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THESES R E S P O N D E N T t So-

Tb. I,

J^ystema; illud' poülicum, quod a?qno pa> iqne jure sociala#
hiJer se civitales Europeas continebat , ex<mpüis Calha: inse,
Frederici, Napoleonis labelactatum, järn dudum in Oligarchien!
quandam abire videtur, quae invalidioribus incolumitatem pre-

eariam,- auctoritatenr iere nubam permiltat.

Th. ir.

Qua3 vu^go adversus Ord i nes R-egni nosfri, ut obsoletum
seilicel et inulile nec järn t olera nd um instilutum, adferuntur,
e a magna m part'em ex priejudieatis de Republica opinationibus
proveniunf. Nec eniin Philosophia aul Historia tam scerbe in
illos invebunlur.

7 b. III.

Differentiam aliquam infe" Revolution«- ra Rerumpubliea-
rura (ut hodierna voce u'aiü'ir) et Rel'nrmationem si quajias,
hoc eas vere distingui posse exislimamüs, quod illa simul et
sfaturn et principia antiqua immutel, b le c ipsum quidtm sla-
t'nmj renovet, principia autem, quae fuerunt,- conservet.



Th. IV,

Idcirco hsoc feie pacifica est, nia violent a: iique, qui pro
refornlanda tranquiUe Republica scriplitant operanturque, vi-
deant, ne, dum nomine pacem et cullurara commendant , reipsa
perseepe vim ac barbarlem sequanlur.

Th. V.

Si excusandi Americani sunt suam veteri orbi libertatem
commendanles; profecto Europei reprehendendi, qui non vide-
ant, illorum Respublicas et instiluta civilia in ipsius Araericse
situ, terra, coelo incolarumque ingenio et Historia revera po-
sila esse.



Acad. Cantzleren Frih. Johan Skyttes
besök vid Upsala Akademie.

1) Anno 1627 d. 26 Maji.

War Illustris Dn. Cancellarius här tilstädes -och lät kalla
Rev. Dn. Archiepiscopum och alla Professorn ordinarios ac
extraordinärlos tilhoopa in Consistoriuni, och när the kom-
iTiO tillstädes förmältes S. ill. M. huru han efter H. K.
M:ts befälningh, såsom och för det nijt och omwordnat,
som han hadhe de Acadtmice bono prcmovendo, hafver wa-
rit förorsakat att kalla them tillhoopa, och tillijka med
them consultera de bono Academice, och förhöra om Acta
Academica dirigeredes secunduni tenorem constitutionum Acade-
mcarum,

Frågadhe derföre först om alting forhölles i Acadetnien
efter Constitutione! ? Dertil swarades att man hadhe be¬

gynt them att practicera så mycket möijeligit hadhe warif.

Frågade återigen om Consistorhm Minus war stält i
werket? Svarades att det war constituerat, och wijstes
Consistorii book att det war ochså anteknat.

Frågade än vidare hvar som Consultationes minoris Con¬
sistorii woro antéknade? Swarades att Consultationes wore
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alle tilsammans uthi en book inskrefne, och att Dn, Ma-
gnificus Rector hafver härtil ännu inthet t synnerheet kal¬
lat Conristorium minus tilstädes, uthan alla Professorer, ty
emedan Professorer plägade ganska fhå komma tilhoopa ,

hafver man härtil kallat them alla, på tbet att iu alticl
någre måtte komma> tilstädes , til dess man1 kunde settia
något straff och bote på them som» icke komma tilstädes
när the blefvo vocerade; derföre på det att alting dess
skickeligare kunde tilgå blef in prcesentia III. Dn. Cancella•
rii beslutet, att den som uthan lagligt förfall icke eompa>
rtrade in Consistorio när han blfef voontus, skulle för första
gången böta i daler', andre gången 2 di:r, tredje gången
* di r oclr fierde gången mista tertiam partem> stipendii.
Doch hat tonditiom\ att det motte them significeras näste
dagen för än< Gonsistorhim skall' hollas. Blef och beslutet
att. NoUxrius. skulle be:de mulet® exigerix och,redigera in fisctim
Academiee. Qch, att Consisioria: skulle ordinarie hollas på
Odensdagen, och om thå helg§dagh wore, på< dagen näst
efter.

Och emedan Constitutiones Academiee de Assessoribus

lyda således: Ntnto admittatuw ad Corsistoriuw sine faratoien-
to, befalte IIU Dito* Ganull att AhessorW äiidtfeHg motfe
giöra< deråsf jtårntfiMUm, och» sadhe att dbn Asmsot sonv
jecundum constitutioner a Reg. S, Ma:te conßrmatas icke vil
giöra sitt juramentum, han prästerar icke heller Regia S.,
ffl:ti' obedientiam.
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Frågade derfore III. Dn. Cancell om the hadhe något
i betankiande, hvarföre she icke wille giöra juramentum ?
Svarade Assessores att dhe juramentum gerna giöra wille.

Frågade 111. Dn. Cancell. widare hwarföre the tliå
icke hafva giordt deras juramentum? Svarade M. Johan¬
nes Lenceus att the som nyligen wore antagne in consisto-
rium hade giordt theras juramentum. Men det hafver wä¬
ret i betankiande, om och the skulle giöra sitt juramen¬
tum som länge hade setat in consistorio och der wäret hade
länge för än constitutiones gifne wore?

Svarade III. Dn. Cancell. att the liqväl motte giöra
sitt juramentum, indragandes til exemplum Assessores supre¬
mi judicii Regii, ibland hvilka the som åldrige wore flere
gonger motte giöra deras juramentum. Och altså prcebtra¬
de the theras juramentum in prcesentia Illustris Dni Cancellarii.

Desse eftersk:ne obligerades och strax til Assessorer
Consistorii mino:is
Ex Facultate Theologica, Doit. Laurentius Wallius och

Mag. Johannes Lenceus.
Ex Facult. Juridica, Doct. Benedictus Crusius
Ex Facult. Medica, Doct. Johannes Chesnecopherus.
Ex Facult. Philosoph. Magist. Martinus Stenius

Mag. Sveno Jonce
Mag. Martinus Gestrinius.

Och efter det M. Johannes Simonius som och tilförne war
eligerat in Assessorem minoris Consistorii nu genom döden
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war afleden, befalte III. Dn. Cameil. att en i hans stadh

obligeras skulle på nästa Consistorii dagh.

Frågades af Assessorib. (Professorib) om någre wore
borte af Assessoribtis när Consistoria hölles, huru man thå
bolla skulle? Svarade III. Dn. Cancell. att dhe skulle li-

qväl giöra det them borde, och att Prcesenthim acta skulle

obligera Absentes. Men eljest inter prcesentes major pars
concludet, et si sujfragia fuerint paria, ea pars prceferatur, ad
quam accesserit sno suffragio Magnificus Rsctor, såsom Con-
stitutiones lyda.

Doctor Laurentius IVallius sade sig om odensdagarne
ofta blifva förhindrat med concionib. funebralib. att han
icke kunde komma in consistorium, begerade han derföré
att han eo casu kunde excusiras, hvilket blef honom af
III, Dn. Cancell. denegerat, approbantib. reliquis' Assessorib.
och swarat at det wore bettre att han satte op sine con-
ciones juntbrales til en annan dag, eller och låta holla them
genom en annan.

Frågade och 111. Dn. Cancell. huru det kom til att
så lithet war annoterat i Consistorii book, och Professores

säija sigh liqval så mycket hafva giöra medh Consistorii
handlingar. Svarade Professorer att Notarius hadhe det
annoterat, wart derföre Notarius tilfrågat hyarföre han ic-
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ke alla acta flitigt annoterat hadhe? ther han swarade sig
alla acta hafva annoterat doch korteligen, efter det sätt som
tilforne i bruuk hadhe wäret, och tå graviores casus hade
förefallet, hadhe han och uiriusque partis rationes anteknat
efter som Consistorii book skulle uthwijsa, ocli sade sigh
hafva flera acta förwarat, som icke ännu wore i booken
inskrefne. Tå sadhe III, Dn, Cancell, att han skulle anno.

tera acta singula, och altidh flitigen uiriusque partis ratio¬
nes cum decisionib. Consistorii. Och hvar han det icke giö-
ra wille, skulle man väl dertil finna en annan. Ther
Notarius swarade sigh det gerna efterkomma willia, och
ther han tillörne en sådan instruction haft hade, skulle han
icke heller blifvit negligerat. Sade och M. Olaus Laure-
lius att ingen Notarius tilforne hade wäret så flitigh som
denne.

111. Dn. Cancellarius befalte att alla Acta skulle under-
skrifvas af Assessorib. Consistorii och secundum constitutionej*
i» mutatione Rectoratus inleggias in Consistorium.

Och efter Dn. Professorer sade alt Notarius hade en

ringa löön, så ätten kunde inlhet blifva derwidh, til dess
han uthi sådane saker wäl öfvat wvrde: lofvade III. Dn.
Cancell. att hans Stipendium skulle förbettras. Wardt och
heslutet att när härefter en Notarius constituerades, skulle
dertil eligeras en af Professorib. junioribus, på det man
icke hade af nöden Notarios uovos ofta alt constituera.
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ßlef och beslutat att Notarius skulle och giöra sitt jttra-
mentum *).

FÖrmante och III. Dn. Cancell. att causcr in Consistorio
skulle ageras latino sermone. Svarade Professores att det
kunde hända sådane casus (såsom medh borgare folck) att
man thet inthet giöra kunde. Sade III. Dn. Cancell. att
sådane casus kunde man excipera. Och frågade widare
huru Assessores wille bolla deras juramentum om the det
icke giora wille, aldenstundh constitutiones requirera lat intim
serntonem in caussarum actionibus, och formula juramenti fo¬
drar att alle saker skulle handlas secundum tenorem constitu-

*) M. Johannes Roslavius war då Notarias, men lemnade sy-
slan följande Iret. — "Om Notario Academise wardt och propont-
rat hvem man skulle bekomma thertill, om någon af Professoribus
skulle taga widh samma ämbete, eller skulle nägon annan af IVh-
gistris samma kall beklådha. Ibland alt annat syntes thetta kallet
icke willa tilläta att nogon Professor skulle thet beklädha, synnerli¬
gen therfore först att en Professor han år en Assessor in Consisto¬
rio Majori, sä wille thet sigh icke skickia att Notarius skulle säja
sitt suffragium och notera thet sjelf. Sedan och efter Notarius haf-
ver myckiet till att skrifva, såsom och skickias hijth och tijth uti
stadhen och uthan om stadhen når som Academiens saaker såå for¬

dra : Så kan en Professor thetta icke giora, ty thet war honom
servile, och måste therigenom försumma sin profession. — (Cons.
Ac. Protocoll 25 Apr. 1628).— D. 18 Maji ejusdem anui 1628,
secundum suffragia a Consistorio majore electus in Consistorium ad-
scitus, Academiaeque Notarius constitutus est Michael Kolmodinus.
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iionnm. Tå blef det och samtyeht. — Blef och beslutat
att causa graviores skulle lengre ventileras in Consistorio} te-
viores non item.

Frågade och III. Dn. Cancell. om Professorer hade
giort sitt jnramentum lörre än the äro blefne admitterade
til deras Professiones ? Ther til blef svarat att the som

ankomne wore sädaTi som Constitutiones wore gifnfe, hade
theras jnramentum prasterat, men icke the som tilförne ha¬
de wäret. Tå befalte III. Dn. Cancell. att the andre och
skulle giöra theras jnramentum på näste Consistorii dagh
in Consistorio, men the som här efter komma, publice så¬
som Doct, Locceuius och M. Simonius hade giordt, och så¬
ledes : att jjuramentum skulle stafvas för them.

Talte och III. Dm Cancell. om rebetlibus Studiosis, som
fara kring om landet, och molestera många medh tiggian-
de, hvaröfver ibland andra hafva och Episcopi beklagat,
och förmante Professorer att the sigli föresee skulle, huru
man them inhibera kunde. — Swarade M. Lenaur att så-
dane pläga ingen commendation ifrån Aeadetnien bekomma,
uthan att här wore tryckte små zed ar, som man plägar
gifvas the Studiosis pro viatiih som refcsa< tvißiat Och efter
en part al Studions pläga på' andra örtér referera sigh på
privilegia Jcatkmicar Svarade III. Dn. Cancell* dertil Ab
exemplo uiilitum att the som icke militerade in castris musa-

rum, kunde icke heller niuta Academicc privilegiis.
ititort. IM. Cänrtlfariuf riiå&e öcti åtf man skulfe an-

holla hos H. M:t att fleere Professorer blefve eonstituerade,



8

in Theologia extraordinär ii iwenne och in ffurisprudentia
blefve Ordinarii tree, och en extraordinarius, aldenstundh
någre uthaf them blefve understundom fodrade in aulam
til rettegångssaker. Item in facultate medica tree ordinarii och
en extraordinariur.

Frågade och Illust. Dn. Cancell. hvem nu profiterade
Medicinarn? Svarades att M. Johannes Frankenius det gjorde.

Frågade åter, hvarföre Doct. Chesnecopherus propone.
rade Phijsicam? Svarades att det skedde derlöre att här
så fliåå wore, som lust hade till Studium medicum, alden-
stund det gifver har i landet en ringa förtjenst c). —
Thertill svarade III. Dn. Cancell. att det motte liqval nå-
gre slå sigh til dét studium, hvilke bredewid Praxi medica
och annor kall med tijdhen bekläda kunde.

Illust. Dn. Cancell. behalte och att Professores skulle
antekna 12 Studiosos af Politicis the bäste som finnas kun¬
de , som skulle sittia i liofrätten til att lähra sig omgåås
med rettegångssaker, att the sedan måtte blifva tienlige
att brukas in civilibüs nigotiis.

Blef ochså handlat om Communitetet och Spijsmästa-
ren, och mente M. Lenceus honom wara lägligast att slip¬
pa om han finge spannemåål. — Dertil III. Dn. Cancell.

*) In raargirié adsoriptum legitur aliå manu: NB. Ratio
vera: quia. habet Begieß Majestatis Iiteras eam profitendi.


