladan 
är lås satter, men han hafwer allenast i åhr fatt 2 skylar korn, 5 å 6 skylar hafra 
och ungefähr 10 skylar råg.

Sedan uplästes Per Erssons suppliqve i Tarby och Frössunda sochn; item Johan 
Matzssons i Wåsa [Vasa] och Skeftuna sochn, anhållandes de äfwen om det 
samma som ofwanbe:te Johan Nilsson i Öfwerlunda, emädan äfwen hos dem för 
restskuld är exeqveradt alt hwad de äga.

Samtel. Consistoriales öfwerlade noga desse supplicanters ansökande, önskan- 
des gierna att kunna hielpa och hugna dem med något til deras uppehälle; 
men emädan ingen utwäg kan finnas, och det intet står i Consistorii macht att 
något disspensera uti det publico tilkommer, så understår sig intet Consist:m 
af publici medel och inkomster något efter- eller bortgifwa; lijkwäl bewilliade 
Consistorium Johan Matzsson i Wåsa, att förskiuta något til hans underhåld af 
egne medel, i anseende til det han med sin hustru är utgammal, och således 
kunna aldeles intet förtiena eller wärfwa, hafwa icke eller barn eller någon som 
de kan försee sig til, det likwäl de andra hafwa.

V. Rector upläste det uti förra Consistorio postmästares änka [Maria Berg- 
wall] bewilliade attestatum, hwilket Consistorium qvesterade och resolverade 
att det fuller kan extraderas under Rectoris namn allena och Consistorii sigill, 
men likwäl giör Rector sig först informerad t om staden något extraderat och 
huruledes det är stält. Prof. Norrman wille här utinnan intet hafwa part ob cau
sam ante adductam die 9 Novembm.

VI. Rector berättade hurusom han der af, att wälb:ne h:r landzhöfdingen
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T hegner då han af honom  tog afsked wid sitt warande i Stockholm , d edare- 
rade en särdeles faveur och  civilite em ot A cadem ien, tog tilfalle at påm inna om  
den åcker som  ännu A cadem ien hafwer i staden att fordra, och för detta anhål
lit att kom m a til slut om ; hwar uppå han swarade, d et han intet kan ehrhindra  
sig att någon påm innelsse der om  w oro skedd. D erföre förfrågade R ector om  
icke C onsistorium  h ö llo  ännu nödigt att ansöka widare der om .

Re$:o. T il wälb:ne h:r landzhöfdingen afgår iteratum ännu af det förra brefwet 
och öfw erstyres till h:r fiscal en Söderm an att han skaffar swar der på.

VII. Föredrog R ector C onsistorio att nu är tiden inne effter constitutionerne  
att eligera novum  R ectorem . O ch effter ordningen kom  til Prof. Norrm an  
kom m o sam tel. öfw erens der om  att han blifw er in futurum sem estre R ector  
och  önskade honom  lycka.

Prof. Norrm an önskade gierna kunna för den«a gången undgå att förträda 
detta em b etet, och att det heldre devolvera til någon a f d e längre wid A cade
m ien suttit, och  närmare underrättelse om  A cadem iens tilstånd hafwa, besyn- 
nerl:n som  des så åtskillige och högt angelägne ärender för denna tiden falla 
att utreda. M en såssom  constitutionerne honom  detta pålägga, och  election en  på 
honom  stadnat, lofw ade han sin högsta flit och yttersta förstånd til A cadem iens 
wälstånd anwända skola.

VIII. Petro H öl[l]ing  Schanensi bewilliades testim onium  uppå Prof. W olffs 
bew itnande om  des wälförhållande.

IX . N otificerade R ector att den  för detta til wachtmästare tiänsten förslagne  
persson O lo f  Jonsson  hafwer intet låtit infinna sig  effter C onsistorii sidsta slut, 
eller låtit förmärkia att han den tiänsten söker, förfrågade derföre om  C onsisto
rium behagar att antaga O lo f  A ndersson Y xd orff som  iämwäl warit i förslag ad 
interim  och  til prof förstå så länge änkians nådåhr warar. C onsistorium  appro- 
berade detta, efter såssom  så tilförende är resolverad t, m en under den condition  
att han förenar sig m ed änkan om  lön under nådåhret. M en först likwäl skal han 
inkom m a m ed bewijs, så om  sitt lefw ernes förhållande som  om  sitt com porte- 
m ente wid d e tiänster han til detta förestådt, och huruledes han der ifrån fått 
dim ission. Bem älte Y xd orff inkallades och  förehöltz honom  ofw anbem :te udof- 
wandes han willia tiensten antaga m ed bem :te condition. Derwid föredrog och  
så R ector honom  tydeligen och klarligen hwar uti hans em betz plicht beroor, 
åtwarnandes honom  att han sig der effter ställer, för d et öfrige tilsade R ector  
sig willia com m unicera honom  extract af constitutionerne, om  des em betes för
rättningar, hwar efter han sig regulera skal.

Wachtdrängarna inkallades, och förkurwades dem  huru som  m erb:te Yxdorph  
är antagen interim swijs til wachtmästare så länge änkians nådåhr warar; hwarföre 
och de förm antes, att först och främst wisa honom  såssom  sin förman tilbörl. 
lydna, och sädan i sin tiänst sig flitige och alfware förhålla.

Consistorium  majus extraordinarie sammankallat d. 19 N o v em b ra
närwarande R ector h:r Lagerlööf, h:r Lundius, h:r Aurivillius, h:r O l. Rudbeck, 

D D :r D rossander, h:r Spole, h:r Wolfif, h:r Bilberg, h:r Peringer, h:r O brecht, 
h:r Elingius och Secret:n Reftelius.

Prof. N orrm an praesiderade, Prof. M icrander excuserades af R ectore.
Samma gång upläste R ector d et project som  han efter sidste Consistorii slut
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författadt til H ans Excell:ce W reden om  m antalspenningar och d e  extraordinarie 
contributioner. Först berättade likwäl R ector, att han allenast upsatt projectet 
til H ans E xce llxe  W reden och  icke K ongl. Cam m arCollegium , emädan Hans 
Excelke allena acqvireradt C onsistorii förklarning. Hwar wid ga f Prof. Rudbeck  
wid handen, att en gång hafwer Consistorium  förfrågat sig hos förra Hans sal. 
E xcell.ce Illust. Cancellarium om  de wid herredagarna bewilliade extraordinarie 
contributioner skulle upbäras af A cadem iens bönder til Kongl. May:t och Chro- 
nan, eller om  A cadem ien skulle den åtniuta; hwarpå H ans E xce llxe  då swaradt, 
att såssom  m ed Academiae hemman är samma consideration som  m ed frälsset, 
och frälsseman behåller halfdelen och den andra faller til Chronan, altså bör och  
ske m ed A cadem ien. Först tyckte Consistoriales att man in actis upsöka skulle  
der denwe passagen finnes, och den samma [lucka] låta i brefwet til W reden och  
föllia, m en sädan befans rådeligare, att aldeles intet der om  förmäla. O m sider  
resolverades och  att bokhållaren extraherar utur rächningarne om  Academ ien  
förr niutet desse contributioner, e ller om  de och Chronan tilfallit, hwar efter  
swaret författas böhr.

Consistorium  minus d. 23 N ovem b rå  

närwarande R ector h:r Lagerlööf, Prof. M icrander, Prof. D rossander, Profes
sor W olff, Prof. Peringer i Bilbergs ställe, och Secretrn R eftelius.

I. Insinuerades en ransakning hållen d. 26 , 27 och 28 S ep tem b m  innewarande 
åhr uti Waxala sochne stugu emällan ryttarens manhaftig Anders Flychtigz hustru  
[Kerstin A ndersdotter] i Christlinge och Danm arkz sochn och en  Uplandum  a f  
Societate academica wid namn Ericus Mathiae. D en n e  ransakning lätt rätten til 
sin inform ation sig föreläsa, inhäm tandes der utur, huru som  bem :te Ericus 
Mathiae m ed capitein leutnantens wälb:ne G ustaf N att och  Dagz lijfknecht Pet
ter Marckman kom m it förleden sommar til bem :te Flychtig, och  att Flychtig 
m ed Markman om  en stund gådt in i en  annan stugu, lem nandes bem :te Ericus 
allena inne. Mädan han så där allena warit, hafwer Flychtigz hustru effter sin 
mans begiäran gådt in i den stugun Ericus war, och  tagit uhr sin mans byx
säck ett ärmkläde, och  i d et samma uptagit en pung som  låg en  ducat uti, 
hängandes och wid samma pung en signets ring som  kostar 3 dr koppör:mt. O m - 
sijder hafwa Flychtig och Markman gådt in i samma stugu där Ericus war, och  
sädan Markman och Ericus ändtl. gådt bort och Flychtig skulle taga sin pung, 
war han borto, hwarföre han wid tingzrätten genom  sin hustru begiärdt, att 
Ericus som  ensam  innewarit måtte pålägges pungen m ed ducaten igen gifwa, 
eller m ed ed sig befrija. Här em ot har bem :te Ericus enständigt nekat, att han 
någon pung tagit, d et han och tilbudit sig m ed ed att hålla, m en tilstådt lik
wäl, at han en  stund warit ensam  inne, och att han såg det hustrun tagit ut ett 
armkläde uhr byxsäcken, som  ransakningen detta alt w idlyffteligen betygar. M en  
såssom  denne Ericus Mathiae är under A cadem ien och  saken således efter K ongl. 
privilegierne lyder under Consistorii jurisdiction hafwer tingzrätten den samwa 
från sig hit remitterad t. H är uppå berättade R ector att han den nu Consistorio  
föredraga wille, hwarföre parterne efterfrågades, m en Cursor swarade det 
Flychtingen gådt litet bort, och att hustrun gådt effter att upsökia honom . Em ed- 
lertid lätt Consistorium  inkalla denne Ericum Mathiae, och tilfrågade honom  om  
och när han warit deponerat, och om  han är under något landskap. H an swarade
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det han under Prof. Bilbergs rectorat förledit åhr in Decembw är deponerad, 
men är ännu intet inskrifwen, håller sig lijkwäl til Uplands landskap. Han tog 
här med afträde och om en stund efterfrågades wederparten Flychtigen och hans 
hustro, men ingenthera war äntå tilstädes, utan inkom en ryttare wid namn 
Bengt Lind på Flychtingens wägnar, som sade sig wara ombudin af Flychtigen 
att utföra den saken, berättandes det att merb.te Flychtig gådt litet bort, effter 
cap. leutnantens Natt och Dagz ordres men lärer strax kom/wa igän. Omsider 
upkom han med sin hustru Kerstin Andersdotter, då de bägge inkallades till- 
lijka med wederparten och bem:te ryttare, hwilken Flychtigen constituerade för 
sig fullmechtig.

Först tilfrågades Flychtigen af rätten om denne Ericus Mathiae förr warit hos 
honom än nu när ducaten bortkommit? Der til swarade han, att han aldrig har 
warit i hans hus förr än den gången. Sedan frågades af hwad orsak Ericus Mat
hiae kom til Flychtigen och huru han kom så til blifwa ensam inne i stugiin. 
Bengt Lindh berättade såledz här om, att torssdagen för andra stora böndagen 
sistl. kom Petter Marckman capite in leutnantens wälb:ne h:r Natt och Dagz 
lifknecht, om morgonen bittida tillijka med denne Ericus Mathiae til Flychtigen, 
men af hwad ärende wiste han icke så, då låg Flychtigen men sädan stod han 
up och gick med Markman uti andre stugun och då blef Ericus inne. Flychtigen 
frågas, hwarföre han gick så afsijdes med Marckman uti andra stugun. Ful- 
mechtigen swarade, att han gick för den orsaken ut, att han skulle gå i andra 
stugun och twätta sig, sädan han upstådt af sängen, och då fölgde Marckman 
Flychtig ut, och iämwäl tilbakars in igen.

Frågas om Flychtigen siälf warit til ting när den»e saken warit under händer; 
men der til swarade han att allenast hustrun och Lindhen war til tingz emot 
wederparten.

Consistoriales pröfwade nödigt att examinera hwarthera för sig, hwarföre togo 
alla afträde så när som hustrun som blef allena med Erico inne, då tilfrågades 
hon först, hwij hon gick så ut med sin man i andra stugun? Hon swarade att 
hon gick ut att laga om en wäf, men om en stund gick hon in igen, att taga 
ärmklädet att låta sin man torcka sig på, som då hölt på att twätta sig. I det 
samma hon då tog up ärmklädet fölgde och pungen med och det såg Ericus som 
war ensam inne.

Frågas hwij hon gick så in effter ärmklädet, om hon intet hade annat ärende? 
Hon sade sig skulle burit in bränwijn effter mans begiäran det hon och giorde 
sädan flera gånger, och i det samma bad han henne taga ut ärmeklädet.

F:s hwad der war uti pungen? Hon swarade, det hon wiste intet om det war 
en halföre eller tolför stycke, förr än hon sädan feck weta att det war en ducat. 
Lijkwäl sade hon sig kiändt att uti pungen war ett så stort som tolförstycke.

F:s hurudan pungen war? Hon sade att han war af sämsk och att der wid 
hängde en messingz- och en glas knapp och ett pitzer.

Ericus exciperade här emot att hon tog klädet ut när alla ännu woro inne.
Hon swarade igen, sig siälf tagit ärmklädet när hon bar bränwijns kappan in 

förste gången och då war ingen inne. Repeterade och att hon det tagit på man
nens begiäran att låta honom torcka sig på.

Ericus sade att hon förr wid tinget sagdt det hon skulle taga klädet och twätta 
det emädan det war orent.

Hustrun gick här med ut och mannen Flychtig inkallades, då han tilfråges
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hwad det war för en  penning i pungen och  hwarest han honom  fatt? H an swa- 
rade det war en enkel ducat, och berättade der hos, att han dagen förr än 
detta skedde kom  från Stockholm , och har då fatt ducaten för d et han plägar 
slå en  äng åt Kantterberg.

H an tilfrågades hurudan pungen war? D er til swarade han att pungen war 
sämsk, och der wid hängde ett stort pitzer, item  en  m essningzknap och en ståhl- 
knapp.

H an tilfrågades sädan, om  han war inne m ed, när hustrun tog ärmeklädet i 
byxesäcken hans? H an swarade det han låg i sängen då.

Frågas, hwij tog  hon ärmeklädet? H an swarade, att hon [tog] d et derföre att 
hon skulle twättat.

F:s om  han bad henne intet tagat? D e t sade han sig intet giordt.
F:s om  flere war inne? H an tilstod att och Markman och Ericus war inne  

sam m e gång.
F:s om  han lägger Ericus til att han tagit pungen? H an swarade där til, att 

der han warit dädan, så hade han haft sin pung behållen.
H an frågades, huru han w et att pungen war i byxsäcken? H an sade sig w eta  

det der af, att hustrun sade det pungen fölgde up m ed ärmeklädet.
H an frågas, om  han såg pungen om  m orgonen, eller huru han är förwissad, 

om  han honom  icke torde förr förlorat? H an sade, d et han fuller intet såg ho
nom , m en war wiss der på att han honom  in tet tappat.

F:s om  der war flere penningar uti pungen? M en han sade att der intet w oro  
flere.

M annen tog  afträde, och hustrun inkallades igen. H en n e rem onstrerades at 
m annen säger sig warit inne, när hon tagit ärmeklädet; nekar och  der til att 
han henne budit taga ut ärmeklädet; beskrifwer och knapperna wid pungen så
ledes, att den ena warit a f m essing och  den andra a f ståhl. H ustrun påstod lik- 
wäl att d et är sandt som  hon refereradt.

Ericus bad annoteras m åtte, att de äro bägge sin emällan twetalige.
Efter detta inkallades m annen och fulm echtigen, då dem  rem onstrerades huru 

different relationer som  skedde äro, och  tilfrågades iämwäl huru de den con- 
ciliera wille. Hwarthera påstod sin relation wara sann. M en fulm echtigen för
m en te Flychtigen icke så noga w eta beskaffenheten , em ädan han af hugg och  
såhr han fatt den tid han warit ryttare är förswagat til förståndet. Flychtigen igen  
w ille  d et ingalunda wederkiännas, utan påstod sig wara wid sitt fulla förstånd, 
som  han och för rätten beskedekn talte. Ericus förm antes bekiänwa om  han war 
skyldig. Man han nekade aldeles. H an frågas huru han d et förklara kan och ut
reda, att nu säger han, att när ärm eklädet togz ut war alla inne, m en för tingz 
rätten hafwer han sagdt att han allena warit inne, hwar om  och ransakningen nu 
uplästes.

H an nekade att han således som  ransakningen förm äler för tingz rätten sagdt, 
utan har han der sagt som  han säger nu, och  der wid håller han sig constanter.

Parterne afträdde och resolverade Consistorium  att skola de m ed första fram- 
förskaffa lijfknechten Petter Marckman som  warit m ed hos ryttaren Flychtigen, 
på d et Consistorium  må kom m a til någon närmare underrättelsse i saken som  
ännu är mörck. D etta  förkunnades parterne, låtandes d e  förmärkia sig här m ed  
benögde wara.
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Consistorium  minus* samma dag

post m eridiem  närwarande R ector h:r Lagerlööf, h:r M icrander, h:r Lundius, 
h:r Ol. Rudbeck, D D :r Drossander, h:r Spole, h:r W olff, h:r Bilberg, h:r 
Peringer, h:r O brecht, h:r Norrm an, h:r Elingius och Secret:n R eftelius.

Prof. Aurivillius hafwer begiäradt tilstånd resa pålandet. H:r Räntemästaren är 
opasslig.

I. U plästes H ögl. K ongl. B ergzC ollegii bref a f d. 4  N o v e m b m  1687, för- 
mälandes att huru såssom  interessenterne af M esslinge kopparbruk åstunda att 
få sig dlhandla af A cadem ien em ot prom pt och  richtig betalning den spanne- 
måhl som  uti Järfzöö och D illsb o  kyrkioherberge i H ellsingeland faller.

R ector berättade som  och  Prof. Rudbeck att A cadem ien är tilförende anbe- 
falt att uplåta til gam ble kopparbärgz bruketz fortsättiande sin spanmål der å 
orten. Res:o. D e  ordres som  för detta ankom m it om  spannemåhls handeln wid 
Gambia Kopparbärget, skola upsökas, och sädan om  detta af Kongl. C ollegio  
anmälte ärendet öfwerläggas, williandes Consistorium  gierna des begiäran effter- 
komma, så wida det är C onsistorio integrum . Interim  beswares K ongl. C olle
gium  att des bref är ankommit.

II. R ector gaf wid handen, att han efter Consistrii slut låtit genom  bokhållaren  
författa ett extract på de extraordinarie contributioner e ller herredagz bewilling- 
arne, som  a f Academ iens bönder blifwit upburne och  lefwererade til Kongl. 
May:t och Chronan, på d et Consistorium  må så m ycket bättre där om  kunna 
giöra sig underrättad, och  widare öfwerlägga om  förklarningen som  til Hans 
Excelkce W reden öfw ergå skal. B em älte extract insinuerades, hwarutinnan för- 
m äles att 1660  åhrs begrafningz hielp  är lefwererad til då warande landzhöfding  
wälb:ne h:r Clas Rålamb, 1665 och 1666  åhrs skepz hielp til Kongl. Ammirali- 
tetet, 1671 åhrs krigz hielp til sal. Prof. och  Räntem. Olaus V erelius på des 
antiqvarii löhn.

Bokhållaren inkallades, och tilfrågades han om  någre flere contributioner och  
herredagz bewillingar äro upburne för utan de 3 ofwan bem :te och til hwilkens 
nytta de lefw ererade äro anten Chronans eller Academ iens. H an berättade att 
A cadem ien alt ifrån 1647 då H:s May:t D rotning Christina donerade A cadem ien  
alla extraordinarie utlagor, hafwer A cadem ien dem  upburit och dem  för sig be
hållit, förutan ofwanbem rte 3 gånger.

W ijdare tilfrågades han om  någon underrättelsse finnes i rächningarne a f hwad 
fundam ent d e blifwit til Chronan lefwererade. H an upwiste 1660 åhrs afkort- 
ningzbook f. 239 , att då warande samma Qvaestor förfrågat sig hos ofwanbem älte 
landzhöfding h:r Clas Rålamb, hwar han skulle giöra af begrafningz hielpen som  
af Academiae hem m an erläggas skulle, och att han då fått ordres den från sig  
lefwerera til en slottzskrifware wid namn Lars Andersson. O m  skepz hielpen  
upwiste bokhållaren 6 6 5  åhrs afkortningzbook, hwarest fuller inga ordres befins 
om  lefwererandet, m en att den likwäl skedt betyga ens wid namn Thom as Tho- 
massons qvittence f. 336 . O m  1671 åhrs krigz hielpz lefwererande til sal. V ere- 
lium , upwistes K ongl. Cam m arCollegii resolution uti bem :te åhrs afkortningz 
bok f. 575 . Sedan lätt C onsistorium  sig  föreläsa acta, att der utur see  och hämta, 
hwad deliberationes warit wid m erbe:te contributioners upbärande, och hwad

Felskrivning för maius.
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tancka Consist:m  der om  förr haft. U p sloges så d e  af åhr 1661 d. 17, 23  
Januarii och 20  Febr. Item  665 d. 1 Febr. 6 6 6  d. 21 N o v em b rå  och d. 26  
Junii 1671. Sedan insinuerades en h:r Qvaestoris skrift, der ud han låter 1. förstå, 
att han för inspect. stipendiariorum och  sädan för Secret:n giordt berättelsse om  
stipendiatwäsendet. 2. T ycker han bäst wara, att hwad contributionerne anbe
langar, det Consistorium  låter förmärkia i förklarningen til H ans Excelkce W re- 
den, att så d e förre af Consistorialibus som  de nu warande så hafwa förstådt 
H en n es Kongl. M ay:tz D rotn ing Christinae bref (nem bkn a f åhr 1647) att och  
m erbe:te contributioner skulle der under begrepne w ara H är iäm te refererar 
han sig på acta a f åhr 1681. p. 98 , p. 2 7 8 , p. 310 , p. 312 , p. 353 . Item  åhr 
1682 p. 8 9 , p. 100. Bem älte acta uplästes, och sädan d et skedt war, regrerade 
Consistoriales, att bokhållaren m åtte utur rächningarna giöra ett extract alt ifrån 
det åhret som  D rotning Christinae allernådigste bref är daterat öfw er alla af Aca- 
dem ien em edlertid upburne contributioner på det närmare underrättelsse ännu 
må inhämtas. Sedan ställes förklarningen sim pliciter der efter, och sidst g ifw es 
wid handen, att så wäl nu warande Consistorium  som  de förre antecessores intet 
annorlunda förstådt högstbe:te H:s K ongl. May:tz bref, än m erb:te extraordi
narie contributioner der under skulle begrepne wara.

III. Stadz magistratens betiänte Per Persson inkom  med helssning ifrån 
bem :te magistrat, och der iäm te berättade det d e  begiära swar på sitt bref an
gående boskapz penningar af A cadem iens betiänte. R ector lätt honom  förstå att 
m ed första skal der på föllia swar, m en em edlertijd bad honom  berätta det, att 
Consistorium  intet blifwit tilfrågad som  stadz magistraten i sitt b ref skrifwer, 
om  Acad:ns betiänterne om  de skola bem älte boskapz penningar utgiöra eller ey , 
hwarföre och icke något swar dem  är gifw it som  i be:te bref förm äles.

Professor Rudbeck gick nu hem .
III[= IV]. R ector berättade det han ju förr ju häldre ärnade inkom m a hos 

Illustriss. Cancellarium m ed underrättelsse om  beskaffenheten a f stipendiewä- 
sendet, effter H ans H ögG refl. Excelkce der om  wil wara inform erad, förr än 
något slut kan ske på facult. medicae begiäran om  Prolongation. Lätt så upläsa ett 
extract, som  Secret:n författat och  utdragit uthur A cadem iens constitutioner och  
förordningar, alt ifrån A nno 1624 tils nu, angående så wäl numera och classerne 
af stipendiaterne, samt summan och tiden, samt hwad om wäxlingar här wid före- 
lupit. O m  bem :te extract resolverade Consistorium  att det måtte ad acta refere
ras, emädan der af, enär någon gång kan tilträngia hädan effter, uti snarhet och  
utan w idlyftigt efftersökande och god underrättelsse kan hämtas. Sedan förfråga
d e R ector om  man skal hos Illust. Cancellarium förklara beskaffenheten af be
m älte stipendiatwäsende så långt tilbakars som  extractet förmäler. D er  på resol
verade C onsistorium , att är nog att öfwerskicka sidsta förordningen att stipendia 
skola continuera på 5 åhr, emädan Illust. Cancellarius allenast hoc in puncto de- 
sidererar underrättelsse.

IV [= V ]. Prof. B ilberg gaf att förstå, det han m ed Prof. Spole öfwerlagdt det 
ärendet som  Illust. Cancell. til deras och  facult. medicae betänckiande hem skutit, 
angående instrumentmakaren Philipp T helott, om  til des underhåld något m er 
ex  publico skulle kunna bestås än d et änkla stipendium  han hafwer. O ch con- 
testerade the sin hugnad der öfw er, att H ans H ögG refl. E xcelkce icke ringa 
omwårdnat betygar der igenom  att A cadem ien må hafwa sin instrum entm akare.
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på d et studia m athem atica m åge befräm iade blifwa, och att hafwa d e efftersedt 
i constitutionerne och  staten om  någon instrumentmakare bestås, m en fann der 
om  der uti in tet förmält. M en effter H ans E x ce llx e  fordom  Illustriss. Cancellarii 
förordning, hafwer han niutet hwad han nu har nem bl:n ett änkelt stipendium . 
D e  4 0  dr han desutan a f ett stipendiatrum  förr niutet, hafwa af den orsaken för 
honom  uphäfne blifwit, att den deln ingen  hafwer på stipendiat registret tid effter  
annan oreda förorsakadt. O ch sädan som  Consistorium  således resolveradt, 
nem bkn att han bem :te 4 0  dr widare intet m åtte niuta, och han synes ändå kunna 
kom m a ut, och der honom  m er skulle tilläggas, så kom m er åter m ed stipendiat
registret til samma orichtighet som  förr, så understår sig  intet faculteten för 
honom  något att förandra öfw er det han nu har och niuter.

D D :r D rossander tyckte likwäl wara wäl om  han m ed något kunde blifwa hul- 
pen, emädan han lijkwäl är för A cadem ien nödig.

Prof:r Spole gaf sitt betänkiande här wid tilkiänna, att m ehrbem :te officiarius 
kunde få åhrl:n ett halft stipendium , förutan det hela han hafwer förr.

Consistoriales b ijfölle detta förslag, så i betrachtande der af att han intet kan 
föda sig m ed d et enkla stipendio han hafwer, som  i synnerhet att A cadem ien  
och  studiosi på d et särtet kan hafwa någon stadigwarande person som  til deras 
tiänst och nytto kan giöra och förfärdiga d e instrum enter som  d e reqvirera. T il 
förekom m ande af orichtigheten m ed deeln ingen  som  befares, tychte och  C on
sistorium  att honom  kunde £ rum åhrkn uplåtas, effter då partitionen sker in 
aqvales partes, doch underkastas detta Illust. Cancelkii betänkiande.

VI. Uplästes ett a f Secret:n författadt project uppå Candidatens Sven Lyrells 
suppliqve. D etta  approberades, m en där w id resolverades, att siälfwa förklar- 
ningen til H ans Kongl. May:t upsätties å part för sig och  der uti inslutes såssom  
ett allegat siälfwa relation om  ransakningen.

VII. Item  uplästes det författade projectet til Illust. Cancellarium om  fåcht- 
mästarens Bräschens praetension. Item  om  dantzmästare. D essa  approberades 
bägge.

VIII. U plästes Illustriss. Cancellarii bref för A djuncto Mag:r Salenio, der uti 
H ans H ögG refl. E x ce llx e  förmälar, att bem älte Adjunctus på facult. philo
sophicae recom m endation giordt ansökning att få 2 sim plicia stipendia, em edan  
han ingen löhn hafwer. M en som  H ans H ögG refl. E xce llxe  låter förmärkia sig 
hafwa betänkiande wid att låta stipendierne borttagas a f D ocentibus, ty wil 
H ans H ögG refl. E x ce llx e  w eta när Prof. Buscagri«; tilträder det honom  til- 
förende a f K ongl. May:t extraordinarie underhållet, och Prof. Liung pastoratet, 
och  således afstå de adjuncturerne d e  haft hafwa, om  icke Salenius då kunde få 
en  af them  dlträda.

Res:o. D e  docum enter som  angå Prof. Buscagrius och Liung skola upsökas och  
föredragas wid nästa sam m ankom st, att Consist:m  får der utur giöra sig grundel, 
om  beskaffenheten informerad och der efter giöra berättelsse.

IX . U plästes ett Illustriss. Cancellarii bref a f d. 22 N ovem br/j der uti han 
öfwersänder en copia af K ongl. May:tz aldranådigste bref af d. 9 Augusti sidstl. 
för studiosis Johan Flygare och Andreas Sahlström att få hwar sitt en k elt sti
pendium , så framt de elliest äro af den skickelighet och ingenio att d e derwa 
nåden kun/za skattas wärdige.

X . R ector föredrog C onsistorio d et Lyrels cautionister begiära få tilbakars
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och upsäja den caution de för honom prcesterat. Res:o. Consistorium will först 
see huru wida cautionen är stäld och sig extenderar. Hac occasione förfrågade 
Consistorium om Lyrel betalt de böter han bör effter Kongl. HofRättens domb 
erlägga. Rector berättade, att såssom hos postmästaren äro seqvestrerade de pen
ningar han är skyldig, så wil han der låta afräkna så mycket för Consistorii 
bref som bortskickade äro, til alt blifwer klart.

XI. Erich Larsson Academiens wachtdräng, supplicerar att fa någon hielp af 
Consistorio för det omak han hafft i det han under förre wachtmästarens siuk- 
dom företrädt des vices, och iämwäl sädan effter hans död.

Res:o. Han far en tunna säd i qwarnen.
XII. DD. Pet. Rudbeck hafwer hos Rectorem låtit giöra förfrågan, om han 

skulle hafwa någon underrättelsse om [lucka för namnet*] död, emädan åtskilligt 
der om förmäles, och ibland annat wil förliuda som han skulle siälf någorlunda 
warit wållande ther til. Hwarföre förfrågade Rector nu, om Prof. Bilbergh, 
som inspect:r nationis är, hafwer någon kunskap der af. Prof. Bilberg swarade, 
det han först effter hans död fatt weta att han war befunnen blå på ett och annat 
ställe på kroppen, och att der om ett och annat tal gådt i staden, hwarföre han 
strax befalt, att den berättelsse som de i huset giorde der han giäster, skulle 
grannelm annoteras och hos seniores nationis förwaras. Consistorium resolve
rade här uppå, att den skriften och berättelssen som där om är upsatt, och hos 
bem:te seniores förwaras, communiceres med DD:r Rudbeckio.

XIII. Erico Bergio Gothob. bewilliades testimonium på nationis inspect. h. 
Prof. Lundii betygande om des goda förhållande.

XIV. Tilkommande måndag klockan 1 utlofwade Consistoriales at tilsam/wans 
kom/»a och underskrifwa det bref som til Hans Excellice Wreden afgå skal om 
mantalspe»»/»g:ne och herredagz bewillningarne ell:r de extraordinarie contri- 
butioner.

Consistorium majus extraordinarie sammankallat d. 28 Novembm,
närwarande Rector h:r Lagerlööf, h:r Micrander, h:r Lundius, h:r Aurivillius, 

DD. Drossander, h:r Spole, h:r Wolff, h:r Bilberg, h:r Peringer, h:r Obrecht, 
h:r Norrman, h:r Elingius och Secret:n Reftelius.

Cursor skickades effter Räntemästaren men när han igenkom berättade han att 
leutnanten under det compagnie han håller rustning före skal komma til honom 
besichtiga rustningen.

[I.] Rector notificerade det han effter sidste Consistorii slut låtit bokhållaren 
extrahera uhr rächningarna huru de extraordinarie herredagz bewillingarne äro 
upburne alt ifrån A:o 1647 til denne tiden, på det Consistorium des nogare och af 
grunden här om må blifwa underrättad, och brefwet där om til H:s Excellice 
Wreden stäldt. Samma extract uplästes innehållandes det alt ifrån åhr 1647 til 
1685 huru bemite bewillingar upburne warit, och hwem de kommit til godo, 
anten Kongl. May:t och Chronan eller Academien.

Sedan berättade Rector det han til föllie af detta extractet förklarningen eller 
brefwet til Hans Excellice Wreden conciperadt, hwilket uplästes och adprobera- 
des, att det effter den form afgå måtte, sädan det justerat war. Här iämte

* S a n n o lik t avses Magnus Arenius (.-Erenius), V e s tro g .
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resolverades och att inspect. asrarii collationera bokhållarens extract m ed räk
ningarna, att C onsistorium  så m ycket m er må wara förwissad, att det m ed dem  är 
aldeles öfw erens stämde. Hwad elliest ofwan be:te bref anbelangar höllt C on
sistorium  rådeligit recom m endera d et til Mag:r H allenius att han det insinuerar. 
Item  brefwet til h:r landzhöfdingen T hegner om  åkerwäsendet, m ed hwad flere 
som  til Stockholm  til en  ell:r annan öfwerskickas skole.

II. Domino Joanni Petre V essm anno bewilliades testim onium  efFter något hin- 
derligit icke befans.

Consistorium  m inus d. 7 D e c e m b w
närwarande R ector h:r Lagerlööf, D D :r D rossander, h:r B ilberg och  Secrettn.
I. Stadz fiscalen Andreas* Thunvalt inkom  em ot Academiae glasm ästaren, m:r 

Erich och beswärade sig öfw er honom , att han em ot stadzens wälfangne privi
legier brukar borgerlig närning och  särdeles m ed öhlsälning, hafwandes han flere 
resor såldt öhl. Här uppå upwiste stadz flscalen en  stadz magistratens håldne 
ransakning af d. 23 Septem brå innewarande åhr, w illiandes der uthur bewijsa, 
att glasmästaren brukat bränwijn och öhlsälning.

Glasmästaren exciperade här em ot att han in tet något öhl e ller bränwijn såldt 
sädan han af Rect. Magnif. blifw it åtwarnad och  tiltald.

Stadz flscalen tilfrågades huru och om  han kan bewijsa, att glasmästaren såldt 
eller låtit sällia något öhl eller bränwijn sedan ofw anbem ite warning skedt; det 
kunde fiscalen nu fuller intet bewijsa, utan w ille  det giöra en  annan gång der så 
nödigt pröfwas.

Parterne afträdde, och bepröfwade Consistorium nödigt, att stadz flscalen 
måtte bewijsa, när denne öhl och bränwijns sälningen skedt så skal sädan här 
uppå föllia slut.

[Sam m a dag.]
C onsistorium  majus post m eridiem , närwarande Rector h:r Lagerlööf, h:r Lun- 

dius, h:r Aurivillius, D D :r Drossander, h:r Spole, h:r Bilberg, h:r Peringer, h:r 
O brecht, h:r Norrm an, h:r Elingius, h:r Qvsestor och Secret:n R eftelius.

I. Acta praecedentia uplästes.
II. Insinuerades Illustrissimi Cancellarii bref m ed ett der uti innelycht Kongl. 

May:tz, hwarutinnan åter en suppliqve som  fåchtmästarens G rubbens änkia hos 
H:s K ongl. May:t inlefwereradt war innesluten. Samma suppliqve war af det 
innehåld, att hon förmäler sig uppå sin mans löhn hafwa hos A cadem ien en rest 
inneståendes af 1530 dr 28. 19 1/5 söllfim ynt, ansökandes derföre hos H:s 
Kongl. May:t att måtte hon kom m a til att d et samma åtniuta. H on  gifwer och  
förslag uppå den löhn som  af den vacante dantzmästare tiänsten skal wara att 
tilgå, från A:o 1684 då den nya exercitiestaten form erades. M en hwad och den  
lönen icke skulle tilhinna, begiär hon måtte af andra blifwa upfyldt. U ppå detta 
änkans ansökande låter H:s Kongl. May:t uti sitt alldranådigste bref förstå sin 
allernådigste willia wara, att hon må få hwad hon rättmätekn har att praeten- 
dera, och befaller fördenskuld att hon af de besparde m edlen af dantzmästare 
vacancen eller hwarjohanda andra m edel som  äro att tilgå skal förnöjas. Illustriss. 
Cancellarius låter i sitt bref förstå, att som  denne skulden är skedd förr än han 
tilträdde cancellariatet, så hem skiuter han til Consistorium  antingen att betala

* Felskrivning förJohan.
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henne, om det förswarligen, utan underdånig repraesentation hos Hans Kongl. 
May:t kan ske, eller och inkomma med underdånig berättelsse om beskaffen
heten, om det nödigt pröfwas.

Samtelige Consistoriales erhindrade sig att de för detta underdånigast in
kommit med sin förk[l]arning öfwer denne änkans obesande och grundlose 
praetension, pröfwandes likwäl icke des mindre ännu högnödigt att än wijdare i 
diupaste underdånighet hos H:s Kongl. May:t repraesentera hela beskaffenheten 
och naturen af ofwanbem:te änkes fordran. Tyckte och rådel. wara att insinuera 
först denne repraesentation som nu skal ske i ödmiukhet hos Illustriss. Cancella
rium, med ödmiuk begiäran att H:s HögGrefl. Excellice täcktes den samma hoos 
H:s Kongl. May:t inlefwerera, om [d: och] iämwäl i bästa måttan recommendera. 
Men först likwäl skal bokhållaren författa accurate rächningar om detta ärendet 
uhr Acad:ns rächninge böcker, hwarefter sädan förklarningen förfärdigas med 
aldraförsta.

II [bis]. Rector föredrog Consistorio innehållet af Kongl. Bergz Collegii bref 
som i sidste Consistorio uplästes, angående de[n] spannemåhls handel inte- 
ressenterne af Messlinge kopparbruk begiära, förfrågandes här uppå huruledes 
Consistorium sig här utinnan befinner, och hwad swar gifwas skal.

H:r Qvaestor gaf sitt betänckiande wid handen der om således: för Fahluns 
bergzlag är 1. Kongl. May.tz bref och recommendation til sahl. M:r Boo, att 
framför andra uplåta den bergzlagen spannemåhlen såssom den förnämsta, och 
hwar på rijkzens wälfärd mycket hänger. 2. Att bergzmännerne alt sådan nutit 
samma handel wid Kopparberget. 3. Altid richtigt betalt, så att jag intet wet 
att Academien någonsin blifwit genom dem skadad. 4. Att de personer som nu 
hafwa handel, betingat sig att behålla den samma så länge de richtigt betala, 
och til den ändan lofwat alla stå för en och en för alla. 5. Att Helsinge span- 
måhlen altid måste sällia Wässmannelandz spannemåhl med sig, emädan han är 
al tid bättre; ty der han intet woro fingo man wid Kopparbärget intet så mycket 
för Wässmannelandz spannemålen. 6. Om man skulle skingra eller dela Hels- 
singespannemåhlen på annan ort, och den nya handeln wid Mässlinge koppar
bruk skulle genom hwariehanda orsaker studza, så hade Academien större swår- 
het wid att winna sädan de sochnarna att föra spannemålen nya Kopparberget.

För interessenterne igen wid Mässlinge bruk äro desse skiähl 1. Att det ligger 
så aflägse från de orter som spannemåhl wanckar uppå, att jag intet wet hwad 
utwägar de kunna hafwa att få spannemåhl och four[n]era bruket med, om icke 
det sker från de orterna som närmast dem äro til handz. 2. Torde ske, om de 
intet blifwa accommoderade, att de på något sätt torde så laga, att de 2 kyrkio- 
härbergen blefwo för Academien bortbytte, och derföre tycker iag oförgrijpkn 
om det kan ske med större Kopparbärgz boernes samtycke, som förr betingat 
sig handlen, så kunde man accommodera dem med de 2 kyrkioherbergen, 
hälst effter Fahlun kunde det samma från andra orter ersättia. Der och äntelin 
så woro att de från Mässlinge skulle fa den begiärdte spannemåhls handel, woro 
wäl att sålunda accorderades, det de alla stå för en och en för alla äfwen som 
wid gambla Kopparbärget.

Här på resolverades, att imcdlertid af ofwanstående upsätties ett bref til Kongl. 
Bergz Collegium, hwarutinnan de skiähl wijsas som äro för handelssmännerna 
af gambla Kopparberget. Och ehuruwäl Consistorium icke gierna kan gå ifrån det
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afsked med dem skedt är, skrifwes lijkwäl dem til och förnimmes om de icke 
willia godwilligt updraga de bemälte 2 kyrkioherbärgen til Mässlinge bruk efter 
Kongl. Bergz Collegii begiäran.

III. Upläste Secret:n sitt författade project till stadz magistraten här i staden, 
angående boskapz penningarne som staden af Academiens betiänterne praeten- 
dera, der wid resolverade Consistorium att uti bem:te project simpliciter Kongl. 
privilegierne allegeras utan att de öfwerskickas. Men här iämte resolverades att 
och bref afgår til wälb:ne h:r landzhöfdingen Thegner här om, och der uthi 
inneslutes privilegierne med bijfogad begiäran, att Academiae betiänterne der 
wid maintinerade blifwa.

IV. Rector förmälte åtskillige bönder med sine beswär inkommit, hwarföre 
han begiärdte det inspect:s aerarii och Qvaestor wille efter wanligheten dem med 
första öfwersee att der på kan blifwa slut.

V. Resolverades att Decani facultatum med inspect. stipendiariorum träda 
tilsammans att företaga de Kongl. bref med hwad flere recommendationer 
kunna ankomne wara för en och annan til att blifwa med stipendiis accommo- 
derade.

VI. Amanuensi Dow/no Laurentio Biörckegren bewilliades til underhåld un
der des siukelige tilstånd, i anseende til det han är af ringa medel och elliest 
til Consistorii tiänst altid bereddwillig och flitig 12 dr söllfwermynt af cassa 
studiosorum.

VII. Consistorii Lundensis bref af d. 17 Novembm uplästes, hwarutinnan be- 
giäres specification och lista så på alla under denne Academien, uthom Profes- 
sorerne, Räntemästare och Secreterare, sorterande och betiänte som och på 
deras löhn och underhåld. Res:o. Hwad i så måtto begiäres gifwes communica- 
tion af.

VIII. Academiens timberman Simon Johansson bewilliades i anseende af det 
beswär han haft med upseandet öfwer de som arbetat förleden höst och sommar 
på nya Bibliotheqve huset 12 dr kopparmynt; hwilka tages af Bibliotheqves 
medlen.

IX. Insinuerades och uplästes ett wälb:ne h:r Erland Kafles kiöpebref af d. 16 
Maii 1687, att han försällier Academien här i Upsala sin sätesgård Wattholma 
i Norunda härad och Lenna sochn med trenne andre til samma gård lydande 
och under råå och röör liggande frälssehemman. Bemälte sätesgård räntar 24 
tunnor spannemdl, och hwarthera hemmanet 8 tunnor förutan penningar och 
andre pe[r]tzedlar. Item försällier wälb:ne h:r Kafle til Academien ett och ett 
halft sitt frälssehemman i Eke och Skuttinge sochn som ränta tilhopa i 6 |  tun«a 
spannemJl förutan penningar och andra pertzedlar. För sätesgården och de förre 
3 hemmannen tilstår han sig bekommit 17280 dr kopparmynt och för de senare 
5940 dr.

Noch uplästes ett annat kiöpebref nembl. majorens wälborne h:r Johan Appel- 
bohm af d. 20 Maii 1686 der uti han tilstår sig försåldt emot 5400 dr kop- 
parmynt til Academien i Upsala ett sin frus [Birgitta, f. Crusebjörn] frälsse
hemman benämdt Magbro [0: Möjbro] i Hagunda härad och Hageby sochn 
tillijka med en der -under liggande utjord som bägge ränta 20 t:r spannemåhl 
och 10 dr söllfwermynt.
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Rector betackade på sine och samtel. Consistorialium wägnar h:r Räntemästa- 
ren Arrhenius för den fördehl han Academien här igenom tilskyndat och så
ledes förökt Academiens inkomster med så wacker och ansenlig ränta.

Räntemästaren berättade här uppå orsaken och tilfållet hwarigenom  han kom 
mit at tänkia på och sederm era att ingå detta kiöp. N em b l. att Academ ien haf- 
wer någre hem m an som  ligga om kring W attholm a och hafwa litet eller intet ut
rymme til skog och m uhlbete, och derföre kunna m ycket swårt kom wa ut med 
sine utlagor. M en nu kunna d e på detta sättet fa uthrym m e och m ulbete, em ä- 
dan til W atholm a är täm m elig skog och mark. D esutan så är och der på ägorna 
skön kalcksten, så att der ifrån åhrl:n wacker qvantitet af kalck tilwärckas. Hwar 
af så wäl bönderne som  Acad:n kan god nytta hafwa. Prof. Norrm an sade sig  
ingen kunskap hafwa eller någon com m unication a f detta kiöpet. Effter detta  
insinuerade Räntemästaren ett häradzfogdens A lbrecht Stares bref, der uti han 
låter förstå, att h:r landzhöfdingen låtit upsättia en specification på de ridder- 
skapet och adeln tilhörige god z som  ännu intet inlefwereradt jordeböcker och  
rust[t]ientz längder der öfw er för innewarande åhr. O ch emädan W attholm a der  
på iämwäl upfördt är, begiär bem älte häradz fougde att jordbook och  rust- 
[t]ientzlängd der på inlefwereras måtte.

C onsistorium  resolverade att til wälborne h:r landzhöfdingen afgår bref här 
om , doch com m uniceras detta godzk iöpet först m ed Illustriss. Cancellario. M en  
så innehålles m ed dessa brefwen något, efter så wäl Cancellarius som  landz
höfdingen nu nyligen m ed så åtskillige A cadem iens ärender äro beswärade word- 
ne. H är wid berättade h:r Qvaestor att häradzfogden Stare arrenderadt någon tid 
ofwanbem :te W atthålma gård. M en som  han honom  illa medfarit och häfdat 
til åcker och äng, hafwer han låtit Academiae fogden Swen Jönsson honom  antaga 
att bringa til sitt wälstånd igen, förfrågandes altså nu om  Consistorium  wil låta 
honom  blifwa der wid och huru stort arrende han gifw a skal, berättandes att 
Staren gifw it derföre 200 dr kopp^rirnt. Res:o. B em ite Swen Jönsson  behåller 
bem älte gård för samma arrendesumma.

X . H:r Qvaestor ga f wid handen att någre ifrån G efle , item  bergmästaren i 
Sahlberget Funcken hafwa anmält sig, att få sig tilhandla någon spannemåhl af 
A cadem ien. Begiärte C onsistorii betänkande här om  och iämwäl taxan och prij- 
set på tunnan. Consistoriales utläto sig här öfw er att inspect. aerarii m ed Qvaestor 
giöra sig  noga underkundigade, huruwida d e  ofwan förm älte kan anförtros någon  
spannemåhl. M en hwad siälfwe prijset w idkom m er taxerades tunnan af bem :te 
afradz spannem ål i Upland faller för 9 dr. O ch  af kyrkioherbergz spannem åhlen  
turwan för 10 dr kopprfrm t så framt man allenast kan bringa honom  så högt ut. 
M en där något af bem :te spannem åhl går til Sahlberget, så tilseer man, att man 
kan bringa honom  högre, effter spannem åhlen där på orten plägar wara dyrare. 
H wad H älsingelandz och W essm anslandz spannem åhlen widkonwzer, som  til 
Kopparbärget föres så kunde C onsistorium  nu intet den taxera, emädan C on
sistorium  icke förnum m it hwad hon der å orten giäller. M en den som  i W ess- 
manneland försälljes förblifwer wid samma prijs som  den förre i Upland.

H ac occasione taxerades s^annen)å\ i qwarnerne på landet U lfwa, Ekeby och  
W attholm a således, att försällies tunnan af rågen för 12 dr och  blandsäden 1 o  
dr kopp*r:mt.
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X I. O m  Acad:ns sak m ed h:r assessoren B ehm er i Kongl. H ofR ätten , resolve
rades att bref afgår der om  til K ongl. H ofR ätten, at kunde blifwa utslag i sa
ken.

Consistorium  majus d. 10 D ecem b rå

extraordinarie sammankallat, närwarande R ector h:r Lagerlööf, M:r Micran- 
der, h:r Lundius, h:r Aurivillius, D D :r Drossander, h:r Spole, h:r Peringer, h:r 
O brecht, h:r N orrm an, h:r Qvaestor och Secretin R eftelius.

[I.] Samma dag uplästes brefwet som  til wälb:ne h:r landzhöfdingen T hegner  
afgå skulle effter C onsistorii resolution om  boskapz penningarne som  staden af 
A cadem ie betienterne praetenderar. H är wid lätt Consistorium  sig föreläsa H:s 
K ongl. May:tz glorwyrdigast i åm innelsse h:r Gustavi A dolphi denne Kongl. 
A cadem ien förunte privilegier, befinnandes uhr den § 13, 6  puncten, att alla d e  
som  Acad:n tiena äro i gem en  för all borgerlig tunga ålaga och beswär befrijade. 
M en sädan är en  special förfrågan skedd uti H en n es M ay:tz D rotn ing Chris
tin «  m inorite om  bem ite boskapz penningars erläggande, då Professorerne för 
deras personer hafwa ehrhållit H en n es M ay:tz nådigste swar och rescript a f 
d. 13 Maii 1635, att de skulle fram gent för bem :te boskapz skatt ograverade 
blifwa. U ti bem :te allernådigste swar äro de öfrige A cadem ie betiänte icke 
nämde, m en så hafwa d e likwäl så m ycket w itterht är, här til warit för dem  frij 
skonte. Så på det Consisr.m  icke i någon m åtto skulle sig förgripa, tycktes 
rådeligast wara att innehålla med brefw et til h:r landzhöfdingen, och i d et stället 
hoos H:s Kongl. May:t i underdånighet strax förfråga, huru m ed de A cadem ie  
betiänte, som  i bem :te H:s May:tz D rotning C hristin« rescript intet äro nämde 
skal förhållas. Resolverades altså, att til H:s Excelhce Illust. Cancell:m afgår uti 
ödm iukhet skriftelig rapport af beskaffenheten, med ödm iuk begiäran, det H:s 
Excelhce tächtes här öfw er inhämta Kongl. May:tz nådigste willia. I m ediertid  
afgår swar der om  til stadz magistraten. C onsistorium  tyckte och  angeläget wara, 
att insinuera ofwanbem :te rapport til Illust. Cancellarium genom  någon expresse, 
hwar före anförordnades bokhållaren här til.

II. K om  C onsistorium  att discurera om  Prof. Forelii introduction, hwar wid 
Rector gaf att förnimma, att han önskat effterkom m a C onsistorii godtfinnande  
uti detta ärendet, så att han reda gierna hållit sin introduction, m en förrättning
arna warit så många att d et til detta ey kunnat ske. Consistoriales samtel. läto 
förmärkia sig gerna see, att h:r Rectoris introduction kunde nu för juhl gå för 
sig, att således Forelius måtte få der på taga sin, och der igenom  kom m a att 
niuta til det ringaste någon löhn för denne term inen. O m sider utlofwade R ec
tor det han w ille d lsee att han om  tijsdag 8 dagar til kunde wärckställa sin 
introduction, och derpå anförordnades för h:r Forelius torssdagen näst där på 
fölliande.

Consistorium  majus samma dag 

effter m iddagen tilsammans kom m it, närwarande R ector h:r Lagerlöf, M:r 
Micrander, h:r Lundius, h:r Aurivillius, D D :r D rossander, h:r Spole, h:r 
Peringer, h:r O brecht, h:r Norrm an, h:r Q v«stor och Secret:n Reftelius.

I. Samma gång uplästes projectet som  förr i dag resolverades uti ödm iukhet 
insinueras skulle hos Illustriss. Cancellarium, hwar wid och C onsistorium  fann
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nödigst att låta iämwäl medföllia uti brefwet Consistorii swar til stadz magistra
ten. Och emädan bokhållaren förr i dag war deputeradt att öfwerresa med detta 
brefwet och det hos Hans Excelke insinuera, så committerades och honom att 
tilsee om han kan fa ut den senaste tomen in causa Bringiana.

II. Kom Consistorium der öfwerens om, att inspect. stipendiariorum och 
Decani facultatum träda om tijsdag klockan 12 tilsammans att företaga stipendiat- 
wäsendet.

Consistorium majus d. 14 Decembm
närwarande h:r Rector Lagerlööf, M:r Micrander, h:r Lundius, h:r Aurivillius, 

DD:r Drossander, h:r Spole, h:r Bilberg, h:r Peringer, h:r Obrecht, h:r Norr
man, h:r Arrhenius och Secret:n Reftelius.

I. Om aeterne som ännu oupläsne äro, resolverades, att dhe skola på någon 
extraordinarie dag upläsas, emädan dher till ehest icke är någon tijdh.

II. Insinuerade Rector ett aff stadz magistraten communiceradt Candidatens 
Lyrels bref af d. 16 Septembr. sidsd., dher uti han graverar Professorerne, så 
som skulle dhe faveradt Kerstin Klang under dhen i Consistorio håldne ran- 
sackningen, som sielfwa brefwet detta tydeligare utwijsar. Här på resolverade 
Consistorium att en copie tagas af samme breff och Lyrel dherföre lagl.n sökes, 
när han moth dhe andre sine wederparter kommer att comparera.

III. Hanss Olsson, som boor på Kunsta ägor, berättar uti en sin insinuerade 
suppliqve, att han för 3 åhr sedan upsatt någre huuss på bem:te ägor effter 
fogdens Jacob Anderssons [Hambraeus’] loff och tillstädielse, låter och förmärka 
att han ärnadt begära loff här till aff Cons:o men fatt af fogden försäkran på 
Consistorii wägnar, dok hafwer fogden afsagt honom nu ifrån huusen, eller och 
skola dhe utrifwas, hwarföre begär han nu blifwa wid sine huus behållen och 
odrifwen, serdeles som han, som bem:t är, hafft lof att bygga, och han hwarken 
intagit, eller tänker något att intaga af bysens ägor, dher igenom byen till ef- 
wentyrs lijda kunde. Ärbiuder och sigh att gifwa till Acad:n för utan mantalss 
penningar, hwad skäligit kan wara för bem:te platz. Res. Fogden skall inkallas 
och förhöras, om han gifwit honom loff att bygga, och om samma bygnat utan 
hemmans förfång kan blifwa beståendes, så will Consistorium dher öfwer sedan 
giöra slut.

IV. Rector notificerade effter Prof. Arrhenii påminnelsse, dhet wälborne h:r 
Erland Kafle begäradt, då köpet om Watholma med honom oprättades, att dhess 
såhn [Bengt] måtte blifwa hulpen till att niuta stipendium Helmfeld. Och på 
dhet h:r Arrhenius måtte kunna ramma dess bättre kööp hafwer han lofwat dhet 
samma Consistorio föredraga. Resolverade altså Consist. nu att recommendera 
honom, när såsom han hijt kommer och först sluut skeer, huru med bem:te 
stipendio förblifwer. Här på gaf Prof. Arrhenius wid handen, att han med in
spect. aerarii communiceradt om bem:de Watholma kiöp, och dem all beskaffen- 
heeten weta låtit, så wäll som om Maybro [Möjbro].

V. Uplästes sal. fåchtmästarens Grubbens änkas Ingebohr Salleriae [0: Sale- 
niae] suppliqve begärandes hon uppå Hans Kongl. M:tz för dhetta insinuerade 
allernådigste breff om dess sal. mans löhn skrifteligh resolution.

Resol. Emädan tillförne resolveradt är att uti underdånigheet repraesentera 
H:ss Kongl. May:tt beskaffenheeten af heela denne saaken, så skall och der med 
skyndas, och i medlertijd behöfwer hon ingen resolut.
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VI. Sam uel [Johansson] klåckare anhåller att fa sin löhn för klåckestelningen. 
Consistoriales sam ptel. beswärade sig högeligen  dher öfw er, att klockan går så 
m ycket irregulairt och  incorrect, hwarföre dhe för dhetta kom m it i den tanckan 
att anförtro henne åt någon annan; dhet gafs och  i förslag, att w oro för samptl. 
Acad. betienterne m ycket wäl, om  Acad:n kunde kom m a att få sin egen  klåcka, 
hwar till fuller torde finnas någon utwäg och  m edel, hwar om  hoos H ans Kongl. 
May:tt i underdånigheet anhållas kunde. En och  annan aff Consistorialib. sade 
dhet klåckaren intet altijd är förwållande att klåckan går så galit, emädan han och  
blifwer om befalt a f D D . R udbeckio, att in och  utdraga timberna. O m sijder re
solverades att bref afgår till D D . Rudbeck, d het w ille han tillhålla klåckaren så 
stella klåckan som  w ederböhr, så lenge man får see , om  intet will föllia någon 
correction. Hwad ehest klåckarens löhn angår, som  är 4 8  dr kopp^rimt så tyckte  
Consistoriales det hon honom  intet wägrass kan, emädan han hafwer lijkwäll 
för klåckan stort beswär, fast hon stelles irregulairt, dher uti han undertijden  
m ycket måst lyda andra. B em elte  4 8  dr tages af cassa studiosorum  effter i 
C onsistorii in tet är till bästa, betygandes Secretm  att han nu under 3 rectoraten  
nem bl. Prof. Peringz, O brecktz och  Lagerlööffz ingen halföre till Consistorii 
cassa inbekom m it, hwarföre han för papper och slijkt en  post penningar hafir 
att fodra

Profir B ilberg tyckte dhet klockaren böhr intet få sin löhn ut, effter klacken  
så illa stelles, mindre att dhet böhr sk ee a f cassa studiosorum . D h et samma sade 
och Professor Aurivillius, Peringer och  O brecht.

VII. Consistorium  kom  att discourrera om  consistorii ecclesiastici pedels  
Å kess oförm odelige död, och resolverades att han skall a f A cadem iens ba[r]dbe- 
rare T recou besichtigas, om  dher synnes någon blånad sår e ller  slijkt på honom , 
om  till efwentyrs hans död genom  någon ilak m enniskas handawerkan w ore för- 
orsakadt. O ch dher så befinnes skall dher om  ransakas. Först lijkwäll com m unice- 
ras m ed stadz magistraten, att de och w ille låta någon af dhess wägnar m ed T re
cou  besichtiga lijket, och förnim m es jem wäll om  dhe kan skee reda begynt ran- 
saka här om .

Henrico Chenicio [Kenicio] och Joh. Gabrielis bewilliades 8 dr sölfimt af 
cassa studiosorum hwartera till hielp under des siucklige tillstånd.

VIII. Berättade R ector dhet han notificeradt Illust. Cancell. dhen om wäxling  
som  nu skeer m ed rectoratet i dhet att dhet i förm ågo af constitutionerne kom 
m er att transporteras på Prof. N orm an och ehuruwäll ännu intet ankom m it 
H anss Excelktz swar, twiflar han dok intet att nu Hans Excelktz låter sig behaga 
såsom m ed constitutionibus conform t är. Samma ärende sade han och sig före- 
bracht H ans H ögw ördigheet ProCancellario. D h er näst g iorde han en  ödm iuk  
tackseyelsse till den högste G uden som  honom  så nådigt styrkt uti en  och annan 
tilstötande swårheet under sin em betz börda. Lät och förmärka sig m ed diupaste 
underdånigheet erkänna den höga K ongl. nåd som  Hans Kongl. May:tt så hanss 
persson i synnerheet som  hela Consistorium  nådigst betedt, dher hooss respecte- 
randes m ed diupaste ödm iukheet dhet höga assistence som  Illustrissimus Can
cellarius har nu som  altijdh tillförne wijst em oot dhenne A cadem iens societet, 
hugnandes sig och af den höga gunst som  H anss Excelkce wid ett och annat till
fälle m oot honom  i synnerheet låtit påskina. Som  han och  altijdh m ed tacksam- 
heet skall hugkom m a den gunst och  handräckning som  Rev. ProCancell. har
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påskina låtit. Dhess lijkess hembär och Rector V. Const. sampt och synnerkn 
en mycket tienstelig tackseyelse för den troheet wänskap och bistånd, som de 
behagat i alla både hugneligare och swårare tillfälle bewijsa honom under heela 
dhetta sit embetes förträdande, försäkrandes dhet han hooss V. Consist. så i 
gemen som hwar och een i synnerheet dhetta skall weta så länge han lefwer 
recompensera, berömma, och bemöta hwar och een med dhen tienst han effter 
sin förmögenheet kan komma tillwäga, bediandes tienstehn dhet hwar och en 
wille till dhet bästa uttyda och ursächta dhet mangel som i een och annan motto 
kunnat warit förelupit, betygandes dher jempte att dhess intention och upsååt 
lijckwäll altijd warit lijckmätig dhess skyldigheet. Men hwad som är feelat är 
sked t af swagheet och missförstånd, hwarföre han så mycket snarare lofwade 
sig att hwar och en sådant lärer enskylla och pardonera. Slutekn önskade han att 
Gud dhen högste wille uppehålla V. Consist. och heela Societeten wid stadigt 
warande wällstånd.

Prof. Micrander betackade nomine Consistorii Rectori för den flijt och troo- 
heet han wijst under sitt embetes förwaltande till Acad:ns bästa och fördeel, 
och dhet så mycket mehr, som een och annan swårheet infallit, dher af swåre 
conseqvencier i längden flutit, om dhet icke blifwit medh så godt förstånd och 
så tijdig försorg utredade, önskandes för dhet öfrige alsköns wällsignelsse så wäll 
öfwer Rectorem i synnerheet som Consist. i gemeen.

IX. I[n]lefrerades fogdens Börie [o: Anders] Rommels till h:r Ränttemästa- 
ren upsatte memorial på någre puncter.

Consistorium majus d. 17 Decembm
närwarande Rector h. Norrmannus, M:r Micrander, h. Lundius, h. Aurivillius, 

D.D. Drossander, h. Spole, h. Bilberg, h. Peringer, h. Obrec[h]t, h. Lagerlööf, 
h. Arrhenius, och Secret:n Reftel.

I. Rector lätt förmärcka, att ehuruwähl han giärna önskadt dhet dhetta swåra 
embete, som han nu tillträder, hade blifwit deriveradt på någon annan af dhe 
gode herrarna Professorerne, icke des mindre lijkwähl såsom intet will wara 
anständigt, att han sigh undandrager för det som constitu/zones academicae be
falla och påbiuda, så will han och det samma i Gudz nampn tillträda, önskandes 
dher till öfwer sigh och heela Collegium dhens högste Gudens wällsignellse, 
och att alt måtte aflöpa till samma Gudhens ähra och loff, Hans Kongl. May:ttz 
till underdånigste tienst, och Academien till bästa och nytta. Till hwilcken ända 
han och begiärte samptl. Consistorialium goda adsistence, försäkrandes han dher 
emoot att han dhetta embetet effter sin yttersta förmågo och bästa förstånd så 
wijda någonsin giörligit wara kan, förwalta skall.

II. Constituerades officiarii publici, och först Decani, nembl. i facult. theol. 
Prof. Holm, i juridica Prof. Lundius, i medica D.D. Drossander, i philosophica 
Prof. Lagerlööf.

Angående assessores Consistorii minoris så föll fuller ordningen på DD. Petr. 
Rudbeck, men såsom han är emeritus och hafwer ärhållit Hans Kongl. May:ttz 
allernådigste dispensation, så resolverades att dhetta officium transporteras till 
ordine secundum som är Prof. Pet. Holm. Lijkwäll förnimmes först hoos D.D:n
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om han will bem:te assessorat antaga, och är från andra occupationer så ledigh. 
Af facult. jurid. och philosophica förordnades Prof. Lundius, Spole och Elingius.

Inspect. serarii förordnades Prof. Ol. Rudbeck och Peringer. Bem:te Prof. 
Peringer förordnades och att blifwa inspect. typographiae.

III. Prof. Peringer begiärte, dhet måtte honom tillåtas uttaga ett alphabet eller 
något mehr af Acad:ns tryck, om så skulle desidereras, af arabiskan, emädan han 
till något wärckz förfärdigande behöfwer dhet samma. Dhetta bewilliades.

IV. Förordnades och tillsattes stipendiarii som föllier: Nembl. i facult. 
theolica Daniel Pontin i Joh. Aurivillii* Upsal. ställe effter Kongl. bref. Lauren
tius Hasselius Angerm. i Caroli Wenmans W-bothniensis ställe, Andreas Jäng- 
man** Smol. i Nicol. Forsmans Gothob. ställe, Nicolaus Biörk Upland. i Erici 
Herlini Wexion. ställe, Isacus Fornelius Upsal. i Svenonis Engii ställe, Olaus 
Toltonius Wesm. i Job/w. Meyers Holm. ställe. Laurent. Smaraeus Rosl. i Martini 
Rattekens [Ratkins] ställe, Bened. Flur Upsal. i Haq. Spegels ställe.

Prof. Micrander berättade det facult. theol. ärnadt effter Kongl. May:ttz nå- 
digste bref att accommodera Flygaren, men när facultas nu om stipendiatwäsen- 
det delibereradt, och effterfrågat honom att sistera sigh till examen, så hafwer 
han intet warit i staden.

I facult. jurid. hafwa Nicolaus Gavelius O-Bothn. och Job/». Booström Wer- 
mel. till detta stådt bägge på ett rum inskrifne, och halfwerat medh hwar annan, 
men nu kommer Boström uthi Laur. Nerbelii ställe och Gavelius behåller dhet 
dhe förr bägge hafft. Tuscherus och Johannes Oxelqwist skola blifwa accommo- 
derade wijd första vacance.

I facult. medica kommer Adjunct. Ol. Rudbeck effter Kongl. May:ttz bref i 
Micrandri ställe, dhe öfrige blifwa ståendes till wijdare ordres och beskedh från 
högre hand, huru DD. Belous son [Jakob Fredrik] bör åthniuta duplex stipen
dium, sampt hwadh resolution lärer falla på facultatis supplique och desiderier 
angående Hortum botanicum och continuation af stipendierne.

I facult. philosophica kommer Samuel Buschenfeldt effter Kongl. Mayittz nå- 
digste bref uthi Jacobi Rönqwistz ställe till ett halft rum. I M. Daniel Diurbergz 
Helsingii ställe kommer Johannes Arborelius Wesma. till halfft rum. Andreas 
Peringer Suderm. kommer i Johannis Wingii ställe till halfft rum. Ericus Casto- 
vius Smol. i Gabriel Siöbergz ställe till helt rum, effter Siöberg är hemkommen 
och fått tienst. Olaus Swanholm Angerm. i Laurentii Algeri [Algaeri] ställe till 
helt rum. Ericus Kimberg [Kinberg] Upl. i Erici Drissels Holm. ställe till helt 
rum. Nicolaus Swebilius Calmar. i Danielis Lidii ställe till helt rum. Esbernus 
Platin O-Gothus i Magni Helstenii V.Gothi ställe till halfft rum. I Jacobi Ståhl- 
bergz musici ställe, kommer Johannes Ström musicus till helt rum.

Secretarius giorde här wijd påminnelsse, att Consist:m försäkrat accommodera 
Andreas Forsander medh stipendio, förfrågade och, om han icke dher medh 
måtte hullpen blifwa, effter han under dhen försäkran quitteradt sin condition, 
och betient Consistio nu någon tijdh under dhet myckna arbetet med skrifwande. 
Consistorium förmente att dher Secretarius hade heel löhn som på staten bestås, 
så kunde han låta Forsander fa så mycket som ett stipendium åhrl. och Forsan
der så medellst wara obligerad wijdare hielpa till hwadh som kunde wara till

• Felskrivning för Aurivillii. ** Felskrivning för Ljun^man.



i 68j : 17 december- 20 december 481

att skrifwa. Befrågades altså Secret:n af Consistorio hwadh afskedh emellan 
honom och Prof. Goeding skedt. Han swarade dher till att så warit afskedat, 
dhet han skulle medh halft löhn förträda secretariatet under Prof:ns borttwaro, 
och att Prof:n dhet effter hemkomsten afstå wille medh tiensten och hela 
löhnen. Här på resolverades att Prof. och Secretm effter Prof:ns Lagerlööfz 
introduction om tijsdagh komma tillstädes i Consistorio att Consistorium kan 
giöra sigh närmare här om underrättad.

Hwadh elliest Forsander anbelanger, så emädan nu intet war något rum vacant, 
dhesföruthan och tycktes betänckeligit wara, taga flere stipendia till någon 
Amanuensis tienst än Biörckegreen hafwer, så bewilliades honom af mulcta för 
des giorde tienst så mycket som ett halfft stipendiat rum, och tillkommande 
termin accommoderas han medh stipendio, icke såsom Amanuensis uthan såsom 
een annan stipendiarius, emädan han på Consistorii försäkran att fa stipendium, 
quitteradt sin condition, och hafwer nu alldeles intet att uppehålla sigh medh. 
Och kan han ändå betiena Consistorio när påtränger.

V. Uplästes Illust. Cancellarii bref af d. 13 Decembw att hans HögGrefl. 
Excellice intet seer någon uthwägh, att fåchtmäst:n Braschen kan fa räkna sin 
löhns begynnelsse, förr än från dhen tijdh, som annus gra/zae för änckan löper 
till ända. Dher jämpte aggreerar Hans HögGrefl. Excellrce dhet förslaget, att 
Consistorium låter dantzmästaren fa 200 dr s:mtt, till att hielpa sigh hijt medh 
från Paris, dock emoot afräknande på dhes löhn. Här jämpte uplästes än ett 
Illust. Cancellarii bref af samma dato, att Consist:m skall på föregående laglige 
ransakninger och attester om böndernes willkor som exercitiestaten tillslagne 
äre, och någon frijheet eller förmedlingh begiära, upsättia een förmedlingz lista 
på sådant sätt och wijs som skier medh cronogodzen, och tillijka medh jorde- 
bookz ränttan öfwerskicka till Hans Exell.ce. Resol. Fogdarna skola på tinget låta 
ransaka om hemmanens lägenheeter, och dher på taga attester.

VI. Studioso Svenoni Kellberg V-Gotho bewilliades till des underhåld uthi 
dhes siukeliga tillståndh och stoore fattigdomb 12 dr söllf:tt af cassa studiosorum.

(Den 20 december.)
Sedan som Prof. Lagerlööf tagit introduction d. 20 Decembris till eloquentiae 

professionen närwarande Rector h. Norrman, M:r Micrander, h. Lundius, h. 
Aurivillius, D.D. Drossander, h. Spole, h. Bilberg, h. Peringer h. Obrec[h]t, 
h. Lagerlööf, h. Arrhenius och Secretm.

I. Samma gångh uplästes H:ss Kongl. M:ttz bref angående Prof. och för detta 
Qvaestoris Jacobi Arrhenii, item futuri Qvaestoris Petri Halenii rang inter Profes
sores facultatis philosophicae.

II. Effter sidste Consistorii slut, företogz saken emellan Prof. Goeding och 
Reftelius, oplästes altså Hans Kongl. May.ttz nådigste bref för Professoren och 
Secretarium Goeding af d. 31 Martii 684 att fa resa och stella een vicarium i 
sitt ställe, som moot halfwa löhnen skulle förrätta Secreterare ämbetet.

Rector frågade om någon privat transaction warit emellan Secreteraren Goe
ding och vicarium Reftelium, att han skulle länger effter hans hemkomst före
stå Secreterare embetet. Prof. Goeding nekade sigh hwarcken hafwa giordt 
någon annan transaction än Kongl. brefwet gifwer anledningh till, ey heller wa
rit befogat till att Consistorio owetterl. någon sådan transaction giöra. Sade sigh
3 1 -7 5 4 2 9 3  SallanJer
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för dhet öfrige nu willia effter K ongl. brefwet tillträda Secreterare tiensten.
V ice-Secreteraren R eftelius sade em ellan Prof. G oed in g  och  sigh warit tw enne  

transactioner, dhen eena lijkmätigh K onungens bref, dhen andre angående dhen  
condition, att når Prof. G oedingh kom m er hem  skulle han intet praetendera, 
till att stijga m ehra till secreteraretiensten, i hwilcket anseende och R eftelius 
sade sig uppåtagit att giöra een så m ödosam  tienst m oot halfparten a f dhen dher 
till hörande löhn. H afwandes han giordt sigh dhet hoppet, att continue rügen fa 
blifwa sittiandes wijdh tiensten.

Prof. G oedingh sade alldrig så absolute warit em ellan dhem  afftalt ey heller 
kunnat skee. Bekände fuller, att han giärna tänckt och önskat att få något bättre, 
m en som  det intet är än skedt, blijr han giärna wijd sin tienst effter Kongl. 
brefw etz lydelsse.

Consistorium  frågade om  någon skriffteligh transaction warit dhem  em ellan, 
hw ilcket dhe bägge nekade, elliest sade och Consistorium , att dhet in tet warit 
uthi dheras macht att giöra någon annan förafskedan än H ans May:ttz aller- 
nådigste bref föreskrifwer och  tillåter.

R eftelius sade sigh wara m ycket dher igenom  förfördelat, effter han satt sigh 
dher igenom  i skuld och w ijdlyfftigheet, och förbehölt sigh att effter något uth- 
rymme producera ett och  annat som  kan lända till hans saakz befrämmiande. 
Hwar effter Prof. G oed ing  och vice Secreteraren R eftelius ginge uth, och åter 
lijtet dher effter inkallades, hwar på R ector sade att C onsistorium  haar inhämptat 
i underdånigheet Hans Kongl. M ay:ttz alldranådigste brefz innehåld; och  finner 
att Hans May:ttz willia klaart dher står införd, att Prof. G oedingh träder till 
secreteraretiensten wijd des åtherkom st; och att h. R eftelius hwarcken bordt, 
eller kunnat, förm edelst någon privat transaction m edh Prof. G oed ing uthi någon  
m åtto, in caussa publica föruth här om  sluta och afhandla; ty tillätes honom  och  
intet ytterm ehra m edh någon rem onstration i detta måhl inkom m a, m edan thetta  
ingen saak är som  kan eller må controverteras, uthan Consistorium  så nu, som  
alltijd, eendast och allena i diupaste underdånigheet, ställer sigh H ans K ongl. 
M ayittz allernådigste w illie och befallning till alldraödm iukaste effterrättelsse. 
Förmanandes och h. R eftelius att han effter eed z  plicht alt hwadh lönt hållas 
bör, tyst och  förborgat hoos sigh behåller, och  att han m edh forderligaste alla 
acta publica Prof. G oed in g  behörigen tillställer.

III. U plästes h. landzhöfdingens T hegners bref angående Profess, sahl. Mag. 
Svenonis J o n «  pantåker, hwar wijd h. landzhöfdingen begärer blifwa inform erad, 
huru dhet kan wara liquiderat em ellan Acad:n och  erfwingarna om  pantteskijl- 
lingen eller om  dhe på åkren förskutne m edell kunna bewijsas wara tagne uthaf 
Academ iens cassa, då h. landzhöfdingen lofwar giöra Academ ien alt giörligit bi
stånd, och m edh all benägenheet dhetta ärendet till ändskap befordra. H w ilcket 
ärende recom m enderades h. Qvaestori, som  och lofwade sigh wilia giöra sitt bästa 
ther uthinnan, och projectera swar der på.

IV. U plästes Zacharias U nesons bref till Ränttmäst.n angående prijset på 
spannem åhlet, williandes icke 14 uthan allenast 12 dr tunnan öfw er hufwudet 
så för afrad- som  kyrckeherberge spannem åhl gifwa.

C onsistorium  lem nade dhet betingandet uthi h. Ränttmästarens dexterité och  
om sorgh, att han betingar dhet m äste han kan fa.

V. Ränttmästaren berättade och twänne unga bryggiare i Stockholm  Jochum
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[Joakim Werner] Alstedt och Lampa hafwa begiärt att tillhandla sigh spanne- 
måhl, hafwandes h. Räntemästar förfrågat sigh om dheras wilkor och sufficence 
till betahlningen.

Bewilliades äfwen som förr. Angående spannemåhlen, som skall sällias till 
Gäfle, så skall dhen hållas i 10 dr, som förr är resolveradt.

VI. Prof. Micrander berättade, att Martinus Solander Angerm. är insätter af 
facultate theologica i h. Siöbergz ställe bland stipendiatos.

D. 23 Decembw
oppå h. Forelii introduction kommo tillsammans i Consistorium majus Rector 

h. Norrman, h. Lundius, h. Aurivillius, h. Drossander, h. Spole, h. Bilberg, h. 
Jac. Arrheni/u, h. Obrec[h]t, h. Lagerlööf, h. Elingius, h. Forelius, act. notante 
A. Goed[ing].

1. Aflade h. Forelius juramentum assessoris i Consistio.
2. Oplästes Kongl. Mayittz bref aff d. 13 Decembris sidstl. för h. secret. 

Nordenhielm, att niuta för detta sidste halfwa åhret sin för detta innehafde pro
fessions löhn. Item Illust. Acad. Cancellarii af samma innehåld dat. Stockholm 
d. 16. dito.

3. Oplästes een af fisc. And. Söderman vidimerad Kongl. Mayittz domb af 
d. 4 Novembw sidstl. emellan Academien i Upsala, och framledne Prof. Bringii 
erfwingar, af innehåld, att Kongl. Mayitt finner rättwijst, det dhe twenne 
praetenderade påster aff 3 75  dr kopp^rmtt böra Kongl. Academien af bemite 
Bringii erfwingar goda giöras.

4. Oplästes ett af hh. Hassel och Faxell underskrifwit bref tili Ränttemästaren 
af d. 16 Decembr/i sidstwekne, der i dhe begära ingå ett kiöp medh Consistio 
om Acadiae kyrckieherbergz spanmåhl i Jerfsiö och Dilsboo sochner, effter som 
h. Zachris Uneson på Kongl. Bergz Collegii intercession cederat bemite 
kiörckeherbergen tili Messlinge brukz interessenter; biudandes dhe gifwa 
i ond och godh tijdh 9. dr kopp^ritt för tunnan. H. Qvaestor Arrhenius sade 
sigh willia ingå sådant contract a 12 dr kopp#r:mtt för tunnan åhrligen. Resolu
tio. Consistorium fan sådant contract wara Academien skadeligt hwilcket h. 
Qvaestor kunde dhem swara, och elliest giöra sin flijt, att bemite spannemåhl 
till Acad ins bästa föryttras måtte.
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437 f.
Anders Simonsson, bonde i Hade, Hedesunda 

412
Andreas Norcopensis (adlad Nordenhielm), 

professor 27, 28, 29, 43, 44, 46, 47 f„ 50, 
52, 55, 69, 72L, 86, 101, 108, 109, 112, 116, 
123, 131, 149, 165, 166, 177, 179, 181, 188, 
189, 192, 196, 199, 20i, 212, 221, 225, 227,
228, 234, 237, 264, 285, 304, 307, 512, 333, 
345» 346, 353. 366, 406, 483

-  Närvarande i konsist. 21, 27 ,  38,43, 45, 68, 
85, 105, 114, i-2 , 127, 136, 141, 148, 153, 
161, 174, 177, 179, 195, 198, 203, 209, 211, 
213, 214, 215, 217, 218, 221, 225, 226, 228,
229, 231, 232, 236, 240 

Angelstadius, Petrus, Smol. 225 
Ångerman, Erik Hansson, rådman 331, 336 
Ångerman, Margareta Eriksdotter. Se G artman 
Ångerman, Maria Jöransdotter, f. Folcker, änka

efter rådman Ångerman 42 f., 80, 81, 82 ff., 
97ff-, 126, 149, 152, 179, 252, 286ff., 303f., 
315, 319. 322, 369L, 385,454 

Anglenius, Daniel 414 
Ankarbom, Andreas. Se Anckerbom 
Anna, en hustru i Forssa, Tensta 170,443 
Anna Hansdotter, änka efter Olof Larsson 396L 
Anna Larsdotter, gift 1. med Johan Eriksson 

Grubb, 2. med Anders Norman. Se Norman 
Anna Magdalena, piga hos boktryckaren Keyser 

396
Anna Olofsdotter, en hustru i Närtuna 426 
Anna Persdotter. Se Kåhre 
Anna Tomasdorter, krukmakareänka (i09f.), 

2 44 f-
Annika, piga hos skinnaren Johan Bäck i24f. 
Annika Henriksdotter, oäkta dotter till stall

mästaren Scherer 396 f.
Annika Johansdotter. Se Birhals



Personregister 485

Ant(h)elius, Israel 373
Anthelius, Johannes, kh i Luleå 79. 188, 214, 

231 f.
-  hans änka. Se Anna Holm, f. Folcker 
Apollonia Eriksdotter, hustru till trädgårdsmäs

taren Börje Bengtsson 403 f., 406 ff.
Appelbom, Birgitta, f. Crusebjörn 474 
Appelbom, Johan, major 474 
Appelbom, Kristina. Se Sidenius 
Arborelius, Johannes, Vestm. 480 
Arenius (/Erenius), Magnus, Vestrog. 471 
Arf(f)man, Johan, bokhållare hos Abraham och 

Jakob Reenstiema (80), 189 
Arrhenius, Jacob, räntmästare, professor 260, 

320f., 333. 340ff., 343. 344, 346, 366, 367, 
369, 380,411.457,477,481,483

-  Såsom räntmästare 3off., 136, 295, 296 och 
passim

-  Närvarande (såsom professor) i konsist. 477,
4 7 9 . 481,483

Arse, Schemuel, en jude 250 
Asp, Petrus, Angerm. 178 
Auknius, Magnus, Wexion. 91, 94, 256 
Aurén, Jonas 277
Aurenius, Erland, kh i Skepptuna 414 f. 
Aurivillius, Christopherus 368, 369 
Aurivillius, Ericus, professor 27, 29, 55, 73 

I08, I IO, I I I, I 12, I 13, I 14, 1 17, I 18, 120, 
121, 127, 131, 136, 143, 146, 149, 154. 159, 
165, 166, 174, 179, 182, 195, 226, 228, 229, 
231, 242,246, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 
265, 266, 268, 271, 281, 285, 286f., 305, 
306, 315, 316, 317, 320, 344, 346, 368, 377, 
387, 394, 398, 399. 406, 41 if-, 415, 427, 
435, 449 f-, 462, 468, 478

-  Närvarande i konsist. 14, 27, 37, 38, 43, 45, 
53, 56, 68, 85, 101, 105, 114, 122, 127, 136, 
148, 153, 161, 181, 203, 209, 211, 214, 215, 
217, 218, 221, 226, 228, 229, 231, 236, 240, 
243, 246, 249, 250, 25 t, 252, 255, 257, 260, 
267, 285, 288, 297, 300, 303. 3° 5, 306, 307, 
311, 317, 320, 322, 323, 329, 333. 334. 340, 
347, 348, 352, 353. 355, 361, 365, 370. 375, 
377, 381, 388, 393, 397, 399, 404, 427, 435, 
448, 450,452, 453, 454, 4 55. 456 , 457, 460, 
462, 464, 471, 472, 476, 477, 479, 481, 483

Aurivillius, Magnus 256, 395 
Aurivillius, Margareta, f. Blix, änka efter pro

fessor Petrus Aurivillius 238,402 
Aurivillius, Olaus 256 
Aurivillius, Petrus, professor 87, (256), 262 
Ausius, Canutus 110, 159, 3 7 2 / 3 7 3  [»Henricus 

Ausius»], 375» 379 
Ausius, Henrik, professor 71 ff-, 110, 114, 145, 

»59,195
-  hans sterbhus 71 ff-, 110, 113, 114
-  hans svärmoder 110

Axehielm, Johan, riksantikvarie, assessor och 
president i Antikvitetskollegium 164, 214, 
231, 386

Baas, Benedictus, Vestrog. 221 
Baas, Gustavus, Vestrog. 141 
Backman, Elias, Hels. 280 
Balingstadius, Ericus, räntmästare 341 
Banér, Gustaf, major 241 
Barck, Anders Jonsson, borgare 278 
Barcklingh, Olaus 38 
Barckman, N.N. borgare 298 f.
Barclay, Johan, häradshövding 30 
Beck (Bäck), Johan Mattsson, rådman i Sala 

20f., 37, 134, 160, 243 
Behm, Albertus, Vestm. 208 
Behmer, Axel, hovjunkare, assessor 75, 127, 

141, 212, 2i5f., 217, 218, 229, 237L, 239, 
241, 244, 247, 266, 281, 286, 305, 307, 322, 
404,415,476 

Behmer, Daniel, hovråd, hans arvingar 120, 237 
Bellman, Johan Arendt 136, 177 
Below, Bernhard, livmedikus 460 
Below, Jakob Fredrik 460 f., 480 
Bengt Andersson, lagläsare 433 
Bengt Eriksson, akad.-bonde i Vasa, Skepptuna 

419
Bengt Eriksson, borgare 12, 54 
Bengt Eriksson, mjölnare i Vattholma 441 f. 
Bengt Hansson, akad.-bonde i Lilla Åby, När- 

tuna 418
Benzelius, Ericus, professor, biskop 7, 38 f., 43, 

44L, 53, 60, 70, 75, 83L, 87, 9», 99, 101, 
103, 104, 109, 114, 117f-, 119, >33, 136, 
>37, 149, 150, 165, 184, 195, 219, 227, 228, 
236, 239, 244L, 258, 261, 264, 265, 279, 
284, 320, 321, 345, 346, 365, 369

-  Närvarande i konsist. 21, 38, 42, 56, 62, 80, 
82, 97, 101, 114, 122, 124, 137, 147, 148, 
150, 160, 161, 181, 195, 211, 214, 215, 226, 
229, 236, 260, 272, 320, 333

-  hans döttrar 103, 104 
Berelius, Olof 195 
Berg, Benjamin 176 
Berg, Carl 247
Bergbohm, Erik, häradsskrivare 133,400 
Bergen, Berndt von, sidenhandlande i Stock

holm 289
-  hans dotter 104
Bergenhielm, Johan, kansliråd och statssekrete

rare 40, 164, 283 f., 394 
Bergheim, Christiern 305 
Bergius, Ericus, Gothob. 471 
Bergius, Nicolaus 344, 346 
Bergius, Olof, kh i Stockholm 23 
Bergman, Johannes, Vestm. 285



4 8 6 Personregister

Bergman, Jöns, lantmätare 241, 280
-  hans bröder 280
Bergqvist, Petrus 355. 357, 383, 384, 390 
Bergwall, Håkan, postmästare 187, 230, 282, 

297,404,461 
Bergwall, Maria, f. Beckius 297, 376, 379, 

461 f., 463 
Beronius, Olaus, Ups. 178, 379 
Betulin, Johan, Roslag. 90 
Bielke, Nils, generallöjtnant 154, 205, 211, 

222, 237, 243, 246, 266, 306, 314, 324, 326, 
340,343

Bielke, Sten, riksskattmästare 112, 167, 239 
Bilberg, Johan, professor (såsom rektor passim 

sid. 7-179), 179, 180, 183, 184, 185, 187, 
190, 195, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 206, 
214, 219, 226, 227, 230, 236, 238, 239, 240, 
241, 244f., 246f., 248, 253, 254, 255, 256, 
259, 262, 263, 264, 272, 274, 275, 276, 281, 
284, 311, 314, 315, 316, 3 »7 , 322, 328, 331, 
343, 353. 3<>8, 386, 394, 395, 399, 4 °2 ,405, 
412,415,436, 449, 453, 465, 466, 469, 471, 
478

-  Närvarande i konsist. (såsom rektor sid. 7- 
179), 179, 181, 198, 203, 209, 211,214, 215, 
217,218,221,226,228, 229, 232, 236, 240, 
246, 250, 251, 252, 255, 260, 267, 272, 273, 
279, 283, 305, 306, 311, 317, 320, 323, 333, 
340, 355, 365, 381, 396, 397, 399, 403, 404, 
406, 410, 415, 427, 435. 445, 448, 450,452, 
453, 454, 455 , 456,457,460,462,464,468, 
471,472, 477, 479 ,481,483

Bille, Matthias, Angerm. 177, 221 
Birhals, Annika Johansdotter 158 (Annika Jo- 

hansdotter)
Bjerchenius, Sveno 69 
Bjurberg, Johan 347
Björckegreen, Laurentius, akad.-sekreterarens 

amanuens 246, 254, 255, 256, 288, 395,413, 
474, 48 i

-  Såsom protokollförare passim 
Björckwall, Andreas 361, 369 
Björk, Nicolaus, Upl. 480 
Björner, Mauritius, Vestrog. 162
Blix, Magnus, faktor, landssekreterare, borg

mästare i Söderhamn 24 t, 386 
Bobergius, Laurentius, Vestrog. 256 
Bock(ius), Anders, komm, i Bälinge 210, 267, 

273, 304, 306, 312, 318, 319, 322, 327, 395 
Bock(ius), Kristina, f. Bringius 210 
Bolinus, Andreas, Neric. 178, 256 
Bolmerus, Nicolaus 85f., 177, 197,412 
Boman, Bengt, bagare 192, 399 
Böndus, Christopher, Vestrog. 96 f.
Bonaeus, Elsa, f. Helstadius 97
Bomeus, Johannes, Vestrog. 96f., 249, 307
Bonxus, Thore, kh i Böne 96

Bonde, Clas 162
Bonelius, Sigfridus, Ostrobothn. 453 
Boo, magister. Se Boethius Chruzelius 
Borin, Petrus, Vestrog. 85 
Boström, Johannes, Verml. 395,480 
Brahe, Tycho, dansk astronom 263 
Brandt, Laurentius 355ff., 365, 383, 384, 388ff. 
Branzelius, Magnus, kursor 12, 43, 48, 59, 66, 

76, 77, 97, 113, 118, 132, 155, 328 
Brask, Johan, fäktmästare 304, 353, 455, 459, 

470,481 
Braun, Johannes, Calm. 240 
Braun (Brun, Bruun) (adlad Brauners köld), Lau

rentius, Calm. 26, 49f., 52, 53, 54, 55, 57, 
58, 61, 69, 133L, 178, 185, 190, 194, 198 

Braun (Brauner, Brun), Samuel, Calm. 240, 
256, 35Öff., 37of.

Brehm, Barbara, f. Wagner 307 f.
Brehm, Didrik Georg 308 
Brehm (adlad Brehmsköld), Jonas, kamrerare 

308
Brehmer (adlad von Brehmer), Johan, assessor 

68
Brinck, Johannes 412
Bringius, Israel, professor 70,88, 143, 155, 195, 

209ff., 249, 252, 253, 265L, 267, 268, 272, 
273, 281, 286, 312, 318, 322, 340, 348, 395, 
404, 4 11, 449 f-, 427

-  hans arvingar 209ff., 265L, 275^, 304, 312, 
318f., 3 2 7 ,  348, 399, 406, 411,483

-  hans änka 209, 318 
Bringius, Nicolaus 211 f.
Britta, hustru till akad.-bonden Erik Isaksson i 

Tarby, Frösunda 421 
Britta Andersdotter, hustru till Per, målare 96 f. 
Britta Eriksdotter, piga hos skinnaren Johan 

Bäck i24ff., 148, 150ff., 154, 176, 197 
Britta Persdotter, piga hos professor Benzelius 

99, 101, 103,104 
Britta (eller Margareta) Staffansdotter, hustru 

till Jakob Andersson i Söderby, Åkerby 125, 
150

Britta Tomasdotter, piga hos Karl Tomasson
63, 76

Broberg, N.N. 379
Brok, Cecilia Danielsdotter, änka efter vaktmäs

taren Brok 401 
Brok, Per Jonsson, vaktmästare 246 (Per Jons

son), 251,401,456 
Brolenius, Zacharias, Neric. 354 
Broman, Carolus 176, 178 
Broman, Erlandus 178
Brommius (adlad Brommenstedt), Laurentius 

241
Brommius, Nicolaus 241 
Broström, Nicolaus, sedermera kh i Hagby 

2 9 , 30
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Browallius, Georgius 354, 391 
Brun (Bruun), Laurentius. Se Braun 
Brun, Samuel. Se Braun 
Brunnerus, Martinus, professor 261,264
-  hans änka 390
Brådd, Johan, hospitalssyssloman 153 
Bröms, Johannes, Wexion. 92, 95, 259 
Bure (Buneus), Jonas, assessor 147, 160, 161 
Burman, Abraham 236, 340, 343 
Buscagrius, Christina, f. Simonius 15 f., 28, 

29ff., 41, 42, 43, 107, 114, 115, 117, i28f., 
141, 220, 228 

Buscagrius, Johannes, e.o. professor 15 ff., 28, 
29fr, 40L, 42, 87, 115ff., 141, 22of., 226, 
228, 243,398,448,470

-  hans dotter 107
Busch, Matthias 334 f-. 3 50 ff-, 355, 357, 365, 

383, 390 
Buschenfeldt, Samuel 433,480 
Byrelius, Henrik, kh i Rasbo 323 
Bång, Nils, bokhållare 249 
Bäck, Johan, skinnare 124, 152, 158, 160, 174, 

179
Bäck, Johan Mattsson, rådman i Sala. Se Beck 
Bäck, Märta Hansdotter 124, 150, 151 
Bönderby, Christian, Gothl. 197, 462 
Börje Bengtsson, trädgårdsmästare 26 f., 108f., 

403 f., 406 ff.
-  hans hustru. Se Apollonia Eriksdotter 
Böse, Anders, fåltvävare 309

Caméen, Daniel, borgmästare i Stockholm 204, 
316

Carelius, Thomas 358 ff., 370f.
Carl. Se Karl
Carlmark, Haquinus 334 f., 35off.
Carlstedt, Jonas, mantalskommissarie 14, 239, 

286
Carlsten, Jonas, lantmätare 154, 175, 183, 233, 

2 34
Carm (Karm), Anders, fogde 166f., 170, 242, 

306, 377
Cartesius, Renatus, filosof. Se under Cartesi- 

anska filosofien i sakregistret 
Castovius, Ericus, Smol. 480 
Cecilia Danielsdotter. Se Brok 
Celsius, Nicolaus, konrektor 177, 201, 262, 

263, 338, 343, 349, 350, 369, 395f . 449 
Christina. Se Kristina
Chruzelius, Boethius (»magister Boo»), quaestor 

7 1 ,  n o , 195, 214, 222, 228, 241, 244, 268, 
281, 286, 304, 312, 340, 341, 342, 411,449. 
473

-  hans arvingar 2 14f ,  222, 230
-  hans måg 399
Chruzelius, Catharina, f. Rodersköld, änka efter 

quaestor (222)

Chruzel(ius), Margareta 222 
Clastrin (Clostrin, Klostrin), Magnus 282 f., 310, 

372ff., 378 f.
Clevberg, Nicolaus. Se Klefberg 
Clo (Clou), Jakob, underståthållare 7f-, 12, 21, 

25, 38,46, 91, 158, 196 
Clostrin, Magnus. Se Clastrin 
Collinder, Johan, Gestr. 90 
Collinus, Laurentius, Gothob. 217 
Colmodin, Israel. Se Kolmodin 
Columbagrius, Jonas 142
Columbus, Johannes, professor 62, 63, 64, 65, 

76, 77, 122, 141 f., 153, 264, 362, 367
-  hans arvingar i22f., 134, i4 if ., 153 
Columbus, Margareta, f. Schefferus, änka efter

professor Columbus (122), 142, 399 
Columbus, Thomas, hans barn 122 
Corylander, Johannes, Nyland. 28 
Courcelles, Karin de 286 
Cremer, N.N., överste 447 
Cronmark, Daniel. Se Faxell 
Cronstedt, Johan. Se Olderman 
Curio, Henrik, bokförare och boktryckare 45, 

70f., 74 ,  87, 146. 147.  «53. 162,206, 223, 
229, 232, 239, 243, 244, 245, 277, 285, 334. 
354, 391 ff-. 394

-  hans son 391
Curry (adlad Treffenberg), Nils, kaptenlöjtnant 

173. 175

Daalgreen, Ericus. Se Dalgren 
Daahlman, Johan. Se Dahlman 
Dahl, Christoffer, kh i Dala 156, 187 
Dahlberg, Wilhelm 127, 136 
Da(h)lgren (Daalgreen), Ericus Svenonis, 

Verml. 221 
Dahlman (Daahlman), Johan 236 
Danberg, Jonas Månsson, mjölnare 19, 21 
Dandnell, Noak, borgare 132 
Daniel Andersson, akad.-bonde i Tveta, Med- 

åker 446
Daniel Danielsson, akad.-bonde i Nedervi, Lill- 

härad 207 
De Besehe, Georg 363 ff., 379ff.
De Geer, Emanuel, brukspatron 325 
De la Gardie, Gustaf Adolf, riksråd, president 

165, 177 ,  178, 230, 246 
De la Gardie, Magnus Gabriel, riksdrots, univer

sitetskansler 133, (137), (158), (159). >99. 
(225), (228), (230), (245), (246), (251), 
(271), 292

-  som universitetskansler passim
De la Gardie, Maria Eufrosyne 133, (137), 

(141), (159), 228, 246 
Detterberg, Magnus, Vestrog. 10,449 
Dijkman, Petter, landssekreterare 413 
Dimberg, Laurentius, Holm. 2 56, 412



4 8 8 Personregister

Dimbing (Dimming), Anders, aktuarie 404 
Dimbing, Laurentius 404 
Djurberg, Daniel, Hels. 338, 350, 480 
Domna*rus, Sveno 92,94, 95, 96 
Dordie Mattsdotter, en hustru 283, 37 5 f.
Dorff, Johan, urmakare 62 
Dorthenius, Benedictus, huspredikant, seder

mera kh i Södra Unnaryd 92, 93 
Drissel, Ericus, Holm. 480 
Drossander, Andreas, professor 49, 51 f., 53, 

54» 55, 57 f-, 59, 61, 69, 7 4 .  8 7 ,  108, 114. 
131, 143, 145, 152, 153, 163, 165, 169, 172, 
178, 179, 180, 181, 185, 186, 190, 192, 
193 f., 195, 197 f., 202 f., 221, 228, 229, 234,
245, 253, 254, 255, 256, 257, 258f., 260, 
261,262, 267, 272, 273, 283, 287, 315, 316, 
320, 343, 346, 354. 3(>5. 368, 394. 395, 427, 
436,448,461,470,479

-  Närvarande i konsist. 43, 45, 53, 68, 85, 105, 
122,127, 136, 141, 148, 161, 174, 177,  179, 
2 1 7 ,  218, 225, 226, 228, 232, 236, 240, 243,
246, 249, 250, 251, 252, 255, 257, 260, 267, 
272, 279, 285, 288, 303, 305, 306, 311, 317, 
320, 323, 333, 340, 377, 381, 393. 399. 403. 
404, 406, 4 «O, 4 15. 435 .448, 450, 452, 453. 
454, 455, 456, 457, 460, 462,464, 465, 468, 
47 l, 472,476, 477.479 . 481,483

Drufwa, Sveno.' Se Wijndrufva 
Dryander, Andreas 91 f., 94, 95, 96 
Dubb, Andreas 152, 158, 160, 174, 179, 334 f-, 

3 5 o f .

Du Boist, fäktmästare i Paris 2 34 
Duwall (Duwalt), Gustaf, landshövding 243

Edenius, Magnus, Verml. 178 
Eenberg, Johannes, Dalecarl. 354 
Eersberg, Andreas, Vestrog. 347 
Ehrenhielm (före adlandet Salonius), Johan, 

hovrättssekreterare 32, (88), (89), (143), 
(196), 204, (316)

-  hans fader. Se Sveno Jonar 
Ehrenstéen, Catharina, f. Wallenstedt 306 
Ehrenstéen (Ernsteen), Edvard, riksråd 165, 306 
Ek, Petrus, Neric. 355
Ek, Petter, kommissarie 173 
Ekebohm, Isak, kämnär 8, 12, 13, 191, 192 
Ekebohm, Jakob, borgmästare i Norrköping 13 
Ekebohm, Katarina Persdotter, änka efter Isak 

Ekebohm 8, 12 f., 25, 191,272
-  hennes son 13
Ekeflycht, Sveno 317, 358ff., 370, 371, 372, 

455
Eklund, Matthias, Ostrog. 195 
Ekman, Claes, byggningsskrivare 232 
Elfvius, N.N. 3i4f.
Elfvius, Petrus, Vestm. 177

Elias Eliasson, akad.-bonde i Alma, Tillinge 382, 
448

Elingius, Laurentius, professor 2 2 7 ,  228, 236, 
250, 260, 287, 297, 3 »5, 3 >6, 3 2 4 ,  343. 388, 
480

-  Närvarande i konsist. 228, 229, 231, 232, 
240, 243, 246, 249, 250, 251, 252, 255, 257, 
260, 267, 272, 273, 279, 281, 285, 297, 303, 
305, 306, 307, 3 11, 317, 320, 329, 334, 340, 
347. 348, 352, 353, 355, 361, 365, 370, 375, 
377, 404, 4 «o, 427, 435 , 445, 448, 450, 452, 
454, 456, 457, 460, 462, 464, 468, 471,472, 
483

Elis (Elisarus), Petrus, Geval. 177, 246, 329 
Emerentia Nilsdotter 1 58 
Emporagrius, Lydert, kronofogde 322, 328 
Emporelius,Johannes, Vestm. 255, 256 
Enander, Samuel, Ostrog. 217 
Enberg, Johannes. Se Eenberg 
Enbom (Enebom), Stephanus 3i4f., 349, 350 
Enerooth (adlad Leijonflycht), Nils, sekreterare 

285
Engius, Sveno, Ostrog. 177, 399, 480 
Engvall (Engwald), Leonhard, Ostrog. 69f., 256 
Enström, Anders Arvidsson 66 (Anders Arf- 

widsson), 79L (d:o), 188, 215, 226, 231 f. 
Eosander (adlad Göthe), Samuel, rådman i 

Stockholm 459,462 
Ericus Matthia:, Upl. 463 ff.
Erik Andersson, akad.-bonde och rättare i Drag

by, Skuttunge 381,433 
Erik Andersson, akad.-bonde i Hubby, Dan

mark 169
Erik Andersson, akad.-bonde i Tåby, Östuna

4 2 5
Erik Andersson, bonde i Flogsta, Bondkyrko 

148
Erik Andersson, humlegårdsdräng 2 31 
Erik Bengtsson, akad.-bonde i Häggeby, Skutt

unge 434
Erik Danielsson, kyrkvaktare 98, 100 
Erik Eriksson, akad.-bonde i Eke, Skuttunge 

2 19,434
Erik Eriksson, akad.-bonde i Hammarby, Bond

kyrko 428 f.
Erik Eriksson, akad.-bonde i Ista, Skepptuna 

175,420
Erik Eriksson, akad.-bonde i Kårstaby, Kårsta 

416
Erik Eriksson, akad.-bonde i Källmyra, Tensta 

444
Erik Eriksson, akad.-bonde i Målsta, Bälinge 432 
Erik Eriksson, akad.-bonde i Nederlunda, När- 

tuna 175,418 
Erik Eriksson, akad.-bonde och rättare i Opp- 

gårda, Dingtuna 381 
Erik Eriksson, akad.-bonde i Pålsbo, Bälinge 433
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Erik Eriksson, akad.-bonde i Skäggesca, Börje 
175.429

Erik Eriksson, akad.-bonde i Sundbro, Bälinge 
431

Erik Eriksson, akad .-bonde i U bby , N ärtuna  
4i6f.

Erik Eriksson, akad .-bonde i V ansta, T ensta  443 
Erik Eriksson, akad .-bonde i Ä ngeby, Lena 171, 

442
Erik Eriksson, bo rgare  310f., 329 f.
-  hans hustru 329
Erik Eriksson, borgmästare i Luleå 80, (188) 
Erik Eriksson, exercitiebonde i Edsta, Villberga 

135
Erik Halvardsson, bonde i Dingtuna 168 
Erik Hansson i Åby, [Björklinge?] 306 
Erik Hansson, akad.-bonde i Forssa, Tensta 443 
Erik Hansson, akad.-bonde i Koby, Simtuna 208 
Erik Hansson, besökare 335 ff., 348 ff., 352 
Erik Isaksson, akad.-bonde i Tar by, Frösunda 

421
Erik Johansson, hans hustru 336 
Erik Johansson, akad.-bonde i Alby, Haga 424 
Erik Johansson, akad.-bonde i Kumla, S:t Ilian 

447
Erik Johansson, akad.-bonde i Luttergärde, Frö- 

sunda 422
Erik Johansson, besökare 335ff-, 348ff., 352 f. 
Erik Johansson, glasmästare 450,472 
Erik Johansson, torpare i Odensala 226 
Erik Jöransson, rådman 10, 11, 20, 26, 37, 59, 

27 5. 310, 37 3
-  hans hustru. Se Katarina Staffansdotter
Erik Larsson, akad.-bonde i Målsta, Bälinge 432 
Erik Larsson, akad.-bonde i Österby, Dingtuna

207
Erik Larsson, vaktknekt 213, 471
Erik Markusson, akad.-bonde i Forssa, Tensta

170.443
Erik M attsson, akad .-bonde i A lbäck, Sim tuna

208
Erik M attsson, akad .-bonde i H åsta , G o ttrö ra  

418
Erik Mattsson, akad.-bonde i Kullbol, Film 444 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Källmyra, Tensta

169.444
Erik Mattsson, akad.-bonde i Viksjö, Häggeby 

424 f.
Erik Mattsson, akad.-bonde i Årby, Rasbo 172, 

436 f.
Erik Mattsson, soldat 236 
Erik Mickelsson, akad.-bonde i Häggeby, Skut

tunge 434
Erik Nilsson, akad.-bonde i Skillsta, Dingtuna 

446
Erik Nilsson, gruvfogde 166f., 170 
Erik Nilsson, källarsven 300

Erik Olofsson, akad.-bonde i Forsby, Köping 
446

Erik O lsson, akad .-bonde i Torvsätra , Bälinge
433

Erik Olsson, skomakare 89 f.
Erik Persson i Nyfla [Bälinge?] 306 
Erik Persson, akad.-bonde i Fresta, Alunda 439 
Erik Persson, akad.-bonde i Marma, Alunda 440 
Erik Persson, akad.-bonde i Nackby, Skultuna 

448
Erik Persson, akad.-bonde i Tjur, Lundby 207 
Erik Persson, akad.-bonde i Uggelsta, Åkerby, 

hans änka 431 
Erik Persson, akad.-bonde i Ullentuna, Skepp- 

tuna 420 f.
Erik Persson, exercitiebonde i Gräfsta, Skutt

unge 435
Erik Staffansson, akad.-bonde i Källmyra, Tensta

169,444
Erik Tynsson, akad.-bonde i Nyfla, Bälinge 432 
Ern(e)st, Johan 152 
Ernsteen, Edvard. Se Ehrenstéen 
Esbjörn Olofsson, akad.-bonde i Boda, Lundby 

446
Eskil Eriksson, akad.-bonde i Kippinge, När

tuna 168
-  hans hustru 168
Eskil Mattsson, boktryckare 71 
Esping, Johannes, Suderm. 176 
Eureiius, Andreas 297 
Eurelius, Torstanus, kh i Åmål 297

Fabrin, Sven 192 
Fabritius, Jacobus, Vestm. 90 
Faxel(l) (adlad Cronmark), Daniel, assessor 453, 

483
Faxel(l), Sveno 38
Fegrarus, Andreas, Vesrrog. 8, 10, 24, 25, 39, 

46,49
Fegraus, Johannes, Vestrog. 162, 256 
Fehman, Thomas, Gothob. 240, 254, 256 
Fellenius, Johannes, Vestm. 37 
Fellman, Jacobus, Ostrobothn. 256 
Ferelius, Arvidus 256 
Fernarus, Johan, Hels. 106, 107» 118, 136 
Fernunis, Petrus, Hels. 107 
Fernelius, Israel 151
Ferner, Anna, f. Kempe 112, 176, 227, 239,

385
Fictor, Johan Ernst 22
-  hans hustru. Se Britta Andersdotter Swan 
Figrelius, Samuel. Felskrivning för Frigelius 
Fillmerus, Johan, komm, i Tillinge 241 
Fleming, Henrik, generalmajor 448
Flint, Haquinus 92, 95, 96 
Flodin, Andreas, Vestrog. 177. 369 
Florin, Sveno 369
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Flosundius, Bergerus, Suderm. 159 
Flur, Benedictus, Ups. 480 
Flychtig, Anders, ryttare 465 ff.
Flychtig, Kerstin Andersdotter 465 ff.
Flygare, Johan 470,480 
Fogelberg, Leonhard 198 
Folcker, Anna Jöransdotter. Se Holm 
Folcker, Johannes, Calm. 256, 259 
Folcker, Maria Jöransdotter. Se Ångerman 
Forbus, Casper, Ostrobothn. 453 
Forbus (Forbes), Kristina. Se Stenius 
Forbus, Laurentius, Ostrobothn. 453 
Forelius, Daniel 85, 190, 193 f., 198, 202 
Forelius, Hemming, depositor, professor 230, 

281, 346, 366, 367, 368» 369, 456,458,476, 
483

-  Närvarande i konsist. 483 
Fornelius, Anna. Se Ljung 
Fornelius, Isacus, Ups. 480 
Fornelius, Jonas, professor 246 
Fornelius, Laurentius 74, 227, 349 
Fornelius, Laurentius Jona:, professor 367 
Fornelius, Ragnhild. Se Ljung 
Forssnder, Andreas 402,480f.
Forsell, Gustaf, borgare 322, 327 
Forsman, Nicolaus, Gothob. 90, 147, 177, 240, 

480
Forswall, Arvidus 329, 347 
Franck, Elisabet 206 
Franck(enius), Johannes, professor 29 
Friderici, Anton, livmedikus 448 
Frigelius, Samuel, lantmätare 103, 118, 119, 

123, 128, 155, 156, 183, 406 (»Figrelius») 
Frolander, Petrus, Gothob. 319 
Fult, Johannes. Se Vultejus 
Funck, Johan, bergmästare 475 
Funk, Thomas 364 f.
Furst, Mauritz, en jude 312 
Furubohm, Samuel, häradshövding 145 f., 154, 

i82f., 205, 216, 218, 222 
Fågerskiöld, Fromhold, överstelöjtnant 446

Gadd, Daniel, Suderm. 178 
Gangius, Henricus, Dalec. 85, 162 
Gartman, Johan, professor 42, 81, 159, 264 
Gartman, Johannes Johannis 376 
Gartman, Margareta Eriksdotter, f. Ångerman, 

änka efter professor Gartman 42 f., 80, 81 ff., 
97ff., 113, 114, 126, 148f., 152, 226, 231, 
252, 286ff., 303f., 315, 319, 322, 370, 385,
3 8 7 , 4 1 3 , 4 5 4  

Gavelius, Elias 247
Gavelius, Nicolaus, Ostrobothn. 259, 395, 480 
Gedda (Giädda), Johan, lantmätare 70, 183 
Gelsenius, Nathanael 311, 329 
Gene, Jonas, Angerm. 449 
Gerdes, Johan, kommissarie 218

Gerner, Anders, borgmästare i Stockholm 396 
Gernman, Johan, kamrerare 340, 343, 344 
Gezelius, Jacobus, Vestm. 141 
Gerelius, Johannes, Vestm. 158 
Giers, Eggert 92
Giorlerus, Olaus, kollega i Norrtälje 378 
Gisierus, Laurentius, Gestr. 246 
Gistadius, Johannes, Ostrog. 37 
Giädda, Johan. Se Gedda 
Giöth, Truillus, Calm. 327 
Giöther, Sveno 256
G oed ing  (G iöding), A nders, akadem isekre te

rare , e. o . p rofessor 143, 346,481 f. 
G o erleru s, O laus. Se G iorlerus 
G o és, N ils, ryttm ästare  206 
G oski, A n ton  U lrich , läkare i B randenburg  448 
G o th fried , P e te r, ap o tek are  448 
G o th fried , P e te r, apo tekarens son 49, 50, 51, 

52, 53 , 54, 55 , 57, 58 , 59 , 185, »9 4 , (198) 
G ozelius, N icolaus 355, 365, 384 
G raan , E lisabeth, f. B u re  6 6 , 79 f-, i 8 8 f., 214, 

215, 226, 231 f., 395 
G raan , Jo h an , landshövding 79 f-, 188f., 214, 

215, 23lf.
Gran, Erik Eriksson 336, 337 f.
Gran, Gabriel, Ostrobothn. 460 
Grau, Gabriel. Se Gråå 
Green, Erik 95
Grijs, Anders, kronofogde 35 f.
G rijs , P e trus A n d re s , H els. 335, 351 
G rijs, P etrus P etri, G estr. 335, 351 
G rip , A ndreas 355ff-, 365, 383, 384, 388ff. 
G ru b b , A ndreas, p ro fesso r 31,33,41, 114, 147, 

150,263, 264 
G ru b b , Erik Johansson , b arb era re  378 
G ru b b , Ingeborg , f. Salenius, änka e fte r  fåkt- 

m ästaren G ru b b  163,(166), 181, 203, 219L, 
221, 267, (353), 396, 398, 4°», 415 , 449,
4 5 2 . 4 5 9 , 472 f., 477

Grubb, Johan, faktmästare 145, 163, 181, 220, 
221, 227, 267, 3 5 3 , 396, 398, 4 0 1 ,4 1 5 , 4 4 9 ,
452.459. 472 f-, 477 

Grubb, Johan Eriksson 378
-  hans hustru . Se A nna L arsdotter N orm an  
G ru b b , K ristina, f. R udbeck ius, änka e fte r p ro 

fessor G ru b b  {41), (43), (114), (115), (219)
Grubb, Magnus, kassör 79 
Grubb, Matthias 281 f., 298, 30off. 
Grundel-Helmfelt, Margareta Hedvig, f. von 

Pan-26, 30, 182, 200, 203 f., 228, 230 
Grundel-Helmfelt, Simon, fältmarskalk 182, 

200, 203 f., 228, 230, 316
-  hans sterbhus 248
Gråberg, Olof, kyrkoadjunkt i Uppsala 15, 29 
Gråå (Grau), Gabriel 134 
Grönberg, Laurentius, Roslag. 256 
Gröning, N.N., skomakare 63,76, 77
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Gustaf Jönsson, kronofogde 400, 401 
Gyldenhoff (Guldenhoff, Gyllendhoff), Balta- 

sar, landshövding 66, 312, 333, 386, 397, 
401,411,452,456, 462 

Gyldenklou, Anders Gideon 169 
Gylle (adlad Gyldenklou), Andreas, professor 

3<>7
Gyllenborg, Jakob, kammarråd 121, 127 
Gyllencreutz, Carl Gustaf, häradshövding 136, 

155, [?274 »Güllenkrok»], 412 f. 
Gyllendhoff, Baltasar. Se Gyldenhoff 
Gyllengrip, Gabriel 134
Güllenkrok 274 [felaktigt namn. Möjligen fel- 

skrivning för Gyllencreutz]
Gyllenstierna, Jöran (Georg), riksråd, president, 

lagman 142 f., 165,216,217,222^,314 
Gyrenius, Matthias, Calm. 158, 196,405 
Gårdman, N.N. 314 f.
Gåse, Achatius 71, 89 f.
Göthe, Samuel. Se Eosander

Haal, Ericus. Se Hahl
Hadorph(ius), Johan, sekreterare i Antikvitets

kollegium 17, 70, 88, 146, 223, 225, 242, 
245

Hagberg, Anders, Gestr. 218 
Hagbohm, Ericus, Roslag. 90 
Hahl (Haal), Ericus, Vestrog. 85, 331, 361, 362, 

395
Halenius, Ericus, Hels. 177,  355, 3 5 7 ,  383, 384, 

390
Halenius (adlad Hallenstedt), Petrus, räntmäs

tare I I 2 f., 114, 127, 176, 197, 225, 227f-, 
239f- 247, 340, 342, 343. 344. 345. 353. 
366, 369, 385, 4 11, 472, 481 

Hambneus, Andreas Jacobi 150, 364, 380 
Hambrieus, Jakob Andersson, fogde 170, 171, 

183, 216, 217, 224, 240, 248, 314, 324, 326, 
381,435,441,477 

Hammarinus, Ericus, kh i När tu na 168 
Hammarvik, Petrus, Ostrog. 317 
Hampritz, Johannes, Holm. 402 
Hans Bengtsson, kyrkvaktare 98, 100 
Hans Hansson, akad.-bonde i Åloppe, Bälinge 

433
Hans Jacobsson, Scanus 68, 87 
Hans Johansson, ryttare 13 
Hans Mattsson, akad.-bonde i Berga, Haga 

i 7 4 f - .  4 2 4

Hans Olsson, akad.-bonde i Kunsta, Lena 441,
477

Hargelius, Johannes, Ostrog. 221 
Härtling, Jacob, konterfejare 150, 181 
Hartman, Erik, remsnidare 278 
Hartman, Margareta 278 
Hassel, Jonas, assessor 453,483 
Hasselius, Laurentius, Angerm. 480

Hassellöf, Haquinus, kh i Sjogerstad 187 
Haufman, Henricus. Se Hoffman 
Haurelius, Steno, komm, i Björklinge 339 
Hedberg, Johan, kursor 43 f. (Johan Cursor), 

80f. (d:o), 129, 225f., 305 
Hedberg, Petrus 75, 314, 347 
Hedenius, Andreas 177
Hedrieus, Benedictus, professor, hans änka 114 
Heerdhielm, Henrik. Se Scheffer 
He(e)rfordt, Christopher, apotekare i Köpen

hamn 448 
Hegerström, Olaus. Se Hägerström 
Heidemarck, Johan 39 
Heijer, Johan Christoffer, formsnidare 26 
Helmfelt. Se Grundel-Helmfelt 
Helstadius, Elsa. Se Bomeus 
Helstenius, Magnus, Vestrog. 12, 192, 202,480 
Hemming Gustafsson 2 7 9 ,  281 f., 29 7  ff., 35of., 

3<>3. 379f-
-  hans fader 282
H e n rik  B altzarsson, skom akaregesäll 6 3 , 76, 

77.78  
H e n rik  Larsson 361
Herivus, Christian, apotekare i Stockholm 9 
Herlinus, Ericus, Wexion. 480 
Herman Hermansson, mjölnare i Norrtunbo, 

Kolbäck 207, 382 f., 447 
Hermelin, Olaus 366, 367, 368 
Hermigier, Gabriel 38 
Hernodius, Olaus 178
Herrlund, Laurentius, Vestrog. 184 f., 201, 

2 7 8 f., 282, 285, 298ff.
Hielman (Jellman), Gideon 93 
Hillsberg, Johan, korpral 330 ff., 334, 361 ff. 
Hjelmberg, Andreas 307 ff.
Hofberg, Magnus 256 
Hoffling, Jakob 85 f., 177, 197 
Hoffman, Anders Andersson, rådman 20, 36L, 

243. 28 if., 300, 356, 357, 373, 384 
Hoffman (Haufman), Henricus 129 
Hoffrenius, Petrus, Ostrobothn. 221 
Hoffwenius, Petrus, professor 82
-  hans änka 3 31
Hohorst, Ellerdt, barberaregesäll 158,405 
Holm, Anna Jöransdotter, f. Folcker. Änka efter 

kh Johannes Anthelius, omgift med profes
sor Petrus Holm 79 f., 188, 215 

Holm, Bengt, kämnär 20, 37 5 
Holm, Petrus, professor 43, 61 ,66ff., 7 9 f., 85, 

87, 110, 137. «41. «47, «59. 162, 165, 177. 
178, 179, 181, 183, 184, i88f., 201, 212, 
214, 215, 225f., 231 f., 240, 258, 264, 279, 
345. 3f>9 . 395, 4 - 9 , 457, 479

-  Närvarande i konsist. 14, 2 7 , 45, 53, 56, 153, 
161, 174, 177 ,  192, 198, 201, 2 11, 260, 267, 
2 7 9 .  283, 306, 381,453,454,457

Holsbohm, Andreas 256
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Holst, Jacobus, Angerm. 178, 256 
Holstenius, Jonas 141 
Hontherus, Abraham 94 
Hontherus, Ericus, räntmästare. Se Hunterus 
Hontherus, Lars, kh i Alunda 324, 326,439 
Humerus, Bonde, Wexion. 91, 94 f., 178 
Hummerhielm, Alexander, ryttmästare 164, 

214, 231, 386 
Hunterus (Hontherus), Ericus, räntmästare 341 
Huss, Johan Olsson, kämnär 335, 337, 348 
Hylting, Magnus, Suderm. 141 
Hägerflycht, Nils, tullöverinspektor 405 
Hägerström (Hegerström), Olaus 314 
Höi jer, Laurentius, Vestm. 317 
Hök, Anders Larsson, inspektor i Vattholma 

154, 182, 205, 2x6, 222, 324, 325, 326, 387, 
402, 412 f., 442 

-  hans hustru 216 
Hök (Höök), Lars 456 
Hök, Svante, kornett 19 
Höker, Johan, apotekare 448 
Hölling, Petrus, Scan. 464 
Hörner, Joel, rådman i Stockholm, hans änka 42

Ihre, Thomas 92, 96, 257 (., 269, 279 
Iller, Herman, fäktmästare 145, 181, 195, 227, 

229, 230, 234L, 241, 247f., 281 
Ingvald Svensson, borgare 189, 192, 399 
Insulander, Bernhard, bokhållare 307 f. 
Insulander, Catharina, f. Wagner 308 
Insulander, Crispinus 307  ff.
Isak Isaksson, mjölnare 2 13 
Isander, Matthias 256

Jakob Andersson, bonde i Söderby, Bälinge 150 
Jakob Mattsson, bryggare i Stockholm 20, 36 
Jedeur, Jean, köpman i Falun 21 
Jellman, Gideon. Se Hielman 
Jernfeldt, Crispinus 308 
Jobes (Jobe'), Michael 10 
Johan, kursor. Se Hedberg 
Johan Andersson, akad.-bonde i Ista, Skepptuna 

175. 420
Johan Eriksson, akad.-bonde i Dragby, Skutt

unge 433 f-
Johan Eriksson, akad.-bonde i Ingelsta, Närtuna 

417
Johan Eriksson, akad.-bonde i Vagersta, Rom- 

fartuna 4 4 7
Johan Eriksson, akad.-bonde i Vikstaby, Viksta 

444
Johan Eriksson, bonde i Fransta, Husby-Lång- 

hundra 169
Johan Henriksson, akad.-bonde i Ål, Veckholm 

<35, <?5
Johan Jacobi, Scanus. Se Hans Jacobsson 
Johan Johansson, akad.-bonde i Vikstaby, Viksta

444

Johan Johansson, akad.-bonde i Västerby, Läby 
430

Johan Johansson, köpman och bryggare i Stock
holm 20,36, 247, 387 

Johan Josefsson, akad.-bonde i Hubby, Dan
mark 169

Johan Mattsson, akad.-bonde i Husby, Husby- 
Ärlingh undra 174 

Johan Mattsson, akad.-bonde i Vasa, Skepp
tuna 419, 463

-  hans hustru 463
Johan Mattsson, exercitiebonde i Bredåker, 

Gamla Uppsala 433 
Johan Mattsson, vaktknekt 229, 281 
Johan Mickelsson, akad.-bonde i Björnome, 

Gryta 428
Johan Mickelsson, besökare 335 ff., 348ff., 

352 f.
-  hans hustru 336, 337, 352, 353
Johan Månsson, akad.-bonde och rättare i Ut- 

Råby, Romfartuna 381 
Johan Mattsson, akad.-bonde i Vasa, Skepp

tuna 175,420 
Johan Mårtensson, akad.-bonde i Ubby, När

tuna 417
Johan Nilsson, akad.-bonde i Overlunda, När

tuna 175,41 7 , 463 
Johan Nilsson, dräng hos professor Skunk 

137 ff., I53f-, 204f., 212 
Johan Olsson, akad.-bonde i Kolhammar, Oden

sala 423
Johan Olsson, akad.-bonde i Kölinge, Rasbo 170 
Johan Olsson, akad.-bonde i Lunda, Danmark

444
Johan Olson, akad.-bonde iLångtibble, Vänge 7 5 
Johan Olsson, bonde i Svia, Vaksala 434 
Johan Persson, akad.-bonde i Kunsta, Lena 441 
Johan Persson, akad.-bonde i Tarby, Frösunda 

421
Johan Persson, akad.-bonde i Åttesta, Frösunda 

421
Johan Persson, borgare 332 
Johan Staffansson, akad.-bonde i Söderhall, 

Kårsta 174, 416
-  hans m oder 174
Johanna Jönsdotter, en studentkokerska i5of. 
Johannes Gabrielis 478
Jon Jonsson, akad.-bonde i Målsta, Bälinge 432 
Jon Olofsson, akad.-bonde i Grinda, Munktorp 

446
Jon Olsson, akad.-bonde i Kamsta, Almunge

445
Jonas Hansson, akad.-bonde och rättare i Årby, 

Rasbo 381 
Jonas Månsson, mjölnare. Se Danberg 
Jordan Nilsson,glasmästare 338ff., 352 
Juhlström, Erik, Upl. 90
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Justrich, Johan, rådman i Hedemora 142 
Jäger, Johan, Holm. 305 
Jöns Andersson, akad.-bonde i Bälby, Dingtuna 

168
Jö n s E riksson, akad .-bonde i Väsby, R oslags-B ro 

419
Jöns Eriksson, akad .-bonde i Ö ste rby , D ing tuna 

173. 207
Jöns (Jons) E riksson, taffeltäckare 248 
Jö n s H ansson , akad .-bonde och rä tta re  i Å rby, 

R asbo 172,435 f., 437 
Jö n s P ersson , akad .-bonde i H äggeby, S kutt

unge 4 3 4
Jö ran  Jö ran sso n , ex erc itiebonde  i N o rb y , Bond- 

kyrko  444 f.
Jö ran  Larsson, to rp are  i Ekeby, M arkim  422 
-  hans hu stru  422
Jö ran  M attsson , akad .-bonde i N åstuna , Vänge 

43°
Jöran Mattsson, akad.-bonde i Örby, Rasbo 438 
Jöran Olsson, akad.-bonde i Brunnby, Börje 429

Kadow (Kadou), Samuel, borgmästare 111 
Kadow, Samuel Samuelis 111 
Kafle, Bengt 477 
Kafle, Erland 474, 477 
Kalkaris, Merkourios, grekisk präst 213 
Kalkberner, Petrus, Ostrog. 81,82, 178 
Kalsenius, Olaus 147, 177 
Kamecker, N.N., Holm. 396 
Kankel, Johann, boktryckare på Visingsö 39, 

68 f., 106 
Kanterberg, [Johan, kanslist?] 467 
Karander, Andreas, organistgesäll 90 
Karin, en hustru 57, 58 59f.
K arin, en  hu stru  i K råkeboda. Se K arin Fastens- 

d o tte r  i B oda 
K arin, en  hu stru  i K örlinge, V änge 430 
K arin, en  h u stru  i M alm a, B ondkyrko  429 
K arin, en  hu stru  i S tröby, B ö rje  429 
K arin, en  h u stru  i Ö ste rb y , Läby 430 
K arin E riksdo trer, piga hos bokbindaren  Siw ert 

158
Karin Fastensdotter, en hustru i Boda, Lundby

207
K arin L arsdotter. Se Lind 
K arin M attsd o tte r, en h ustru  309 
Karl G ustaf, prins 284, 291, 329, 333, 347, 354 
Karl H en rik sso n , in sp ek to r på Ström sholm , 

K olbäck 241, 280 
Karl Jo n sso n , akad .-bonde i Ö rby , R asbo 437, 

438
Karl Mårtensson, akad.-bonde i Hagby, Gott- 

röra 418 f.
Karl O lsson, akad .-bonde i V reda, F rösunda, 

fö ru t b o n d e  i Särsta, Knivsra 422

Karl Tomasson, borgare 63, 75, 76, 77
-  hans hustru 76 
Karm, Anders. Se Carm 
Katarina Persdotter. Se Ekebohm
Katarina Staffansdotter, hustru till rådman Erik 

Jöransson ioff., (14), 52, 54, (57), 59» 379 
Kelberg, N.N. 3i4f.
Keilberg, Sveno. Se Kjellberg 
Kellman (Tiällman), Erik 214, 231 
Kempe, Anna. Se Ferner 
Kempe, Daniel, boktryckare i Lund 162 
Kenicius, Henricus 478
Kenicius, Petrus, ärkebiskop, hans arvingar 172 
Kerstin Andersdotter. Se Flychtig 
Kerstin Johansdotter, svärmoder till Anders 

Norman 378 
Keyser, Henrik, boktryckare 19, 20, 38 f., 62, 

68f., io6f., 123, 134, 146, 153, 162f., 181, 
197, 200, 205f., 213, 227, 239, 244, 277, 
284, 286, 391 ff., 394, 396 

Keyser, Ziphora, f. von Knawen 390, 391, 392, 
394

Kilström, N. N. 202 
Kimingius, Paulus 4x4 
Kinberg, Ericus, Upl- 480 
Kitz, Margareta. Se Loccenius 
Kiämpe. Se Kempe 
Kiörning, Petrus 66 f., 79 
Kjellberg (Kellberg), Sveno, Vestrog. 481 
Klang, Daniel 9 f., 13,46, 191 
Klang, Kerstin Danielsdotter 7 ff., 21,22 ff., 43, 

45 ff-, 53 ff-, 56ff., 69, 90f., 133, 156, 181, 
183ff., 190ff., 197f-, 201 ff., 230, 255, 272, 
404,411, 460,477 

Klefberg (Clevberg), Nicolaus 147 
Klint, Mårten, fogde 92, 93, 155, 160, 242, 

381,415, 426, 427, 436, 463 
Klinth(e), Johannes, Holm. 178, 307 
Klok, Petter, smed 211, 276 f.
Klostrin, Magnus. Se Clastrin 
Knut Mattsson, akad.-bonde i Vallskog, Bälinge 

i56ff., 215, 236, 306f.
Knäpp, Johan Hansson, kämnär 269, 277, 305, 

406
-  hans sterbhus 200, 248
-  hans änka 22, 160, 162, 243 
Kock,Johannes, Vestm. 250
Kolmodin (Colmodin), Israel, e. o. professor 84, 

98, xooff., 106, 108, 118, 122, 267, 319, 395 
Korn, N. N., bryggare i Stockholm, hans änka

36
Kristina Andersdotter, en hustru 308 
Kristina Nilsdotter, i Falun 21 
Kro(o)k, Ericus, Roslag. 322 
Krok, Gudmund, häradshövding 110
-  hans sterbhus 110
Kro(o)k, Nicolaus, Roslag. 91, 93, 94, 95 f» 322
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Krok, Nicolaus, Smol. 178 
Kro(o)k, Petrus, Roslag. 93, 95, 322 
Krook, Thomas, kh i Knutby 323, 328 
-  hans änka 322 
Kullman, Sveno 198 
Kuth, Jacob, befallningsman 215 
Kuut, Kenitius 214, 215 
Kyronius, Nicolaus 75, 147 
Kåhre, Anna Persdotter 412 
Kåhre, Gudmund, kanslist 85,412 
Körsner, Samuel, köpman i Falun 21

Lacherus, Magnus, Wexion. 90, 177, 412 
Lagerlöf, Petrus, professor 14, 45, 56, 70, 71, 

74, 80, 81, 82, 83, 85, 114, 128, 130, 132, 
133, 137, 141, 148, 159, 176L, 179, 181, 
182, 192, 195, 196, 200f., 218, 221, 228, 
229, 230, 237, 246, 3 i i ,  315, 316, 324, 329, 
333, 343, 346, 353, 366, 367, 368, 369, 384, 
386, 387 f., 389, (såsom rektor passim sid. 
393- 479), 479 , 48 i

-  Närvarande i konsist. 45, 53, 56, 68,80, 105, 
122, 127, 136, 148, 153, »74, 179, 181, 188, 
198, 201, 209, 211, 213, 214, 215, 217, 218, 
225, 236, 240, 243, 246, 260, 305, 306, 311, 
317, 320, 333, 340, 365, 381, 388, (såsom 
rektor sid. 393-476), 479 ,481,483

Lagerstierna, N. N. 337, 338 
Lampa, Clas, bryggare i Stockholm 79 
Lampa, Johan, bryggare i Stockholm 483 
Lampa, Petrus, Holm. 285 
Landtman, Petrus, Ostrog. 252 
Lanerius, Gustavus, Vestrog. 450 
Lanerius (Lannerius), Samuel, Vestrog. 10, 12 
Lars Andersson, akad.-bonde i Garp-Råby, S:t 

Ilian 447 
Lars Andersson, slottsskrivare 468 
Lars Arvidsson, akad.-bonde i Buskgården, 

Skepptuna 420 
Lars Eriksson 152, 336
Lars Eriksson, akad.-bonde i Dannkumla, Över

gran, förut bonde i Fittja 425 
Lars Eriksson, akad.-bonde i Nyby, Långtora 

414
Lars Eriksson, akad.-bonde i Näsby, Dingtuna 

447
Lars Eriksson, murare 402 
Lars Esbjörnsson, akad.-bonde i Dannkumla, 

Övergran, hans änka 425 
Lars Hansson, skomakare 336, 337,348
-  hans dotter 336
Lars Jakobsson, bitr. fogde 241 
Lars Johansson, akad.-bonde i Helgesta, Haga 

423Lars Johansson, akad.-bonde i ÅI, Veckholm 
208

Lars Jonsson, vaktknekt 59 
Lars Jönsson 87,89
Lars Larsson, dräng hos professor Ljung 337, 

338, 348 f.
Lars Markus son, akad.-bonde i Hällby, Östuna

425
Lars Mattsson, akad.-bonde i Dråpsta, Odensala 

423
Lars Mattsson, bonde i Nuttö, Börstil 138 
Lars Persson, akad.-bonde i Isgrena, Bälinge 433 
Lars Persson, akad.-bonde i Lörsta, Uppsala-Näs 

428
Lars Persson, akad.-bonde i Tarv, Närtuna 417 
Lars Simonsson, akad.-bonde i Raglunda,

Köping 445
Lars Staffansson, akad.-bonde i Lygnesta, Lång

tora 382
Lars Tomasson, akad.-bonde i Ör, Tillinge 172, 

208
Laurbergius, Johannes, professor och kh i Köla 

29,32
Le Berge, fåktmästare i Paris 235 
Lechander, Johannes 110, 118, 244 
Lechlinius, David, Ingerm. 221 
Lechlinius, Isacus, Ingerm. 221 
Lehman, Petrus 147 
Lei jel, Adam 148, 160 
Leijel, Henrik, brukspatron 160 
Lei jel, Judit, f. Rokes 160 
Leijonflycht, Nils. Se Enerooth 
Leitz, Johan, ritare 285,445 
Lemmens, Johan 372, 374, 378 f.
Lenaeus, Johannes, ärkebiskop 3 3 4 , 3 3 5 , 350, 

351
Leussner, Hans, kapten 121 
Levin, Jonas. Se Livin 
Leyman, Karl, krögare 96 
-  hans änka 50
Lichton, Robert, generallöjtnant 414 
Lidius, Daniel 480 
Liedt, Dieterich von der 106 
Lijten, Anders, rådman 275 
Lillieblad, Gustaf. Se Peringer 
Lilliegren, Simon 397 
Lilliehöök, Anders, president 230 
Lillieroot, Nils, envoyé 145, 203, 247,459 
Limnelius, Chrysostomus, Gestr. 149, 246 
Lind, Bengt, ryttare 466
Lind, Erik, arrendator hos ärkebiskopen 414, 

449
Lind, Erik, ryttare 38, 62 ff., 75ff., 110, i29ff., 

204, 267,274 
Lind, Karin Larsdotter 62 ff., 76, 77 f., i29ff. 
Lindberg, Jonas 300
Lindbergius, Daniel, kh i Linde, sedermera i 

Husby 142 
Lindegren, Anna, f. Sjöblad 305
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Lindelius, Johannes, Smol. 92, 93, 143 ff., 178, 
412

Lindemeyer, Nicolaus 298f., 335 fr, 348fr, 
352 f., 363, 364 

Lindschöld, Erik, hovkansler 165, 177, 178 
Lindselius, Jacobus 297 f.
Lindselius, Stephanus. Se Linzelius 
Lindvall, Andreas, ritare 256 
Lingen, Claudius von, Gothl. 462 
Linning, Johan 110, 330 
Linzelius (Lindselius, Linselius), Stephanus 283, 

374. 375, 376, 378f.
Lion, Samuel, en jude 304, 3 12
Listadius, Jonas, Suderm. 176
Lithenius, Bengt, Vestrog. 25,450
Lithenius, Johannes, Vestrog. 256
Lithman, Carl, biskop 88, 143, 155, 195, 318
Lithman, Johan, kapten 330f., 361 f.
Lithovius, Laurentius, Ostrobothn. 453 
Liwer, Johannes, Suderm. 317 
Livin (Levin), Jonas, Ostrog. 136, 3iof., 329f. 
Ljung, Anna, f. Fornelius 337, 349 
Ljung, Ericus, e.o. professor 253f., 262, 263, 

266, 316, 335ff., 348, 349. 350, 387f-, 394.
470

Ljung, Jost, kh i Ljunghem 156 
Ljung, Ragnhild, f. Fornelius 349, (350), 352 
Ljunggren, Petrus 186, 189 f., 256 
Ljungman, Anders, Smol. 92,480 
Loccenius, Johannes, professor, bibliotekarie 

121, 155
Loccenius, Margareta, f. Kitz, änka efter profes

sor Loccenius 121, 127, 176, 244, 306 f. 
Loccenius, Regina. Se Schefferus 
Lock, N. N., bryggare i Stockholm 36 
Loding (Löding), Ericus 305, 314 
Lohr(e)man, Gustaf, livmedikus 448 
Lohr man, Thomas [d. y.], borgmästare 87 f., 93, 

113, 155, 211, 226, 268, 288f., 406, 459 
Lomberg, Olof, boktryckaregesäll 391 f.
Lood, Carl Gustaf, ryttmästare 120, 197 
Lovisin, Erik, revisionssekreterare 281 
Ludwig, Christopher, tysk student 459L 
Lundius, Andreas 358ff-, 37off., 376f.
Lundius, Carl, professor 7 ,  8, 9, 18, 19E, 27.  

36, 38, 39. 4 «. 42, 44 . 45 . 48, 50, 51, 53. 
56, 57. 61, 7 1 , 73. 74. 82, 83, 84, 85, 86, 
89, 106, 107, 110, i n ,  112, 114, 122, 123, 
126, 127, 128, 131, 132, 136, 147, 154, 161, 
165, 167, 168, 174, 177, 178, 183, 184, 188, 
195, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 2 10, 
219, 221, 222, 229, 236, 240, 243, 246, 247, 
248, 249, 25c, 255, 262, 264, 265, 266, 268, 
279, 304, 316f., 344, 345, 346, 347, 355. 
365, 368f., 377, 383. 387, 388, 389, 39°. 
395.401,404, 405, 406, 411, 415. 427, 45-* 
453. 454.456, 459.462, 471. 479. 480

-  Närvarande i konsist. 7, 14, 27, 37, 38, 42, 
43, 45. 56, 68, 75. 80, 82, 85, 91, 97, 105, 
122, 124, 127, 137, 141, 150, 153. 160, 161, 
174,177, 181, 198,203,217,221,228,229, 
240, 246, 2 4 9 ,  251, 260, 267, 323. 333. 340, 
353. 365. 377, 388, 393, 399. 410, 448, 450, 
452, 453, 454. 455, 456, 457, 460, 462, 464, 
468, 47 i . 47 2, 476, 477, 479. 481, 483 

Lyrell, Sveno, Vestrog. 7 ff., 21, 22 ff., 27 f., 
39f., 4 3 ff-, 53ff-, 56ff-, 69, 87, 90f., 133L, 
156, 158, 176, 181, 183fr, 189fr, 196, 
197 f., 201 ff., 205, 2 12, 218, 22 1, 230, 255, 
272f., 354, 399, 404, 405, 411, 460, 470f., 
477

Löding, Ericus. Se Loding 
Löfgren, Simon 391, 392

Mackey (Mackei), Isak, Gestr. 162 
Malin, en hustru 340
Malin Mickelsdotter, piga hos Isak Ekebohm 45, 

272
Malin Tomasdotter, en hustru i Söderby, Åker

by 125, 150 
Mandel, Carl Christiern, en jude 312 
Mandel, Samuel, en jude 312 
Mannerfelt, Carl 147 f., 160f., 274, 364 
Marcher, Nicolaus. Se Marker 
Margareta Danielsdotter, piga hos bagaren Zel- 

bell, kokerska 319, 322, 323, 327 f.
Margareta Persdotter, bokbindaren Siwerts mo

der 57, 58, 59,60 
Margareta (eller Britta) Staffansdotter, hustru 

till Jakob Andersson i Söderby, Åkerby 125, 
150

Maria, en änka i Prästbyn, Morkarla 397, (406), 
(455)

Maria Jakobsdotter, tjänstflicka hos Katarina 
Ekebohm 13 

Maria Johansdotter, dotter till Johan Welin och 
Margareta Danielsdotter 323 

Marin, Nicolaus 42 f., 81,82, 97, 126, 149, 286, 
288,289

Marker (Marcher), Nicolaus 246, 309, 337 
Markman, Petter, soldat 465 ff.
Matts Andersson, mjölnare 19, 173 
Matts Bengtsson, skeppare 258 
Matts Bertilsson, akad.-bonde i Odenslunda, 

Frösunda 4 21 
Matts Eriksson, akad.-bonde i Husbybyn, Hus- 

by-Ärlinghundra 423 
Matts Eriksson, akad.-bonde i Tuna, Bälinge 433 
Matts Jakobsson, akad.-bonde i Kålsta, Torstuna 

448
Matts Johansson, akad.-bonde i Arnberga, Hus- 

by-Ärlinghundra 423
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Matts Johansson, akad.-bonde i Lilla Åkerby, 
Närtuna 175, 418 

Matts Mattsson, akad.-bonde och rättare i Säva, 
Gryta 381

Matts Mattsson, akad.-bonde i Vreda, Frösunda 
421 f.

Matts Mickelsson, akad.-bonde i Ölsta, Gryta
427

Matts Mårtensson, akad.-bonde i Sunnarby, 
Kårsta 416

Matts Olofsson, akad.-bonde i Eke, Skuttunge
2 1 9

Matts Olofsson, akad.-bonde i Skillsta, Dingtuna 
207

Matts Olofsson, bonde i Hållberga, Dalby 181 
Matts Olsson, akad.-bonde i Eke, Skuttunge 434 
Matts Olsson, akad.-bonde i Skörsta, Odensala

4 2 3
Matts Olsson, fogde hos Chr. Witterberg 248 
Matts Olsson, tryckeribonde i Hållberga, Dalby 

434
Matts Persson, akad.-bonde i Inninge, Stavby 

169
Matts Persson, exercitiebonde i Tuna, Dalby 

279 f-
Matts Tomasson, akad.-bonde i Viggby, Dalby

428
Medelin, Johannes, Wexion. 177, 322, 323, 328 
Megalinus, Magnus, Wexion. 93, 96, 160, 161, 

195. 395
Meijer, Gabriel, bödel 309, (310), 332 f. 
Melander, Magnus 405 
Melander, Petrus, Upl. 158 
Melander, Petrus, prost i Odensala 175 
Melin, Ericus, Calm. 178 
Metzenius, Isacus, Ostrog. 236 
Meyer, Johannes, Holm. 147,480 
Mickel Jakobsson, akad.-bonde och rättare i 

Kunsta, Lena 170, 171,381,440 f.
Mickel Jonsson, akad.-bonde i Lenaberg, Lena

«70, 442
Micrander,Julius,professor 15, 17, 18, 28, 29f., 

37, 42, 43 . 44 . 45 f-. 48, 52, 56, 61, 70, 71.  
72, 74. 75. 82, 85f., 87, 89, 90, 91, 97, I I I ,  
112, 116, 118, 120, 125, 126, 127, 128, 
130 f., 136, 141, 143. 146, 147, 148, 149, 
152, 156, 159. 161, 176L, 17 8 f., 184, 195, 
198, 202, 209, 211, 213, 214, 219, 221, 227, 
231, 236, 238, 239, 244, 246, 248, 251, 
253f., 255, 256, 257, 258, 259, 261, 263, 
264, 265, 266, 268, 272, 275, 276, 284, 285, 
287, 289, 301, 304, 311, 312, 315, 316, 317, 
319, 320, 340, 344, 346, 354, 365, 369, 378, 
386, 387, 388, 389, 390, 394, 395, 398, 4 13, 
415, 427, 454, 455, 462, 464, 479, 480, 483 

-  Närvarande i konsist. 7, 14, 27, 37, 38, 42, 
43, 45, 53, 56, 62, 68, 75, 80, 82, 85, 91,

101, 105, 114, 122, 124,127,137,141, 147, 
148, 150, 153, 174, 177, 179, 209, 211, 214, 
215, 217, 221, 228, 236, 240, 243, 246, 249, 
250, 251, 252, 255, 257, 260, 267, 272, 273, 
283, 285, 288, 300, 305, 311, 317, 320, 322, 
333, 340, 347, 353, 381, 388, 3 9 3 ,  397 , 404, 
410, 41 5, 445, 453, 454, 457, 460, 462, 465, 
468, 47 I, 476, 4 7 7 ,  479 , 481 

Micrander, Laurentius 480 
Mittler (Mitler), Johan, kronofogde 42, 69, 74, 

120, 127,  243 
Moij, Petter de 10 
Molerus, Matthias, Roslag. 90 
Molin, Magnus 412 
Molin, Petrus 412
Molin(us) (Mollinus), Laurentius, Vestm. 41, 

i n ,  177, 178, 449 
Molliere, N. N., traktör (i Stockholm?) 396 
Molstadius, Johan, kh i Markim 422 
Momma, Isak, notarius publicus 10 
Morin, Andreas 304
Morkarl, Erik Christiernsson, beskyttare 348 
Mozelius,Johannes 359, 372 
Muhlenbruch, Johannes. Se Miillenbrok 
Muller, Albin. Se Möller 
Miillenbrok (Muhlenbruch), Johannes, Calm. 

162
Muller, Albin. Se Möller 
Måns Andersson, akad.-bonde i Hönsgärde, 

Husby-Långhundra 426 
Måns Augustinsson 213
Måns Knutsson, betjäntpojke hos Jonas Livin 

3 1 0 , 3 2 9
Måns Månsson, dräng hos professor Arrhenius 

364, 380
Mårten Andersson, akad.-bonde i Kil, Vänge 

430
Mårten Mattsson, akad.-bonde i Helgeby, Ras

bokil 171,438 
Mårten Persson, mjölnardräng 213, 361 
Märta Hansdotter. Se Bäck 
Möller (Muller, Müller), Albin 182, 222, 237, 

246

Natt och Dag, Gustaf, kaptenlöjtnant 465, 466 
Nerbelius, Laurentius 85, 355ff., 365, 384, 385, 

390 ff., 480 
Netzelius, Haquinus, komm, i Hille 29, 30 
Nezelius, Martinus, Fiedr. 178, 388 
Nieroth, Magnus Wilhelm, major 330 
Nils Bengtsson, akad.-bonde i Hagby, Medåker 

206 f.
Nils Gyntesson, akad.-bonde i Mälby, Tiliinge 

382
Nils Hansson, akad.-bonde i Vardala, Närtuna

417
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Nils Jönsson (eller Jöransson), besökare 335 ff., 
348ff., 352f.

Nils Nilsson, akad.-bonde i Tibble, Skultuna 
208

Nils Olsson, akad.-bonde och rättare i Uggelsta, 
Åkerby 157, 381,430 f.

Nils Persson, akad.-bonde i Forssa, Tensta 170, 
443

Nobelius, Petrus 279, 281 f., 297 ff., 373, 379 
Norby, Johannes 92 (»Norbii»)
Norcopensis, Andreas, professor. Se Andreas 

Norcopensis 
Nordenhielm, Andreas. Se Andreas Norco

pensis
Nordin, Olaus 355 ff-, 383, 390 
Nordin, Sveno 355, 356, 357 
Nordin(g), Johannes, Angerm. i 3 7 ff-, 147. 188, 

205, 305
Norlin (Norling), Jonas, Medelp. 280 
Norman, Anders 378 
Norman, Anna Larsdotter 378 
Norman, Per Persson, borgare, senare rådman 

20, 26, 37, 275 
Norrman(nus), Laurentius, professor 53, 54, 81, 

85, 110, 112, 115 f., 128, 130, 145, 165, 174, 
178, 196, 199, 219, 225, 228, 231, 234, 236, 
238, 239, 243, 248, 250, 252, 259f., 268, 
272, 287, 303, 314, 315, 3*6f., 343, 414, 
436, 464, 475, 478f., (såsom rektor passim 
sid. 479-483)

-  Närvarande i konsist. 7, 14, 21, 27, 37, 38, 
42, 43, 45, 53, 56, 62, 68, 75, 80, 82, 91, 
97, io t, 105, 114, 122, 124, 127, 136, 137, 
141, 147, 148, 150, 153, 160, 161, 177, 179, 
181, 192, 195, 198, 201, 203, 209, 211, 214, 
215, 217, 218, 221, 228, 229, 232, 236,240, 
243, 246, 249, 250, 251, 252, 255, 257, 260, 
267, 272, 273, 279, 283, 285, 288, 303, 306, 
311, 317, 320, 323, 340, 347, 355, 365, 377, 
388, 393. 396, 397, 399, 404, 4 10, 4 15,435, 
445,448,450, 452 , 453 . 454, 455. 4 56, 457, 
460, 462, 468, 471, 472, 476, 477, (såsom 
rektor sid. 479-483)

Nortman, Benjamin 330 ff., 334, 361 ff. 
Novelius, Johannes, Vestm. 405 
Nybelius, N. N. 314L 
Nyman, Mårten, sekreterare 73, 1 to 
Nyström, David, Ups. 90, 282, 298L

Obrecht, Elias, professor 28, 44, 46, 130, 142, 
165, 181, 183, 184, 195, 199, 219, 228, 236, 
246, 249, 253, (såsom rektor passim sid. 255- 
393). 394, 395, 4 °2 ,4 13. 449, 452, 458,478

-  Närvarande i konsist. 38, 42, 43, 45, 53, 56, 
68, 85, 105, 122, 127, 136, 143, 148, 153, 
161, 174, 177, 179, 181, 188, 209, 211,214, 
215, 217, 218, 221, 240, 243, 246, 249, 251,

252, (såsom rektor sid. 255-388), 393, 410, 
415,427, 435, 445, 448, 450, 452, 454, 455 , 
45b, 457, 462, 464, 468, 47 1,472, 476, 477, 
479,481, 483 

Odhelius, Ericus, professor 29, 318 
Olderman (Ållderman) (adlad Cronstedt), Johan 

176
Olhegius, Olaus, Ostrobothn. 218 
Olof Andersson, mjölnare i Ulva 156 
Olof Edvardsson, bokhållare, hans änka 383 
Olof Eriksson, akad.-bonde i Vretberga, Med- 

åker 446
Olof Finwedsson, diäng hos Åke Sparre 138 fr 
Olof Hansson, akad.-bonde i Berg, Väster- 

fårnebo 447
Olof Jakobsson, akad.-bonde i Ängeby, Lena 

17 o f.,442
Olof Johansson, akad.-bonde i Rörby, Bälinge, 

hans änka 432 
Olof Jonsson, akad.-bonde i Bossberga, Tors- 

tuna 447
Olof Jonsson, stadstjänare 414, 448 f., 456, 

458f., 461,464 
Olof Karlsson, akad.-bonde i Åkerby, Vårfru- 

kyrka 448
Olof Larsson, hans änka. Se Anna Hansdotter 
Olof Markusson, akad.-bonde i Brunnby, Börje 

306,429 f.
Olof Mattsson, akad.-bonde i Ekeby 440 
Olof Mickelsson, akad.-bonde i Bräcksta, Tensta 

170, 171, 173 f-
— hans svärmoder 17t, 17 3 f.
Olof Mickelsson, akad.-bonde i Inninge, Stavby 

169
Olof Nilsson, bonde i Svia, Vaksala 434 f.
Olof Nilsson, bonde i Väddö 138 
Olof Olofsson, akad.-bonde i Kölsta, Odensvi 

445 f-
Olof Persson, akad.-bonde i Fresta, Alunda 171 
Olof Persson, akad.-bonde och rättare i Ske- 

berga. Stavby 172,381,439 
Olof Persson, akad.-bonde och rättare i Slåsta, 

Odensala 381 
Olof Persson, akad.-bonde i Uknö, Björskog 

206
Olof Sigfridsson, akad.-bonde och rättare i 

Häradshamra, Närtuna 381 
Olof Staffansson, akad.-bonde i Kroksta, Åker

by 433 
Orstadius, Olaus 256, 395 
Osten, Joachim Berndt von der 363fr, 2 7 9 f r  
Oxelqwist, Johannes 95, 480 
Oxenstierna, Axel, rikskansler, universitets

kansler 341
Oxenstierna, Bengt, universitetskansler 165, 

177.178,196
-  I egenskap av universitetskansler passim

3 2 - 7 5 4 2 9 3  Sa/ftiHitrr
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Oxenstierna, Carl, minister 2 50

Palmroth, Johan, adjunkt 256, 281, 337, 33$, 
349,350

Parr, Margareta Hedvig von. Se Grundel-Helm- 
felt

Peltz (Pels), Matthias, bruksinspektör 314, 325, 
326 

Per, målare 96
-  hans hustru. Se Britta Andersdotter 
Per Andersson, akad.-bonde i Bjuggsta, Rom- 

fartuna 207
Per Andersson, akad.-bonde i Danmarksby, 

Danmark 443 
Per Andersson, akad.-bonde i Gryttjom, Danne- 

mora 169 f.
Per Andersson, akad.-bonde i Västerlisa, Länna

419
Per Eriksson, akad.-bonde i Björnome, Gryta 

4 2 7  f.
Per Eriksson, akad.-bonde i Grellsbo, Bälinge 

433
Per Eriksson, akad.-bonde i Isgrena, Kilinge 432 
Per Eriksson, akad.-bonde i Kårstaby, Kårsta 

416
Per Eriksson [d. y.], akad.-bonde i Källberga, 

Alunda 440
Per Eriksson [d.ä.], akad.-bonde i Källberga, 

Alunda 440
Per Eriksson, akad.-bonde i Tar by, Frösunda 

421,463
Per Eriksson, vaktknekt 126, 148, 251 
Per Eskilsson, akad.-bonde i Bälinge, Närtuna 

418
Per Fastesson, akad.-bonde i Bälby, Dingtuna 

167 f.
Per Grelsson, akad.-bonde i Jäder, Arboga 446 
Pér Johansson, akad.-bonde i Rörby, Bälinge 

431
Per Johansson, exercitiebonde i Gräfsta, Skutt

unge 43 5 
Per Jonsson, vaktmästare. Se Brok 
Per Jönsson, rådman i Norrköping 161 
Per Knutsson, akad.-bonde och rättare i Heby, 

Sim tu na 381 
Per Mattsson, akad.-bonde i Fullerö, Gamla 

Uppsala 434 
Per Mattsson, akad.-bonde i Grän, Rasbo 437 
Per Mattsson, akad.-bonde i Husby, Lena 168, 

443
Per Mattsson, akad.-bonde och rättare i Nyfla, 

Bondkyrko 175, 381,429 
Per Mattsson, borgare 309f., 332 f.
Per Mårtensson, akad.-bonde i Nåstuna, Vänge 

430
Per Olsson, akad.-bonde i Bergby, Skepptuna

420

Per Olsson, akad.-bonde i Fresta, Alunda 171, 
439

Per Olsson, akad.-bonde i Orkestaby, Orkesta, 
förut i Viggeby, Orkesta 422 

Per Persson, akad.-bonde i Källberga, Alunda 
170,440

Per Persson, akad.-bonde i Kölinge, Rasbokil 
170,438 f.

Per Persson, borgare 332 
Per Persson, exercitiebonde i Hov, Rasbo 439 
Per Persson, mjölnare 241 
Per Persson, stadstjänare 469 
Per Persson, vaktknekt 241 
Per Staffansson, akad.-bonde i Malma, Bond

kyrko 429 
Peringer, Andreas, Suderm. 480 
Peringer (adlad Lillieblad), Gustaf, professor 31, 

32, 41, 43, 87, 110, 114, 115 ff., 127, 128, 
129, 141, 152, 159, 174. 178, (såsom rektor 
passim sid. 179-255), 255, 257, 259, 262L, 
264, 274f-, 281, 285, 290, 300, 302, 311, 
312, 315, 316, 317, 320, 321, 328, 329, 343, 
345, 347, 354, 363, 366, 379, 386, 394, 402, 
478, 480

-  Närvarandei konsist. 7,14,37,38,53,56,68, 
85,97. 105, 114, 120, 136, 153, 177, (såsom 
rektor sid. 179-252), 255, 257, 260, 267, 
272, 273, 277, 281, 283, 288, 300, 303, 305, 
306, 307, 311,317, 320, 322, 323, 329, 333, 
334, 340, 347, 348, 353, 355, 361, 365, 370, 
375, 377, 381, 388, 393.404,415,427,435, 
448,450,452, 453, 454. 456,457, 464, 465, 
468, 47 I, 472,476, 477, 479,4 8 1 

Peringer (adlad Peringskiöld), Johan, kanslist i 
Antikvitetskollegium 62, 68, 258 

Peters, Johan, barberare 10, 11 f.
Petrams, Magnus 361 f.
Petrams, Nicolaus, Vestm. 159, 176, 208 
Petre, Johan, Vestm. 38, 64, 65, 66, 76, 77, 78, 

79, 13 2 f-, 2 4 9 , 33off., 334, 361 ff., 449 
Petrus Petri Skeptunensis, kh i Tibble 239 
Phoenix (Phasnix), Anders, ryttmästare 397 
Phoenixdorff, Ludvig 363, 380 
Phrygius, Sylvester, assessor 307 
Pijhlträd, Johannes 256 
Pijhlträd, Laurentius 147, 256 
Pilo(u), Gudmund, vinskänk 275 
Piscator, Andreas, Verml. 147, 317, 33^ 3 ^

35of.
Piscator, Johannes, Verml. 297, 395 
Piscator, Olaus, Verml. 176, 178 
Plaan (Plan), Daniel 364 
Platin, Esbernus, Ostrog. 480 
Poitz, Georg, Gothl. 124 f.
Pontin, Daniel (257), 384f., 395, 480 
Pontin,Johannes 337, 338, 348, 349, 350 
Pontin, Magnus, biskop 257, 384
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Pontin, Magnus, srudenr (257), 384^
Porath (adlad von Porat), Didrik, fåktmästare 

248,281,304 
Portuan, Martinus 355fr ,  383, 390 
Post, Carl von, fänrik 347 
Preutz (Prytz), Magnus, Ostrobothn. 38, 62 ff.,

75ff., 110, 129fr, 258, 267, 274f.
Printz, N. N., borgmästare 208
Printz, Johan, major 308
Printzius, Petrus 147
Prosperius, Gustavus, Halmst. 285
Prytz, Magnus. Se Preutz
Prål, Petter, skräddare 62, 63, 64, 65, 76, 77
Ptolenueus, grekisk astronom 263
Puke, N. N., bryggare 248

Qvast, Nicolaus 356
Qvickberg, Benedictus, Suderm. 334, 358ff., 

37off., 376f.
Qwist, Daniel, glasmästare 359, 370 f.
-  hans hustru 371, 372
Qwist, Magdalena 358, 359, 360, 361,370, 371, 

372

Rabenius, Olaus 85
Ragnhild Jöransdotter, piga hos stallmästaren 

Scherer 219, 226, 396 f., 403 f., 406 ff.
Rahm (Ram), Jöns, boktryckaregesäll 106 
Ramsius, Claudius, Gothob. 2 36 
Rask, Elisabet, f. Low 170 
Ratkin, Martinus 480
Ravius, Christianus, professor 29, 31, 32, 33, 

41, 115
Reenhielm (Rhenhielm), Jakob, f.d. riksantik

varie 75, 396 
Reenstierna, Abraham 66, 67, 79, 80, 189 
Reenstierna, Jakob 66, 67, 79, 80, 189
-  deras bokhållare. Se Johan Arffman 
Reftelius, Johannes, vice akademisekreterare,

adjunkt 53f., 145, 154, 182, 196, 217, 220, 
241, 246, 2 47 ,  248, 253, 267, 273, 281, 285, 
286, 304, 340, 342, 343, 344, 481 f.

-  Såsom protokollförare passim 
Rehnberg, Zakarias, hovintendent 453 
Remahl, Abraham, Ostrobothn. 4 50 
Remahl, Johannes, Ostrobothn. 450 
Renberg, Zakarias. Se Rehnberg 
Reurerhusius, Johannes 136 
Rhenhielm. Se Reenhielm 
Rhensderna. Se Reenstierna 
Ribbing, Lennart, landshövding 384 
Ribbing, Sven, lagman 314
Ringius, Jacob, fogde 107, «34, i56ff-, 172, 

243, 279, 381, 382, 383, 387,404, 412,415, 
427,447  

Rinman, Olaus, Ostrog. 252 
Risander, Johan, häradsfogde 453

Rissling, Jonas, boktryckaregesäll 391 
Rivelt, Antoine, fäktmästare 176 
Robinson, N . N ., engelsk resident i Sverige 2 5 °  
Rodersköld, Catharina. Se Chruzelius 
Rodolph, Andreas. Se Rudolph 
Rokes, Judit. Se Leijel
Rommel, Anders, fogde 134, 168, 207, 233* 

445, 451 . 456,479  
Rommel, Börje, bokhållare, tullinspektor 18, 

28, 160, i8of., 231, 235, 236, 243, 247, 267, 
304, 319, 340, 342, 343, 344, 345, 348, 397-
399, 404, 405 och passim 

Rosenfelt, Bengt, kapten 157 
Rosenmarck, Johan, sekreterare 42 
Rosenstierna, Olof 74
Rox, Anders Persson, kronofogde 17 if-, 3 10 
Rubenius, Matthias 91 ff., 134. i43ff., 321,333 
Rubenius, Nicolaus 346 
Rudbeck, Gustaf 373 f-, 376 
Rudbeck, Johan, förare 282, 283, 310, 373, 374, 

37 5, 376, 378 f.
Rudbeck, Olaus, professor 17, 26, 27, 31, 32, 

34, 35, 45. 62, 74,87. 107 ff. 113, 1 15, 118, 
120, 121, i28f., 137, 14«, 146, 153, 166, 
167, 179, 180, 227, 228, 229, 237, 242, 243> 
244f., 249, 256, 264, 266, 276, 281, 285, 
291. 304, 327, 334, 345. 354, 368, 394. 398.
400, 403, 411 f., 449f-, 455. 459. 4<>0, 461. 
462, 465,468, 469, 480

-  Närvarande i konsist. 4 5 4 , 4^4. 468 
Rudbeck, Olaus [d.y.j, adjunkt (74), 180, 394,

461, 480
Rudbeck, Vendela, f. Lohrman 404,407 
Rudbeckius, Katarina, f. Sidenius, änka efter 

biskop Johannes Rudbeckius 219 
Rudbeck(ius), Petrus, professor, domprost 16, 

17, 30, 3 «. 33. 34, 35, 44 , 53, 84, 100, 101, 
102, 106, 118, 122, 126, 136, 137, 141, 
i58f., 191 f., 229, 246, 249, 250, 258, 261, 
263, 264, 272, 276, 284, 307, 3 11, 3 14, 3 15, 
3 «6, 343. 369, 378, 394, 398, 405, 449, 460, 
47  1,478, 479

-  Närvarande i konsist. 14, 122, 246, 249, 257, 
283, 333, 340, 457

Rudenius, Torstanus, Verml. 176 
Rudolph (Rodolph), Andreas, Gestr. 90 
Rugman, Britta, f. Bringius 26 
Rydelius, Daniel Arvidsson, Ostrog. 20, 217 
Rydelius, Nathanael, Ostrog. 111, 178, 256 
Rålamb, Claes, landshövding 468 
Rönnow (Rönnou), Gustaf Otto 68, 256 
Rönqvist, Jacob 338, 349, 369, 384,480

Sahlström, Andreas 470 
Sahlström, Erik Björsson 314 f.
Salamis, Jonas, Vestm. i5f., 29, 34, 35, 221 
Salanus, Nicolaus, Vestm. 1 i6f.
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Salenius, Ingeborg. Se Grubb 
Salenius, Johannes, adjunkt 281, 340, 342, 343, 

344, 345, 346, 398,470 
Salin, Elias, sedermera lagman 62, 68 
Salin, Olaus 91 f., 94, 95, 96 
Salin, Sveno, Vestrog. 141 
Salonius, Bengt, stadssekreterare, 88, 89, 143, 

196,316 
Salonius, Johan. Se Ehrenhielm 
Samuel Johansson, klockare 63, 98, 100, 219, 

241,249,478 
Scarander, Andreas 299 f.
Schserer, Henrik. Se Scherer 
Scheffer (Schxfer, Schiffer, Schäffer) (adlad 

Heerdhielm), Henrik, advokatfiskal 143, 
195,205,218,238 

Scheffer, Ivar 406
Scheffer (adlad von Scheffer), Johan, häradshöv

ding 183,347 
Scheffer, Peter 340, 344 
Schefferus, Regina, f. Loccenius, änka efter pro

fessor Schefferus 80,81 f., 121, 126, 148, 179 
Scherer (Schaerer), Henrik, stallmästare 219, 

221 f., 226, 229, 232, 242, 316, 396, 403,
4 0 7 , 4 0 9

-  hans son Mickel 397 
Schilling, Benedictus 85
Schmidt (Smidt, Smitt), Baltzar, Gothi. 124fr, 

148, i5off., 154, 176, 181 f., 197,274, 405
-  hans fader 182
-  hans styvfader 182
Schmidt, Matthias, barberare 92, 93 
Scholenius (Skolenius), Gabriel, notarius pub

licus 7ff., 12, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 39f., 
46, 58, 69, 91

-  hans broder. Se Jakob Segerdahi 
Schomerus, Andreas, Upl. 177
Schubert, Estienne David, förridare 3 30 ff., 334, 

361 ff.
Schult, Laurentius 111 
Schultin, Nicolaus 70, 256 
Schutz, Henrik. Se Schütz 
Schwede, Johan, e.o. professor 41. 111, 178, 

208, 227, 346 
Schwede, Simon 180, 340, 343, 344, 345 
Schütz (Schutz), Henrik, professor, biblioteka

rie 38, 43 , 53, 70, 71 f-, 73, 74, 7 5, 87, 113, 
114, 126, 129, 132, 141, 142, 145, 146, 162, 
163, 165, 167, 174, 179, 182, 2 2 3 f - > 225, 
226, 227, 228, 238, 244, 251, 252, 255, 258, 
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
269/f.. 274, 276, 277, 281, 284, 29 t ff-, 298, 
3 0 7 , 311, 3-°>329,334, 344.346.348, 352, 
355, 3 5 6 , 357f., 361. 365, 3 6 6 , 369, 375, 
3^-\ 384, 388ff., 397, *99

-  Närvarande i konsist. 43, 45, (>8, 127 , 141, 
1 6 1, 2Ö0. 2 6 7 , j>  ̂ i;. 29"'

Schäffer, Henrik. Se Scheffer
Sebelius (Sepelius), Petrus, Suderm. 178, 359,

370
Segerdahi (adlad von Segerdahi), Jakob 21, (22), 

23, 272
Selling(er) (Zellinger), Laurentius 147, 354 
Selling(er), Christian, organist. Se Zellinger 
Sellman, Johannes 256 
Sepelius, Petrus. Se Sebelius 
Serenius, Sveno 91 ff., 134, i43ff., 321, 333 
Seth, Martinus, Vestrog. 162 
Sidenius, Katarina. Se Rudbeckius 
Sidenius, Kristina, f. Appelbom, änka efter pro

fessor Sidenius 113 f., 219, 231 
Siegroth, Carl von 214, 231, 386 
Siegroth, Hans von 214, 231, 386 
Siegroth, Henrik von 214, 231, 386 
Sigrid Björnsdotter, piga hos professorskan 

Skunk 140
Sillieström, Laurentius, Vestm. 37, 364, 380 
Sillieström, Olaus, Vestm. 256 
Silnecker, Johan, ränte- och proviantmästare i 

Malmö 2 21 
Simming, Andreas Marci, Suderm. 249, 364 
Simming, Johannes, Upl. 90 
Simon Johansson, timmerman 474 
Siwert, Johan, bokbindare 57, 58, 59, 158, 

278 f.
-  hans hustru 59
-  hans moder. Se Margareta Persdotter 
Sjöberg, Ericus 355, 365, 383, 384
Sjöberg, Gabriel, Smol. 20, 93, 177, 178, 195, 

367, 368, 369,480, 483 
Sjöblad, Carl, general 317 
Skolenius, Gabriel. Se Scholenius 
Skragge, Andreas 215 
Skragge, Gabriel, Vestm. 208 
Skragge, Israel, Verml. 177, 191,202 
Skruf, Henrik, auditör 134,431 
Skunk, Margareta, f. Lithman, änka efter pro

fessor Skunk 137 ff-, 153, 204, 238 f., 317 
Skunk, Samuel, professor 75, 138, 178, 180, 

242,264 
Skytte, Bengt, riksråd 314 
Skytte, Johan, riksråd, universitetskansler 314 
Slorff, Henrik 73, 110 
Smarxus, Laurentius, Ros'ag. 480 
Smarxus, Olaus, Roslag. 178 
Smidt. Se Schmidt 
Smitt. Se Schmidt
Sohlberg (Soolberg), Martinus 147, 254, 256 
Solander, Martinus, Angerm. 483 
Sollenius, Michael, Angerm. 162 
Sondel(ius), Ericus 70, 147 
Sondel(ius), Johannes 70, 129, 150 
Soolberg, Martinus. Se Sohlberg 
Soth, Britta, f. Bran ting 36
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Soth, Georg, bryggare i Stockholm 36 
Spaak, Petrus, Wexion. 256 
Spalding, Anders, kanslist 286 
Sparman, Andreas 147 
Sparre, N. N. 191, 193 
Sparre, Carl, landshövding 243 
Sparre, Åke 138, 139, 147, 148 
Sparrfelt, Anders, överstelöjtnant 233 
Sparrman, Johannes, kh och prost i Tuna 439 
Sparrman, Olof, kh i Tillinge 241 
Spegel, Haquinus 91, 94,480 
Spiner, Israel, uppbördsman i Stockholm 399 
Spoff, Matthias. Se Spoof 
Spole, Anders, professor 39, 85, 89, 92, 93, 

114, 120, 131, 143, 145, 146, 147, 154, 156, 
165, 167, 174» 178, 180, 182, 194, 196, 197, 
223, 224, 231, 242, 255, 263, 264, 265, 272, 
276, 277, 288, 304, 312, 315, 317, 326, 338, 
343, 364, 377, 379, 399,401,412,414,448, 
458, 469, 470, 480

-  Närvarande i konsist. 14, 21, 27, 37, 43, 45, 
53, 56, 68, 85, 122, 127, 136, 141, 148, 153, 
161, 174, 177, 179, 181, 188, 192, 195, 203, 
209, 211, 214, 215, 217, 2 18, 221, 228, 229, 
232, 236, 240, 243, 246, 249, 250, 251, 252, 
255, 257, 260, 267, 272, 273, 277, 279, 283, 
285, 288, 297, 300, 303, 305, 306, 311, 317, 
320, 323, 329, 333, 334, 340, 347, 348, 353. 
355, 361, 365, 370, 375. 377, 381, 388,393, 
397, 399, 404, 4 10, 415, 427, 435, 450 , 452 , 
453, 454 . 455, 456, 457, 460, 462, 464, 468, 
4 7 l , 472 , 476, 477 , 479, 4 8 i ,483

Spoof (Spoff), Matthias, Finl. 123, 129 
Staaf, Johan, borgare 42, 104 
Staaf, Maria 104
Stachieus (Stakams), Laurentius 38, 62 ff., 7 5 ff., 

110, i29ff., 134, 204, 205, 212, 258, 267, 
272, 2 7 3 .  2 74 ,  402 

Staffan Eriksson, akad.-bonde i Loskäl, Bälinge 
242,431

Staffan Johansson, akad.-bonde i Fansta, Bälinge 
432

Staffan Mattsson, akad.-bonde i Jortslunda, 
Alunda 169

Staffan Persson, akad.-bonde i Ycklinge, Rasbo
kil 438

Stakxus, Laurentius. Se Stachieus 
Staienus, Johannes, biskop 88, 89, 155
-  hans arvingar 88, 89 
Starck, Ludvig 151
Stare, Albrecht, häradsfogde 47 5 
Stehn (Steen), Samuel, slottsfogde 70f., 74, 85, 

143, 146, 161, 196, 199, 204, 210, 223, 232, 
241, 253, 267, 275, 318, 319, 396 

Stenbock, Christina Catharina, f. De la Gardie
325

Stenbock, Gustaf Otto, amiral 325

Stenbock, Johan, riksmarskalk 165, 183 
Stenius, Johan, stadsfiskal 221 
Stenius, Kristina, f. Forbus (Forbes), änka efter 

stadsfiskalen Johan Stenius 219, 221 
Stenius, Martinus, professor 2 19 
Steuchius, Matthias, superintendent 31, 262, 

264, 284 
Stickman, Israel 127 
Stiernberg, Nils, professor. Se Wolff 
Stigzelius, Kristina, f. Bureus, änka efter ärke

biskop Stigzelius 238 
Stigzelius, Laurentius, ärkebiskop 88, 89, 147, 

155, 166, 196, 199, 316, 318
-  hans sterbhus 88 
Ström, Johannes 480 
Ström, Jonas, Angerm. 355
Strömborg, Anders, rådman i Stockholm 111, 

114,195  
Ståhlberg, Jakob 256,480 
Stäf, N. N., köksmästare 240 
Sunderbergh, Andreas, Roslag. 90 
Surbon, Laurentius. Se Zirbohm 
Sutorius, Johann Tobias, tysk student 248 f. 
Swan, Britta Andersdotter, »dokrorinna» 8ff., 

12, 14, 21, 22 ff., 39
-  hennes man. Se Johan Ernst Fictor 
Svanholm, Olaus, Angerm. 406,480 
Svanström, Johannes 118 
Svebilius, Georg, Calm. 412 
Svebilius, Nicolaus, Calm. 480 
Sven, skomakare 147
Sven Andersson, befallningsman över Orust och 

Tjörn 307
Sven Eriksson, akad.-bonde i Ekeby, Markim 

422
Sven Jonsson, akad.-bonde och rättare i Vålsta, 

Skepptuna 381 
Sven Jönsson, fogde 240, 326,455,475 
Sven Mattsson, akad.-bonde i Vaxtuna, Orkesta 

422
Sveno Jonie, professor 32, 482 
Sylvius, Aron, häradshövding 127 
Sylvius, David 158, 397
Söderman, Anders, bankofiskal 195, 209, (211), 

216, 249f., 267, 268, 273, 281, 312, 322, 
340, 395, 399, 4 i i , 449 f-,464,483

-  hans skrivare 286
Söderström, Matthias Olai, skrivare 386 
Sörbohm, Laurentius. Se Zirbohm

Tanck, Gustaf, barberaregesäll 7 ff-. 25, 69
Teelman, Olof. Se Telman
Teelning, Olof. Se Telning
Tegman, Andreas, Vestrobothn. 256
Telin, Johannes. SeThelin
Telman (Teelman, Tellman), Olof, komm, i
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Uppsala 16, 29, 34, 63, 76, 77» 98, 99 f-, *26, 
150,153 

-  hans hustru 76
Telning (Teelning), Olof Eriksson, löjtnant 30, 

i96f., 200 f., 206 
Ternsten, Johannes 354
Terserus, Johannes, professor, biskop 31, 32, 

33,41, 264 
Terserus, Samuel, Vestm. 255, 256 
Thegner, Olof, landshövding 75» 120, 127, 181, 

196, 214, 219, 239, 253, 258, 267, 279f-» 
312, 387, 397, 450, 452f-, 454, 455. 457 f-, 
462,464, 472, 474, 476, 482 

Thelin (Telin), Johannes, depositor 335, 351, 
458

Thelott, Philip, instrumentmakare, urmakare 
469 f.

Theufferus, Sveno 158, 196,405 
Thewitz, Didrik, kornett 447 
Thunwald, Johan, stadsfiskal 472 
Tigerhielm, Johan 379 f.
Tiliander, Andreas 256 
Tiällman, Erik. Se Kellman 
Tolstadius, Laurentius 181 
Tolstenius, Daniel, Hels. 177, 256 
Toltonius, Olaus, Vestm. 480 
Tomas Andersson, akad.-bonde i Ycklinge, 

Rasbokil 438 
Tomas Mattsson, akad.-bonde i Vansta, Tensta

443 f- 
Tomas Tomasson 468 
Torchelius, Johannes, Vestrog. 405 
Torger, Nicolaus 90, 177 
Touscherus (Tuscherus), Daniel 480 
Trana*us, Gotscalcus, Suderm. 221 
Trechou (Trecou), Petter, barberare 129, 282,

339, 358, 359, 372, 405,478
Treffenberg, Nils. Se Curry 
Trogelius, Johannes, Gothob. 178, [?24o Troi- 

lius], 256, 285 
Troilius, N. N., Gothob. 240. [Säkerligen fel

skrivning för Trogelius.]
Troilius, Jacob 142
Trysenius, Benedictus, Ostrog. 305
Tunander, Andreas 390 ff.
Tuscherus, Daniel. Se Touscherus 
Törnsköld, Carl 246

Ubbelius, Martinus, e. o. kursor 305, 314^, 
401 f., 450 

UHbohm.Jöns 297 
Undenius, Petrus i84f., 201 
Unonius, Johan, Geval. 90, 178 
Unonius, Lars Olsson, f. d. fogde 26, 127, 214, 

231,24t 
Unonius, Olaus, professor 318 
Upmarck, Georg, stadssekreterare 42 f., 81,

82ff., 98ff., 126, 149, 254, 286ff., 328, 369 
Utter, Olaus 147, 358fr, 37off., 376f.

Wadensten (adlad Wadenstierna), Lars, e. o. pro
fessor, assessor 72, 73, 113, 182 

Vadström (Wadstreum), Olaus 305, 314 
Wagner, Barbara. Se Brehm 
Wagner, Catharina. Se Insulander 
Valerius (Wallerius), Harald, vice bibliotekarie, 

e.o. professor 53, 256, 281, 340, 342, 343, 
397

Wall, Lars, boktryckare i Stockholm 68, 110 
Wallenius, Andreas, Hels. 176 
Wallenstedt, Lars, statssekreterare och kansliråd 

20,454,457 f.
Wallerius, Harald. Se Valerius 
Wallerius, Isak, advokat 312 
Wallerman, Josef 282 f., 310, 372 ff., 378f. 
Wallingh, Ulpho 10
Wallius, Laurentius, professor, biskop 341 
Valois (Wallois), Jena de [d. y.], prokurator 10,

24, 25
W alter, i S tockholm  314 
W ansonius, A ndreas, kom m , i U ppsala  16, 

29 , 34
Warnmark, Petrus, Verml. 159, 162 
Warzelius, Johannes 120 
Wattrang, Jakob, revisionssekreterare 222, 281, 

322,340,399 
Wattrang, Zackarias, livmedikus, häradshövding 

183, 205 
Wedman, Nicolaus, Angerm. 178 
Weilandt, Joachim, köpman i Stockholm 127 
Welin, Johannes, Verml. 254, 319, 324, 328, 

405
Wellerus, Botolphus 92 
Welt, Laurentius 347, 39 t ff- 
Welt, Nicolaus, Suderm. 329 
Welt, Per Larsson, mantalskommissarie 14 
Wendelin, Abraham, kh i Västland 339 
Wendelin, Jacobus 338ff., 352 
Wendetin, Matthias, prästman 339 
Wenntcsius, Ericus, aktuarie 223 
Wennman, Carolus, Vestrobothn. 221,480 
Verelius, Olaus, professor, bibliotekarie 19, 87, 

120, 243, 264, 268, 326, 341, 345,468 
Werre, Erik 1 o 
Werwing, Jonas, assessor 453 
Weslander, Laurentius, Gestr. 208 
Wester (adlad Westenhielm), Tobias, häradshöv

ding 233,234, 248 
Westphal, Gabriel, Holm. 402 
Wewer, Adam, Ostrog. 395 
Wiberni, Andreas, Ostrog. 221 
Wibonius, Nicolaus 147 
Wicha-us, Matthias, Vestm. 178, 348 
Wichman, Isaacus 92
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Wichseil, Jöran 308
Widhammar, Nicolaus 177
Wijndrufva (Drufwa), Sveno Elia-, Vestrog. 453
Wikman, Hans 8
Wikman, Sveno 147 f., i6of.
-  hans moder 147
Wingius, Johan, Suderm. 90, 480 
Winter, Anders, fogde 134, 168, 205, 206, 2 11, 

216, 217, 233, 236f., 242, 248, 377, 382,
383

Wiström, Carolus 256 
Witterberg, Chr. 248 
Wixner, Elias, Hels. 159 
Wolff (adlad Stiernberg), Nils, professor 20, 21, 

28, 30. 41 f-, 45. 48, 49, 50f., 55. 57, 68, 
72, 73, 81, 87, 88, 89, 97, 107, u t ,  113, 
114, 145, 149, 152, 153. 155, 156, 157, 166, 
I70f., 181, 188, 195, 214, 217, 219, 221, 
236, 255, 262, 266, 268, 284, 287, 289, 290, 
3 15, 345. 394, 399, 402, 415, 427, 435, 459, 
462, 464

-  Närvarande i konsist. 27, 37, 38, 43, 45, 53, 
82, 85, 97, 101, 105, 122, 136, 141, 148, 
174, 177, 179, 192, 215, 217, 229, 250, 251, 
252, 255, 257, 260, 27?, 279, 281, 283, 285, 
288, 303, 306, 311, 31?, 320, 353, 355, 365, 
377, 388, 396, 397, 399, 403, 404, 406, 448, 
453, 454. 457, 460, 462, 464, 465, 468, 47 1

Wolff, Peder, borgmästare i Sala 153, 236 
Wolkert, Sigfrid, dansmästare 145,459, 462 
Wrangel, Carl, överstelöjtnant 241 
Wrede, [Carl Caspar?, Lars?] 148 
Wrede, Fabian, riksråd, landshövding, president 

14f-, 127, 177, 212, 326, 387, 457f., 465, 
468, 469,471 

Wretzenius, Andreas, Ostrog. 329 
Wricht, Wilhelm 38, 64, 65, 66, 76, 7 7 , 78, 79, 

132L, 309f-, 330ff., 335, 361 ff.

Vultejus (Fult), Johannes, kh i Stockholm 226/ 
227

Yxtorph(ius) (Yxdorff), Olof Andersson, vakt
mästare, f.d. kornett 414, 449, 458L, 461, 
464

Zacharias Danielsson, snickare 19L 
Zacharias Persson 66 ff.
Zacharias Unesson, borgmästare i Falun 21, 248, 

250,482,483 
Zelbell, Ferdinander, bagare 319, 322, 323 
Zellinger (Selling(er)), Christian, organist 241, 

281 f., 298f.
Zellinger, Laurentius. Se Selling(er)
Zephyrinus, Johannes, Smol. 225, 412 
Zethrin, Mikael 111, 178 
Zirbohm [Sörbohm, egentligen Surbon], Lau

rentius, Holm. 450

Åckerman, Andreas 92 
Åhman, Petrus. Se Åman 
Åke, pedell hos domkapitlet 478 
Åkerhielm, Samuel, sekreterare 234, 283, 347 
Ållderman, Johan. Se Olderman 
Åman (Åhman), Petrus, kh i Vidbo, dom- 

kapitelsnotarie 135L, 138, 193, 198, 201 f., 
412

Öhman, Jonas 256 
Örn, Hans Hansson 305 
Örneklou, Peter, landshövding 156, 254 
Örner, Anders, rådman 160 
Örnhielm, Claudius, professor, rikshistoriograf, 

bibliotekarie 19, (36), 38, 39, 62, 68, 73, 110, 
113, 146, 163, 166, i96f., 200, 228, 264, 
304, 320, 366, 367 f., 400,410 f.

Österman, Sveno 395



SAKREGISTER

Adjunkterna (i allmänhet 18, 28 f., 281 
Adjunkturer: 

i allmänhet 253
Filos. fak. 253, 257 f., 316, 387 f., 394, 398, 
448
Med. fak. 394,448 

Advokat. Se Akademiens fiskal 
.4-rarium. Se Räntkammaren 
Akademibönderna (i allmänhet) 74, 112, 135, 

248, 312 f., 355, 395, 398, 400f., 413, 
4i5ff., 455f-. 457, 4<>2, 4f>5, 468, 474

-  Dagsverken, skjutsning 382,436,446 
Akademiens betjänte 448, 463, 469, 474,

476
Akademiens byggnader 85, 200, 264 f., 268 f., 

276, 324, 383
-  Se även Akademi kvarnen, Apoteket, Biblio

teket, Skytteanum
Akademiens domar och resolutioner (i allmän

het) 411
Akademiens fiska] (advokat) 143, 411 
Akademiens handlingar 178 
Akademiens hantverkare (i allmänhet) 285 
Akademiens mobilier 21 f., 200, 209, 230 
Akademiens räkenskaper 40, 41,219,231,236, 

241 ff., 245, 281, 322, 328f., 369, 377, 
381 ff., 404 

Akademiens stat 18, 74, 245, 3 12 f., 333 f. 
Akademifogdarna (i allmänhet) 381 f. 
Akademihemmanen (i allmänhet) 74, 135, 244, 

312 ff., 355, 386, 4 «5 ff-, 465 
Akademikvarnen 20, 156, 223, 268 f., 276, 328, 

341
Akademisekreteraren 28 f., 48 if. och passim 
Akademistaten (de olika tjänsterna) 14, 474 
Apotek och apotekare 2 7 ,  245, 2 7 7 ,  448
-  Se även under Peter Gothfried i personre

gistret

Bagare 319, 322, 323, 399 
Bakugnspenningar. Se Skatter 
Barberare (bardskärare) 7, 10, 69, 92, 93, 129, 

«58, 336, 362, 372, 377, 378,405,478 
— Se även under Peter Gothfried i personre- 

registret
Beskyttare (=bösseskytt, artillerist) 348 
Besökare. Se Tullpersonal 
Biblioteket och bibliotekarierna 70 f., 74, 75, 

146, 162, 197, 223f., 225, 230, 245, 246, 
250, 251, 252, 253, 258, 269ff., 277, 279,

280, 284, 291 ff-, 320, 366, 394. 397, 398, 
399, 400, 402, 4 11,4 j 3, 415,474 

Bokbindare 57, 58, 158, 278 
Bokhandel 62, 107 
Bokhållaren passim
-  hans amanuens (skrivare) 18
-  Se även under Börje Rommel i person

registret
Boktryckeriet och boktryckarna 19, 38 f., 1 62, 

68f., 7of., 74,87, io6 f., 110, 123, i34i i46, 
153, 162 f., 179, 181, 197, 200, 205 fM 209, 
223, 227, 229, 232, 239, 244, 245. 277, 285, 
316, 327, 334, 354, 391 ff-, 394, 460, 480

-  Tryckeribönderna 434
-  Se även under Henrik Curio och Henrik Key- 

ser i personregistret
Borgers kapet 164 
Boskapspenningar. Se Skatter 
Botaniska trädgården (Hortus botanicus) 26f., 

io8f., 243, 394, 462, 480 
Brandredskap 123, 127, i96f., 20of., 206 
Brandstod 452
Bryggare 20, 36, 79, 247, 248, 250, 387, 482 
Bödel (mästerman) 309, 310 
Böndagsplakat 159

Carta sigillata 285, 317, 319, 354, 384, 389 
Cartesianska filosofien 258f., 260ff., 267, 281, 

3 11
Collegium antiquitatis. Se i ortregistret Stock

holm: Antikvitetskollegium

Dansmästare 70, 145, 166, 179, 203, 247,459, 
462, 470, 472, 481 

Dedikationer 86, 159 f.
Dekanerna 179, 255, 394, 398,479 
Depositionen och depositor 458 
Disputationer 143 
Dissertationer 86, 159 f.
Domkyrkan 123, 241,272, 307, 312

Edgärd 251,252, 265 f., 273 
Elenchus (lectionum). Se Föreläsningskatalogen 
Exercitiebönderna (i allmänhet) 135, 175, 481 
Exercitiehemmanen (i allmänhet) 42, 74, 107, 

166, 327, 347, 427 
Exercitiemästarna 70, 166, 173, 329
-  deras änkor 163, 203, 220, 327, 415
-  Se även under Dansmästare, Fåktmästare, 

Språkmästare, Stallet och stallmästaren
Exercitiestaten 173, 203
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Fakulteterna: 
filos. 91
med. 394, 459, 461, 469 

Fiskal. Se Akademiens fiskal (advokat) 
Formsnidare 26, 7 4 ,  147,  166 
Fosterfördrivning 7 ff-, 2 2ff., 39, 48ff., 58, 61, 

i86f., 190, 202 
Fäktmästare 70, 145, 163, 166, 176, 181, 195, 

203, 2i9f., 221, 227, 229, 230, 234fi, 241, 
248, 267, 281, 304, 327, 353. 396, 398, 415. 
449, 452, 455, 459, 470, 472, 477, 481 

Fältvävare (fältväbel) 309 
Föreläsningar (lecdones publica;) 215, 245, 246, 

415Föreläsnings katalogen (elenchus lectionum) 452

Gatläggning 2i4f., 268, 316
Glasmästare 88, 89, 338, 352, 358, 402, 450,

472
Godsbyten (i allmänhet) 326 
Gruvor i66f.,400
Gärdsgårdsvakt (åkervakt) 89, 119 f., 317

Hattmakare 38 
Hjulmakare 378
Hortus botanicus. Se Botaniska trädgården 
Hospitalet 406
Humlegården och dess personal 32, 41, ii3 f., 

115ff., i28f., 141, 143,  166, 210, 231, 238, 
242, 248, 251, 3 i6f.

Informatorer (praiceptorer) 347 
Ingenjör. Se Lantmätare
Inkvisitionskommissionen 15f., 27, 28, 29, 30, 

32, 34 ,  3 5, 4 *, 72 f., 163, 225, 2 4 3 .  277 
Inspectores:

Räntkammaren (AErarii) 255, 264, 381, 480 
Stipendiaterna 179, 285, 394 
Typographia: 255, 480 

Instrumentmakare 394,469 f.

Judar 250,304,312, 322 
Jurisdiktionen 7 2 f.

Klockare 63, 98, 100, 2 19, 241, 249, 478 
Kokerskor 69, 319 
Komedier 86, 133, 284, 291, 354 
Kommissionen. Se Inkvisitionskommissionen 
Kommunitetet 18, 119, 177,  200, 243 
Konsistorieprotokollen 72, 386 
Konsistorium 28, 45f., 48, 56f., 111 f., 178, 

179, 255, 394, 401 ,402 f., 479 
Konstitutionerna 218 
Konterfejare 445 
Kontribu tioner. Se Skatter 
Kronotionde. Se Skatter 
Krukmakare 109f., 244 f.

Kursorerna 303, 314 f.
Kvarnar 19, 2 1 ,  74, 170,  173 ,  32 4  
-  Se även Akademikvarnen 
Kyrkhärbärgen 107 
Kyrkvaktare 98, 100 
Källarsven 3 0 0 ,  3 7 3 ,  37 5

Landskap. Se Nationerna 
Lantmätare (ingenjör) 7 0 ,  118, 154, 175, 183, 

233, 241, 280, 456 
Lectiones publica;. Se Föreläsningar 
Lägersmål 7ff., 2 2ff., 39, 45 ff-, 53 ff-, 56ff-, 

I24ff., i 5off., 154, 158, 159, 176, 181,
183ff., i9off., 197f-, 201 ff., 254, 255, 
272f., 319, 322, 323, 328, 354, 405 

»Löst folk» 89, 119

Mantalslängd 14, 42, 69, 259, 28 t, 453 
Mantalspenningar. Se Skatter 
Mjölnare 19, 21, 156, 173, 213, 241, 328, 361, 

400,442 
Murare 402
Musik och musikanter 177,  241, 256, 281,

304 f- 
Målare 96
Mästerman. Se Bödel

Nationerna (landskap):
Angerm. 37 
Fiedrund. 240 
Gestr. 1 to 
Gothob. 240 
Jempt. 37 
Medelp. 37, 110 
Neric. 110

Organist 90, 207 f., 241, 281, 299 
Otidigheter 12, 148, 152, 190, 307

Papperskvarnen 243 
Paskiller 91 ff., 143 fr.
Postförare 446 
Pneceptorer. Se Informatorer 
Präsides disputationum 86, 160 
Prebenden (i allmänhet) 285, 383, 398 
Professorerna:

i allmänhet 14, 26, 40, 69, 128, 476 
matematikerna 230 
teologerna 401 

Professorsänkorna 14, 40, 69, 73f-, 128, 220,
2 4 3 , 3 2 7

Professurer: 
astronomi 167
eloquentia 3 3 3 ,  345 f-, 353. 366,481 
geometri 167 
grekiska 225, 228 
historia 32of., 333, 366
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logik och metafysik 228 
oriental, språk 32, 115 
poeseos 366 fr , 452,456 
Skytteanska 142 f., 314 
teologi 108, 214, 366 

Prokanslern (ärkebiskopen) passim

Qmescor. Se Räntkammaren och Räntmästaren

Rangordning 18, 28 f., 481 
Rektorsbyte 179, 255, 393,478,479  
Rektorsval 159, 249, 386,464 
Relegation 133, 134, 145, 176, 187. t 97. 272,

274 , 321 , 333 . 347 
Remsnidare 278
Riksdrotsen, i sin egenskap av universitets

kansler, passim 
Räntkammaren (Orarium) och Räntmästaren 

(Qua-stor) 333, 34off., 353, 411 ock passim 
Rattarna 381

Sigill 224
Skadegörelse 85, 89 f.
Skatter 14, 26, 40, 42, 69, 70, 88, 107, 155, 

159, 172, 174, »75. 215, 224f•. 229, 258, 
269, 273f., 280, 28t, 283, 285 f., 312, 347, 
355, 400f., 405, 413. 448, 453. 457 , 458, 
461, 462, 463, 465, 4Ö8f., 47 », 474 . 476 

Skeppare 258, 271, 295 
Skinnare 158, 174, 179 
Skolans personal 285, 304 f.
Skomakare 62, 63, 76, 77, 89, »47, 336, 337, 

348
Skrivelser till Kungl. Maj:t (i allmänhet) 218, 

221
Skräddare 171, 439 
Skytteanum 142 f.
Slagsmål 147f., t6of., 297ff-. 334f-> 35of., 

358 ff, 370ff.
Smeder 211, 276, 285 
Snickare 19
Spannmål 2of., 26, 36, 37f-. »35. 156, 223, 

248, 250, 269, 283, 328f., 34». 383, 386, 
387,453 f-. 468, 47 3.475.482 f.

Spismästare 70 
Språkmästare 70
Stallet och srallmästaren 219. 221, 226, 229, 

232, 242, 243, 396,403,407,409

Stambok 106, 118, 136
Stipendier och stipendiater 18,26,87,1»».»»9 . 

147, 162, 1 7 7 f-. 180, 226, 240f-, 243, 247, 
253, 254, 255f., 259, 285, 385. 386, 394, 
395. 405, 459. 461, 462, 469f-, 474. 477, 
480 f.

Studenterna:
i allmänhet 69, 347 
helsingar 365, 377, 383 f. 
kalmariter 327 

Stölder 403 f., 40Öff., 465 ff.
Svinaherdar 89, 119 
Svärdsfejare 62

Tidelag i37ff-. »53f ,  204f., 212 
Tiggare 89, 119 
Timmermän 4 7 4  
Tionde 36, 242, 243, 381,426 
Torp (i allmänhet) 19 
Trädgårdsmästare 27, 403,406 
Tullpersonal 335ff- (besökare), 342, 348ff-, 

352 f.

Universitetskanslern passim 
-  Val av universitetskansler 164ff., i76f., 178, 

196
Urmakare 62, 256

Vaktmästare och vaktpersonal (i allmänhet) 
4i3f., 448f.,458^,461,464 

Vattusyn 178

Åderlåtning 10, 11 f.
Åkerjordar 32,41, 73,87 ff-, I05f., 114, 1 i8f., 

121, 123, 128, 143, 155 f.. 159, 166, 176, 
195, 196, 199, 210, 219, 221, 239, 243, 245, 
316, 317,402, 406,464,472,482 

Åkervakt. Se Gärdsgårdsvakt

Ärekränkning42 f., 82 ff., 97 ff-, 126, 149, 152, 
190, 252, 286ff., 307 ff-, 378 

Ärkebiskopen (prokanslern) passim

Ölhandel 450,472
Övervåld 38, 62ff., 75ff-, n o ,  I29ff., 147 f., 

i6of-, 213, 278f., 281 f., 297ff., 310, 330ff., 
334ff-, 338ff., 348ff., 355ff-, 365f., 370fr, 
376f., 380, 383 f., 403 f., 406fr, 447
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Alby (Åhlby), Fasterna sn 175 
Alby, Haga sn 242,424 
Albäck, Simtuna sn 208 
Alfta sn 36
Alma, Tillinge sn 382,448 
Almunge sn 383, 445 (Edeby, Kamsta)
Alruna sn 172 (Drävle, Eneby), 208 (d:o)
Alunda sn 169 (Jorrslunda), 170, 171, 172, 192, 

439 (Fresta), 440 
Arboga sn 446 (Jäder)
Avesta 129

Balingsta sn 428 (Kumla, Norsta)
Bennarby (Bännarboo), Dannemora sn 455
Berg, Västerfårnebo sn 447
Berga, Haga sn 174, 424
Bergby (Bärby), Skepptuna sn 420
Bergsvik, Vätö sn 175
B ju ggsta  (B iöggestad ), R om fartuna sn  207
B jörh övd a , V ätö  sn 175
Björkeskogs sn se Björskog
Björklinge sn [? 306 (Åby)], 428 (Hammarby)
B jö rn o m e, G ryta sn 42 7  f.
Björsebo 447
Björskogs (Björkeskog) sn 206 (Edholmen, 

Uknö, Åsta), 381, 397, 411,451 (Åsta), 456 
(Edholmen, Åsta), 457 (Edholmen)

Boda (Kråkeboda), Lundby sn 2 0 7 ,446 
Bondkyrko sn 81 (Flogsta), 82 (d:o), 126 (d:o), 

148 (d:o), 173 (Norby), 175, 226 (Flogsta), 
242 (Malma), 381 (Nyfla), 387 (Flogsta), 428 
(Hammarby), 429 (Malma, Nyfla), 444 
(Norby)

Boossgården se Buskgården
Bossberga, Torstuna sn 447
Bredåker, Gamla Uppsala sn 435
Bro sn se Roslags-Bro
Broby, Börje sn 175
Brunnby, Börje sn 306, 429
B räckst a, Tensta sn 170, 171, 173
Buskgården (Boossgården), Skepptuna sn 420
Bäckeby, Kumla sn 233 f.
B älb y , D in gtu n a  sn 167 f.
Bälinge sn 19, 74 (Ulva), 112, 150 (Morberga), 

156 (Ulva, Vallskog), 157, 215 (Vallskog), 
236 (d:o), 242 (Loskäl, Vallskog), 248 (Ulva), 
306 (Vallskog), [? 306 (Nyfla)], 431 (Loskäl, 
Rörby, Sundbro), 432 (Fansta, Isgrena, 
Målsta, Nyfla), 433 (Grellsbo, Pålsbo, Torv- 
sätra, Tuna, Åloppe), 475 (Ulva)

Bälinge (rättarelaget) 430 
Bälinge, Närtuna sn 4 18 
Bännarboo se Bennarby

Bärby, Skepptuna sn, se Bergby 
Börje sn 175, 306 (Brunnby), 429 (Brunnby, 

Skäggesta, Ströby)
Börje (rättarelaget) 428 
Börstils sn 138

Christlinge. Se Krisslinge

Dalby sn 181 (Hållberga), 2 7 9 , 428 (Viggby), 
434 (Hållberga)

Danmarks sn 169, 172, 444, 445 (Danmarks- 
by), 465 

Danmark (rättarelaget) 444 
Danmarksby, Danmarks sn 445 
Dannemora sn 166, 169 (Gryttjom), 170 (Har- 

vik), 326 (Harvik),455 (Bennarby,Gryttjom, 
Åknarby, Åsarby)

Dannkumla, Övergrans sn 425 
Danviken, Nacka sn 211, 397 
Delsbo (Dillsbo) sn 468,483 
Dingtuna sn 127, 167, 173, 207 (Skillsta, 

Talfsta, Österby), 208 (Eklunda), 381, 446, 
447 (Näsby, Vallby)

Dingtuna (rättarelaget) 446 
Dragby, Skuttunge sn 381,433 
Drefle se Drävle 
Dråpsta, Odensala sn 423 
Drävle (Drefle), Altuna sn 172, 208

Edeby (Edby), Almunge sn 445 
Edeby, Uppsala-Näs sn 428 
Edholmen (Ellholmen), Björskogs sn 206,456 f. 
Edsta, Villberga sn 135
Eke, Skuttunge sn 70, 183, 219, 221, 434, 4 7 4
Ekeby sn 440
Fkeby, Bälinge sn 19
Ekeby, Gamla Uppsala sn 475
Ekeby, Markims sn 422
Eklunda (Ekelunda), Dingtuna sn 208
Ellholmen se Edholmen
Eneby, Altuna sn 172, 208
Engeby se Ängeby
Enköpings-Näs sn 242
Esterna sn se Fasterna

Falun (Kopparberget) 468,473 
Fansta, Bälinge sn 432 
Fasterna (Esterna) sn 11 5 
Films sn 169 (Ursbo), 314 (Österby), 324 (d:o), 

325 (d:o), 326 (d:o), 444 (Kullbol)
Fiskeså, Närtuna sn 19,21, 155. 173.400 
Fittja sn 425
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Flogsta, Bondkyrko sn 81 f., 126, 148, 226, 387 
Forsby, Köpings sn 446,451 
Forssa, Tensta sn 170, 347,443 
Fransta, Husby-Långhundra sn 169 
Fresta sn 19 (Skällnora), 21 (d:o)
Fresta, Alunda sn 171,439 
Frösunda sn 421 (Odenslunda, Tarby, Vreda, 

Ättesta), 422 (Luttergärde), 463 
Fullerö, Gamla Uppsala sn 434

Gamla Uppsala sn 155, 434 (Fullerö), 435 
(Bredåker), 475 (Ekeby)

Garp-Råby (Råby), S:t Hians sn 446,447 
Gimo, Skäfthammars sn 440 
Gottröra sn 418 (Hagby, Håsta)
Grellsbo, Bälinge sn 433 
Grinda, Munktorps sn 446 
Gryta sn 381 (Säva), 427 (Björnome, Säva, 

Ölsta)
Gryttjom, Dannemora sn 169,455 
Gräfsta, Skuttunge sn 435 
Grän, Rasbo sn 437 
Gränby, Börje sn 175

Hade, Hedesunda sn 402, 412 
Haga sn 174, 242 (Alby), 423 f. (Helgesta), 424 

(Alby, Berga)
Hagby (Hageby) sn 474 , 47 7 (Möjbro)
Hagby (Hageby), Gottröra sn 418 
Hagby (Hageby), Medåkers sn 206 
Hall se Söderhall 
Hammarby, Bondkyrko sn 428 
Hammarby, Håtuna sn 425 
Harbo (Harebo) sn 19, 134,400,402 (Norrbo), 

412 (d:o)
Harg, Hargs sn 325 
Harvik, Dannemora sn 166, i 70, 326 
Heby, Simtuna sn 381 
Heby, Västerlövsta sn 235 
Hedesunda (Håssunda, Åsunda) sn 402,412 
Helgeby (Hällieby), Rasbokils sn i7i [anges 

felaktigt ligga i Rasbo], 4 38 
Helgesta (Heliesta), Haga sn 423 f.
Hemsgärdet se Hönsgärde 
Himmeta sn 446 
Holberga se Hållberga 
Horsbäck, Västerlövsta sn 134 
Hov, Rasbo sn 326, 406, 439 
Hubby, Danmarks sn 169 
Hudiksvall 356 
Husby sn (i Dalar ne) 122 
Husby, Husby-Ärlinghundra sn 174 
Husby, Lena sn 168, 443 
Husbybyn, Husby-Ärlinghundra sn 423 
Husby-Langhundra sn 169,426 
Husby-Ärlinghundra sn 174 (Husby), 406 (Kätt- 

sta), 423 (Arnberga, Husbybyn)

Hållberga (Holberga), Dalby sn 181,434 
Hårslätta, Skuttunge sn 183 
Håssunda sn se Hedesunda 
Håsta, Gottröra sn 418 
Håtuna sn 425 (Hammarby)
Häggeby sn 424 (Viksjö)
Häggeby, Skuttunge sn 434 
Hällby, Östuna sn 425 
Hällieby se Helgeby 
Häradshamra, Närtuna sn 381 
Hönsgärde (Hemsgärdet), Husby-Långhundra 

sn 426

Ingelsta, Närtuna sn 417 
Inninge, Stavby sn 169 
Isgrena, Bälinge sn 432 f.
Ista, Skepptuna sn 175,222,414,420

Jortslunda, Alunda sn 169 
Jäder, Arboga sn 446 
Järvsö sn 468, 483 
Jäsmesta, Börje sn 17 5

Kamsta, Almunge sn 445
Kengis (Kiängis), Pajala sn 189
Kil, Vänge sn 430
Kippinge, Närtuna sn 168
Kiängis se Kengis
Klev, Alunda sn 192
Klockarbol, Lena sn 174
Knivsta sn 422 (Särsta), 426, 436 (Tarv)
Koby, Simtuna sn 208 
Kogsta, Skepptuna sn 421 
Kolbäcks sn 207 (Norrtunbo), 382 <d:o), 383 

(d:o), 447 (d:o)
Kolhammar (Kåhlhammar), Odensala sn 423
Kopparberget se Falun
Krisslinge (Christlinge), Danmarks sn 465
Kroksta, Åkerby sn 433
Kråkeboda se Boda
Kulla se Söderkulla
Kullbol, Films sn 444
Kumla sn 232
Kumla, Bondkyrko sn, se Norby 
Kumla, S:t Ilians sn 173, 447 
Kungsörs sn 446
Kunsta, Lena sn 170, 17 1, 381,44°f*« 442* 477
Kåhlhammar se Kolhammar
Kålsta, Torstuna sn 248,448
Kårsta sn 174, 416
Kårsta (rättarelaget) 416
Kårstaby, Kårsta sn 416
Källberga, Alunda sn 170, 440
Källmyra (Käringmyra), Tensta sn 169,444
Kättsta, Husby-Ärlinghundra sn 406
Kölinge, Rasbokils sn 170,  183, 324, 438
Kölsta, Odensvi sn 445
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Köpings sn 445 (Raglunda), 446 (Forsby), 451
(d:o)

Körlinge, Vänge sn 430

Lena sn 154 (Salsca), 168, 170 (Kunsta, Lena- 
berg, Ängeby), 171 (Kunsta), 174, 182 f. 
(Salsta), 205 (d:o), 211 (d:o), 218 (d:o), 237 
(d:o), 243 (d:o), 248 (Lenaberg, Vattholma), 
324 (Salsta, Vattholma), 325 (Vattholma), 
326 (Salsta), 381 (Kunsta), 395 (Vattholma), 
440, 441 (Vattholma), 442 (Kunsta, Lena
berg, Ängeby), 443 (Husby), 474» 475 (Vatt
holma), 477 (Kunsta, Vattholma)

Lena (rättarelaget) 440
Lenaberg (Lenboberg), Lena sn 170, 248, 442 
Lilla Åby, Närtuna sn 135 f., 412,418 
Lilla Åkerby, Närtuna sn 175, 417, 418, 463 
Lillhärads sn 207 (Nedervi)
Linde sn 382 (Lindesås)
Lindesberg 382 
Lindesås, Linde sn 382 
Lisa se Västerlisa
Ljusnedals sn: Mässlinge 468, 473, 474, 483 
Loskäl, Bälinge sn 242,431 
Luleå 79
Lund: Universitetet 14, 70, 91,474
Lunda, Danmarks sn 444
Lundby sn 207 (Boda, Tjur), 446 (Boda)
Luttergärde, Frösunda sn 422
Lygnesta (Lägnesta, Lögnesta), Långtora sn 382
Långtibble, Vänge sn 7 5
Långtora sn 381, 382,414 (Nyby)
Långtora (rättarelaget) 448 
Läby sn 430 (Västerby, Österby)
Lägnesta se Lygnesta 
Länna sn 419 (Västerlisa)
Lögnesta se Lygnesta 
Lörsra, Uppsala-Näs sn 428

Magbro se Möjbro
Malma, Bondkyrko sn 242, 429
Marki ms sn 422 (Ekeby)
Marma, Alunda sn 440 
Maybro se Möjbro
Medåkers sn 206 (Hagby), 446 (Tveta, Vret- 

berga)
Messlinge se Mässlinge 
Mjölsta (Möllste), Fasterna sn 175 
Mohlsta se Målsta 
Morberga, Bälinge sn 150 
Morkarla sn 146 (Söderkulla), 154 (d:o), 182 f. 

(d:o), 205 (d:o), 211 (d:o), 216 (d:o), 217
(d:o), 218 (d:o), 222 (d:o), 223 (d:o), 237
(d:o), 243 (d:o), 246 (d:o), 266 (d:o), 280
(d:o), 286 (d:o), 306 (d:o), 307 (d:o), 3*4
(d:o), 324ff., 355 (Söderkulla), 387 (d:o), 
397, 406 (Prästbyn), 455  (d:o), 457 (d:o)

M u n k to rp s  sn  4 4 6  (G rin d a )
Målsta (Mohlsta), Bälinge sn 432 
Mälby, Tillinge sn 208, 382 
Mällösa, Vallentuna sn 173 
Mässlinge (Messlinge), Ljusnedals sn 468, 473, 

474,483
Möjbro (Magbro, Maybro), Hagby sn 4 7 4 , 477 
Möllste se Mjölsta 
Mörby, Odensala sn 226

N a c k a  sn  211 (D a n v ik e n ) , 3 9 7  (d :o )
Nackby, Skultuna sn 242, 448
Nederlunda, Närtuna sn 175,418
N ed erv i (N ä d erw ij), Lillhärads sn 207
Nickbo, Vittinge sn 134 (felaktigt: Stickeboda)
Nifwela se Nyfla
Nora sn 402 (Nötbo), 412 (d:o)
Norbo se Norrbo
Norby, Bondkyrko sn 173,444^
Norra Tumbo se Norrtunbo 
Norrbo (Norbo), Harbo sn 402,412 
Norrsunda sn 406 (Rosersberg)
Norrtunbo (Norra Tumbo, Tunbo, Tunebo), 

Kolbäcks sn 207, 382 f., 447 
Norsta, Balingsta sn 428 
Nuttö, Börstils sn 138 
Nyby, Börje sn 175 
Nyby, Långtora sn 414
Nyfla (Nifwela, Nyfwela), Bondkyrko sn 175,

381,429
Nyfla (Nyfwela), Bälinge sn [? 306], 432 
Nåstuna, Vänge sn 430 
Näderwij se Nedervi
Närtuna sn 19 (Fiskeså), 21 (d:o), 135, 155 

(Fiskeså), 168, 173 (Fiskeså), 175, 381 (Hä- 
radshamra), 400 (Fiskeså), 412 (Lilla Åby), 
416 (Ubby), 417 (Ingelsta, Lilla Åkerby, 
Tarv, Ubby, Vardala, Överlunda), 418 
(Bälinge, Lilla Åby, Lilla Åkerby, Neder
lunda), 426,463 

Närtuna (rättarelaget) 416 
Näsby, Dingtuna sn 447 
Nötbo, Nora sn 402,412

Ocknarby se Åknarby
Odensala sn 175, 226, 381 (Slåsta), 423 

(Dråpsta, Kolhammar, Skörsta)
Odensala (rättarelaget) 423 
Odenslunda (Olsslunda), Frösunda sn 421 
Odensvi sn 445 (Kölsta)
Olsslunda se Odenslunda 
Oppgårda (Upgårda), Dingtuna sn 127, 381 
Orkesta sn 422 (Orkestaby, Vaxtuna, Viggeby) 
Orkestaby (Årkestaby), Orkesta sn 422 
Ottesta se Åttesta 
Ovanåkers sn 36
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Pajaia sn 189 (Kengis)
Pasta, Romfartuna sn 175
Prästbyn, Morkarla sn 397,406,455,457

Raglunda, Köpings sn 443 
Ramsta sn 225 (Skälsta), 242 (d:o)
Ransta, Kumla sn 233 f.
Rasbo sn 120L (Tomta, Örby), 127 (d:o), 172, 

244 (Tomta, Örby), 326, 381 (Årby), 406, 
435ff-, 439 (Hov), 457 

Rasbokils sn 170 (Kölinge), 171 (Helgeby, som 
felaktigt uppges ligga i Rasbo), 172, 183 
(Kölinge), 324 (d:o), 326, 438 

Romfartuna sn 175, 207, 381 
Romfartuna (rättarelaget) 447 
Rosersberg (Rosenberg), Norrsunda sn 406 
Roslags-Bro (Bro) sn 242 (Väsby), 419 
Rotebo, Kumla sn 233 f.
Rung, Torstuna sn 248 
Råby, Romfartuna sn, se Ut-Råby 
Råby, S:t Ilians sn, se Garp-Råby 
Rävelsta, Enköpings-Näs sn 242 
Rörby, Bälinge sn 431 f.

Salsta, Lena sn 154, i82f., 205, 211, 218, 237, 
243,324, 326 

Sankt Ilians sn 173 (Kumla), 208 (Åby), 446 
(Garp-Råby), 447 (Garp-Råby, Kumla) 

Simtuna sn 208 (Albäck, Koby), 381 
Simtuna (rättarelaget) 448 
Skeberga, Stavby sn 172, 381,439 
Skepptuna (Skäfftuna) sn 175, 205, 217, 222, 

381 (Vålsta), 414, 419 (Vasa, Vålsta, Åckel- 
sta), 420 (Bergby, Buskgården, Ista, Ullen
runa), 421 (Kogsta), 426,449,463 

Skillsta (Skilliestad), Dingtuna sn 207,446 
Skultuna sn 208 (Tibble), 242 (Nackby), 448 

(d:o)
Skuttunge sn 70 (Eke), 75 (Ytterby), 120 (d:o), 

183 (Eke, Hårslätta), 219,221, 381 (Dragby), 
433 (d:o), 434 (Eke, Häggeby), 435 (Gräfsta), 
474

Skuttunge (rättarelaget) 433 
Skäfthammars sn 440 (Gimo)
Skäfftuna se Skepptuna
Skäggesta, Börje sn 175,429
Skällnora, Fresta sn 19 (Skällmora), 21 (d:o)
Skälsta, Ramsta sn 225, 242
Skörsta, Odensala sn 42 3
Slavsta (Slawesta), Vaksala sn 381
Slåsta, Odensala sn 381
Stavby sn 169 (Inninge), 172 (Skeberga), 381 

(d:o), 406,439 
Stickeboda. Felskrivning för Nickbo 
Stockholm: Antikvitetskollegium (Collegium 

antiquitatis) 245, 304 
Ströby, Börje sn 429

Sunnarby, Kårsta sn 416 
Svia, Vaksala sn 434 
Svina, Harbo sn 19 
Särsta, Knivsta sn 422 
Säva, Gryta sn 381 
Säva (rättarelaget) 427 
Sävne, Västerlövsta sn 235 
Söderby, Åkerby sn 125, 150 
Söderhall (Hall), Kårsta sn 174,416 
Söderkulla (Kulla), Morkarla sn 146, 134,182 f., 

205, 211, 216, 217, 218, 222, 223, 237, 243, 
246, 266, 280, 286, 306, 307, 314, 324ff., 
355, 387

Talfsta (Tollfwestadh), Dingtuna sn 207  
Tarby, Frösunda sn 421,463 
Tarv, Knivsta sn 426,436 
Tarv, Närtuna sn 4x7
Tensta sn 169, 170 (Bräcksta, Forssa), 171, 173 

(Bräcksta), 347, 443 (Forssa, Vansta), 444 
(Källmyra)

Tibble, Skultuna sn 208 
Tibble, Tillinge sn 382
Tillinge sn 172 (Ör), 208 (Mälby, Ör), 382 

(Alma, Mälby, Tibble), 448 (Alma)
Tjur, Lundby sn 207
Tollfwestadh se Talfsta
Tomta, Rasbo sn i2of., 127,244,437
Torstuna sn 248, 447 (Bossberga), 448 (Kålsta)
Torvsätra (Torfsättra), Bälinge sn 433
Tuna, Bälinge sn 433
Tuna, Dalby sn 279
Tunbo se Norrtunbo
Tunebo se Norrtunbo
Tveta, Medåkers sn 446
Täby, Östuna sn 42 5

Ubby, Närtuna sn 4i6f.
Uggelsta, Åkerby sn 157, 381,430L 
Uknö, Björskogs sn 206 
Ullentuna, Skepptuna sn 420 
Ulva, Bälinge sn 74, 156, 248,475 
Ulvsväsby, Almunge sn 383 
Upgårda se Oppgårda 
Uppsala-Näs sn 428 (Edeby, Lörsta)
Ursbo, Films sn 169L

Vagersta, Romfartuna sn 447 
Vaksala sn 172, 381 (Slavsta), 434 (Svia)
Vallby, Dingtuna sn 447 
Vallentuna sn 19, 173 
Vallrum, Kumla sn 232/233 f.
Vallskog, Bälinge sn 156L, 215, 236, 242, 306
Vansta, Tensta sn 443
Var dala, Närtuna sn 417
Vasa (Wåsa), Skepptuna sn 419,463
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Vattholma, Lena sn 248, 324, 325, 395, 441.
4 7 4 . 4 7 5 .4 7 7  

Vax tu na, Orkesta sn 422 
Veckholms sn 135 (Å1), 1 7 5  (d:o), 208 (d:o) 
Viby, Dingtuna sn 446 
Vigelsbo, Västerlövsta sn 235 
Viggby (Wiggeby), Dalby sn 428 
Viggeby, Orkesta sn 422 
Viksjö, Häggeby sn 424 
Viksta sn 444
Vikstaby (Wixstabyn), Viksta sn 444 
Villberga sn 135 
Vissbo, Bälinge sn i8f.
Vittinge sn 134 
Wixstabyn se Vikstaby 
Vreda, Frösunda sn 421 f.
Vretberga, Medåkers sn 446
Vålsta (Wällsta), Skepptuna sn 222, 381, 414
Vilsta (rättarelaget) 416, 419
Vårfrukyrka sn 448 (Åkerby)
Wåsa se Vasa 
Väddö sn 138 
Wällsta se Vålsta
Vänge sn 75,430 (Kil, Körlinge, Nåstuna) 
Väsby 387
Väsby, Roslags-Bro sn 242, 419 
Västerby, Läby sn 430 
Västerfårnebo sn 447 (Berg)
Västerlisa (Lisa), Länna sn 419 
Västerlövsta sn 134 (Horsbäck), 235 
Vätö sn 17 5

Ycklinge, Rasbokils sn 438 
Ytterby, Skuttunge sn 75, 120 
Yttergrans sn 425 (Yttergransby)

Y ttergransby , Y ttergrans sn 4 2 5

Åbo: A kadem ien 1 4 , 4 0 , 7 0 , 129. >65 
Å by, [B jörk linge  sn?] 306 
Å by, S:t Ilians sn 208 
Å ckelsta (Å rkelsta), Skepptuna sn 419 
Åhlby se Alby
Å kerby sn 125 (Söderby), 150, 157 (U ggelsta), 

381 (d:o), 430f. (d:o), 433 (K roksta)
Åkerby, Vårfrukyrka sn 448 
Åknarby (Ocknarby), Dannemora sn 455 
Å1, Veckholms sn 135, 175,208 
Åloppe (Ålöpe), Bälinge sn 433 
År by, Rasbo sn 172, 381,435 ff- 
Årkelsta se Åckelsta 
Årkestaby se Orkestaby 
Åsarby, Dannemora sn 455 
Åsta, Björskogs sn 206, 381,397 (»Årsta»), 411 

(d:o), 451, 456 
Åsunda sn se Hedesunda 
Åttesta (Ottesta), Frösunda sn 421

Ä ngeby, Lena sn 170, 442 
Ä s, R om fartuna sn 207

Ö lsta , G ry ta  sn 427
Ör, Tillinge sn 172,208
Örby, Rasbo sn i2of., 127, 244, 437f.
Ö sterby , D ing tuna  sn 173,  207 
Ö sterby , Films sn 314, 324, 325, 326 
Ö sterby  (Ö sterläby), Läby sn 430 
Ö stuna sn 112, 425 (H ällby, Täby)
Övergrans sn 425 (Dannkumla)
Överlunda, Närtunasn 175,417,463
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12 . W ilhelm Sjöstrand: E d u c a t i o n  a s  a n  a e a d e m ie  d is c ip l in e .  1 9 6 7 . 12 k r .

13. E rik A sk-U pmark, Bror Rexed a n d  Björn Sandström: I v a r  S a n d s t r ö m  

a n d  th e  P a r a th y r o id  G la n d s .  1 9 6 7 . 6 k r .
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55 k r .

19. P e r  C o l l i n d e r :  S w e d i s h  A s t r o n o m e r s  1 4 7 7 - 1 9 0 0 .  1 9 7 0 . 15 k r .
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20. U p p sa la  u n iv e r s ite ts  m a tr ik e l  1595 -1 8 1 7 . R e g is te r . P å  u p p d ra g  a v  u n iv e r s i 

te te ts  r e k to r  u tg iv e t  a v  S. O t to  B re n n e r  o c h  G ö s ta  T h im o n . 1971. 80 k r .

21. Fredrik Berg: J o h a n n e s  B u re u s  o c h  u n iv e rs ite te ts  s ig ill. 1971.

22. Torgny T . Segerstedt: D e n  a k a d e m isk a  f r ih e te n  u n d e r  f r ih e ts t id e n . 1971.
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24. Hjalmar L indroth: A c ta  U n iv e rs ita tis  U p sa lien s is  1 961-1970 . T io å rs re g is te r .  
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