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svarade sigh Hans M:ts ordning om Comrmmitétet uthan
IL M:ts witskap och befalning inthet kunna förändra,'
uthan sade: så frampt den Spijsmästaren efter H. M:ts
ordning inthet spijsa wille, kunde man dertill bekomma
en arman.

Bödh och III, Dn. CancelL att Studiosi på communitetet
skulle altid blifva stilla och intet nthreesa. Frågade och
om det blef hollet med communitetet och Stipendiariis efter
H, M:ts ordningh. Dertii blef svarat att det wore efter
som Constitutiones the lyda, dertii Inspectores förordnade,
hwilke derom all möijelig flijt giorde, och att dhe Studi.
osi bådlie till communitetet och Stipendiarios tagne wore in
Consiftorio.

Blef och beslutat att the som ordineras till Classes
lectiomim och intife stå examen , skulle removeras af comrnu-

mtstet, om the liade der beneficium, och om the wore Sti-
pendiarii, skulle dhe mista Stipendium.

Och befalte III. Dn. Cancell. att alle Studiosi som har
Wore skulle wara obligerade til att höra lectiones, och stå
examina, och att the i synnerhet skulle höra Professorem
Eloquentice och Historiarum och med flijt läsa bonos autho—
res, och the som olydige wore skulle castigeras i, 2, eller
3 gångor, och om thet inthet lijelpa wille, skulle the rele¬
geras. Befalte och att Studiosi på communitetet skulle tala
latins, och att man icke så klkesampt skulle Jeggia sigh
pä disputerande, uthan heller att Professorer hölle Stadiosis
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före, att the flitigt läsa probatos authores, och lärde sig
them att förstå och resolvera. Och förmante återigen JU.
Dn. Cancell. att boni authores inthet skulle negligeras. Och
frågade huru det kom till att Doct. Lnccenius hade vså fliå
auditoresl Svarade Loccenins, att dhet vore 12 som hadhe
låtit skrifva sigh til hans lection, men in examine compore¬
rade inthet mehr än 4t. — Frågade III. Dn. Cancell. huru
lian läste? Svarade han att han explicerar Authorcm soin
han för händer hadhe, och remitterade Auditores till An¬
thores alios. Thå blef han förmant att han skulle och obiter

in legendo bruka uberiore discitrsn. Och frågade hvadli lien
nu proponeradel Sadhe lian sigh proponera Commentarinm
Ccesaris, och att han menle sigh den och kunna absolvera
på en half åhrs tijdh, livilket och syntes godt wara. Blef
och på honom imponerat, att han skulle hålla- exercitia stij-
li, och corrigera studiosorum scripta. Blef och beslutat alt
Adjuncti philosophice skulle holla txeuilia styli.

Frågade och III. Dn. Cancell. Professoren Pceseos *)
hvadh han proponernde? Der han sade sigh proponera Vir¬
gil ium, Ovidnim och Homtium. Thå blef han förmant att
häri them referera skulle ad usum, såsom Ccpocuts giort
hade,.

Frågade och widare livad Mathematici giorde , och
sade att Konungen wille hafva ex Acadtmia tjenlige per¬
soner i Camaren til hookhollerijdt, såsom och att bruka

*) Jor. Columbus.



til Ingenieur saker. Swarade M. Martinus Gestrinius, att
liar någre wore som bookhoilerijdt lärt hafva, allenast the
fingo Uberiorem Praxin. — Sadhe III. Dn. Cancell. att the
här motte lärat, och lofvade efter Professorum begeran,
att han wille så begå med H. M:t att liijt skulle en för-
01dn as til en tidh , som bookhoilerijdt proponerade.
Ocli lörmante Professorer och i synnerhet Mathematicos,
att dite det sjelfve lärde att the sadan kunde lära andra,
och sjelfve hafva nytta deraf in re domestica.

ßetalte och III. Dn. Cancell. att sådane Disciplins skulle
afskaffas som inlhet kunde uthföras til någon usum, ex-
ceptis nonnullis (ut Astronomin) qus stia prcestantia se ipsas
commendant, och att man alla Disciplinär som här propo¬
nerades, ad praxin dirigera] skulle, och att Studiosi som tan-
kia til att komma i Carnaren, skulle winleggia sigh om en
godh hand att skrifva.

Förmante och Illust. Dn. Cancell. Professorer de abu-
su Philosophice in Theologia tollendo, att sobrius philosophandi
modus måtte revoceras, och att man skulle refutera hcereti-
cos ex Scriptlira Sacra et parcé ex Philosophia. Förmante
och Doctorem Walliiim, att han skulle per litteras admonera
M. JEschillum att han måtte wanja sig att tradera res The-
ologicas siylo Theologico, och icke mixto, more Scholastico-
rum. — Och mente ännu III. Dn. Cancell. att abustis Philoso-
phis in Theologia skulle wara proh erat injuramento Theologo«
rum, det han sade Lenceum icke hafva velat approbera.

Befalte och Illust. Dn. Cancellarius att Studiosi skul¬
le admitteras til Bibliotheket att läsa bonos authores, och sa-
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de att FI. M:t bade befallat att Professores skulle antekna
sådana böcker, som in singulis facultatibus nyttige och nö¬
dige woro, hvilka H. M:t will låta bestella , och sade att
det wore rådeligit, att man skulle i tijd begynna på att
byggia mehr til Bibliotheket, att det desto förre kunde
blifva ferdigt. — Thertil Professores swarade att thertil
requirerades en man i synnerhet, som der medh hade att
bekaffa.

Sadhe och III. Dn. Cance.ll. att H. M:t wille gerna
låta byggia Collegium Vetus högre, om det icke förtoge
ljuset för kyrkian. Dertil swarade Professores att det
kunde inthet skada Kyrkian på det settet, och att nian
och eljest kunde Iåtha byggia det på längden.

Taltes och om bookförare, och mente III. Dn. Can-
cell. att det wore godt att man kunde bekomma 2 eller 5,
att man kunde bekomma böker dess mehr, och för bet¬
tre kiöp, och sade att han wille handla med Elvesier i
Iieyden, att han böker hijt in förskickade.

Refererade och Illust. Dn. Cancetl. att honom wore be¬
fallat af H. M:1; att inquirera de nobilhim profeciu in sin-
diis som in Academia studerade, och att H. M:t hade be¬
fallat att the och skulle examineras af Professoribus, såsom
och theras Prceceptores livad the them proponerade, hvilket
'och blef beslutet att så ske skulle.

Frågade och Dn. Professores om Stipendiarii som ha¬
de haft Stipendium i 6 åhr och dess förinnan icke kunde
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bekomma någon tienst, om the sknlle längre beholla Sti¬
pendium eller ej. Dertil swarade III, Dn. Cancell. att the
inthet längre än 6 åhr måtte beholla stipendium.

Illnstris Dn. Cancellariits sade sigh ännu mera hafva
medh Dn. Professorih. att handla, men efter tiden wille
nu inthet längre medgifva befallte han Dn. Professores å-
terkoinma tilsamman in Consistorio nästkommande Mån-

dagh som war den 28 Maij.

Then 28 Maji kommo åther Dn. Cancellarius, Dn.
Archiepiscopus och Dn. Professores Ordinarii et extraordina-
rii tilhopa in Consistorio.

Tå befalte strax Illust. Dn. Cancellariits Academice
Rentemästaren tå närwarandes, att han skulle lefverera
Slottsfougten Engelbrecht Svensson pn:gr, 5o Dil. att byg-
gia medh på Bibliotheket. Befalte och att han laggia sin
räkenskap in Consistorio Academico, när han honom lefve-
reradhe i Caminaren.

Fragade sedhan hvarest Priuilegia Academica wore
förwahrade? Dertil svarade M. Johannes Lenceus sigh
hafva dem i förwahringh, emedan här ähnnu icke war

någon stark forwarat kista dertil ferdigh. Dn. Archiepi¬
scopus meente att dhe kunde bäst förwaras in Sacrario
templi. — Befalte derföre Dn. Cancell. att Rentemästaren
skulle medh det första låtha giöra een kista der till fer-
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digh, och att Dni Proferrorer skulle på nästa Conrirtotii
dagh lefverera frå sigh in Consistorio, privikgia, ordina¬
tioner och alla Acta, både nye och gamble til att förva¬
ras in tuto aliquo loco.

Frågadhe och III. Dn. Cancell. om Mathematici icke
understundom wille wexla deras profcrrinner sijn emellan,
att det icke wore dem ledsampt altijdh att tracterci det
samma, dertil dhe intet swarade. Men efter dhe sadhe
att här wore inga Inrtrumenta Mathematicay sadhe Dn.
Cancell. att dhe skulle förskalfas ifrå» Leiden såsom och
allahanda Mappae.

Sedan begynte Dn. Cancellariur tala om den dircordia
som wore emellan Proferrorer, och förtalde, huru H. M:t
deröfver förtörnas; frågade derföre om dhe wille wara

enighe och leggia bort rimultater.

Swarade M. Johann er Lenceut att det wore icke en

sådan dircordia, som eliest talet ginge, wore icke heller
nu en sådan Statur som i Messenii tijdh war, och att så¬
dant inthet borde refereras för H. M;t. — III. Drt, Can¬
cell. sadhe att det wore likwal publicum rcandalum, och att
man intet tenckia skulle, att det blefve så lönt for H.
M:t, aldenstundh månge wetha derom att referera; ja,
och af Upsala borgareskapet, när dhe komina til Stock¬
holm och annorstädes, och att H, M:t frågar mycket af
Nobilibur som här studera, hvilke och wetha H. M:t de
Profetrorum dircordia att referera.
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Dertil swaradhe D. Laurentius JVallius: Jagh far min
Person wil gierna hålla enigheet, nren jagh wee t icke hu¬
ru det kommer til, att Lencens är inigh så altijdh emoot.
Han liafver och nekat migh gåå in på Conimunitet och kal¬
lar migh een 7rcÅv7s^ctyp.aTum. — Swarade NI. jfohannes
Lenceus: D<st hafver hwarken jagh eller någon annan af
Prolessoribus nekat Dotterem JVa 11him att gåå på Commu-
nitetet, men det ähr alles wäre meningh , att när Wij ähre
Ordinarii Inspectores, kunne wij inthet lijdha, att wi
skole hafva någon ex Collegis i synnerheet öfver oss, efter
Consiitntiones sådant icke förmäla. Och frågade sedan no¬
mine Consistorii, om det wore H. M:ts eller Dn. Cancella-
rii wilié, att någon af Collegis i synnerhet skulle halva
någon superiarifatem för andra, eller och någon inspection
in reliqnos Colleges, excepto Magnifico Rectore. Dertil Dn.
Caitcell. swarade Nej, och sadhe att H. M:t frågar myekit
af Doctore, JVatlio om Commnnitetet och andra Academice hand¬
lingar , och förmanar honom att see til att altingh må
richtigh tilgåå, doch icke heller gifvande honom någon
superioritateih prce reliquis.— Svaradhe Lencens; att H. M:t
plägar och frågha honom om många saker, och i lika
måtto förmana, alt lian sin flijlh om Academice saker skal
hafva ospart, der han likwäl inthet tilmäter sigli någon
onthor itet öfver andra sina Collegis: förmalte och hvadh för
en inevmmoditas sigli deraf förorsakas kunde, om man
skulle hafva någon prceeminentiam för andra, såsom det,
att S/nd'wsi holle sigb til honom såsom then förnemsta,
och ringa achtade de andra, hvarutaf factiones komma
kunde.
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Och efter Dn. Cancellarius sadhe sig förnimma att trä¬
tan wore mäst emellan Wallium och Lenceum 5 Syaradhe
Lenceusi Om Dn. Cancellarius wille fråga Professor es singti-
los, skulle han wäl förnimma, att hans meningh wore
alles deres i gemeen. — Sedan refereradhe D. Benedictas
Crüsius, att den tijdh han war förordnat Inspector för
Comviunitetet, hadhe Studiosi som begiäradhe komma ther-
in, kommet til honom och sagdt sigh hafva tall medh
Generali Jnspectore derom, och hafva hans samtyckie. Sa¬
dhe och Rev. Dn. Archiepiscopus: Om een skulle hafva
någon Auihoritet öfver andra sina Collegis, blefve han och
ofta allena tilschrifven derom, som hela Consistorinm
hade medh att beskaffa. — Svarade lllust. Dn. Cancellarius,
att det kunde ingen förmena att schrifva några til; och
att det wore likwäl prcesumptio att Consistorinm hade större
nuthoritet ahn som några eller een allena, och sadhe sigh
och understundom hafva schrifvit D. IVallio til, men icke
heller derföre tribuernt honom någon authoritet öfver an¬

dra; och frågade sedhan, hwem man thå skulle tilschrjf-
va. Swaradhe Dn. Professorer : Mognifico Rectori eller Dn.
Procanceliario, hvilket och Dn. Canceilario syntes godt wara.

Sedhan sadhe D. Wallhis, att Dn. Cancellarius hadhe
i nästförgången Sommar befalt honom att see til huru al-
tingh kunde richtight tilgåå på Communitetet. Bertil
swarade Dn. Cancellarius, att det hafver inthet wäret hans
meningh , att D. IVallins skulle wara någon General Inspector
ölver andra förordnadhe Inspectores på Communitetet,



THE SES RES POKDENTIS,

THES. I.

Vulgaris isla alque pervagata opinio, omnem monumento-
rum veteris Romae destruclionem Gothis esse adsciibendara
haud quidem firrao nititur fundamento. Quippe hi, antequam
Romanorum fuere victores, plus quam centum annis stipendia
in exercilibus eorum meruerant moribusque eorum fuerant
adsveti. Constat eliam pleraque sedificia publica adhuc sub
Theodorico fuisse residua, qui etiam de conservalione illorum
maxime fuit sollieitus.

Thes. II.

Ut novi äliquid in historia antiquiori adtulisse videautur
scriplores, non raro defensionem virorum, quos taxavit aetas,
qua vixerunt, in se suscipiunt. Qui aulem sie Regem Eri-
cum XIV demutir», Carolum XII conlumacise nimiecque in-
terdum propositorum lenacitatis vitiis prorsus absolvere volunt,
mihi operani alque oleum perdere videntur.

Thes. III.

Belli mox post obilum Gustavi primi inler Sveciam at-
que Daniam i563 orli si veras causas investigare vis; eas mi¬
nus credo, in insigni trium coronarum, quod praetexe-
batur, quam in a?mulatione utriusque regni ac simultatibus
vicinitatis esse quaerendas facile affirmatis.



Thes. IV.

Ad bas belli causa« jasn alUlas biud ineple id sigillalim
addi posset, quod Danis adhiic ialiaercet dalcis memoria do-
minii sub Unionis nomine Culmariensis , utide aegerrime dedi-
scere polerant, Svecos aiiter ac rebdles el foedifragos re-

spicere.

Thes. V.

Considerantera rerum in patria statum A. 1667 et 1568
Rege haud raro menle capto, diificJenliam et contumaciam
imperanles inier et parentes, in apertam tandem seditionem
ac tumultus erumpentia dissidia domestica, facile subit cogita-
tio pacificationem istam Stetinensem 1670 compositam, licet
Sveciai minime quidem gloriosam, tamen apprime fuisse nec.es-

sariam.

Thes. VI.

Inter invalidas omnino, qu is Rex Daniae certamen Co-
rolo IX A. 1611 indicturus, illati belli causas. protulit, uolis-
sima pariter ac maxime singularis est, quod Garolus titulo suo

Regio inseruisset Lapp onum in Norrlandia Rex,quasio-
mnibus Lapponibus imperitaret, quum tamen ipse Rex Daniae
quotidiano titulo audiret Gothorum Rex.


