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Archiepcseepus der om; och frågade livadh man eljest skulle
göra dertill. Tå syntes godt wara, att sättja withe lör
them, och then sig förgrepe måtte undergåå straff.

Sedan blefve D. Waflius och JU. Johaunet Lenceut
inkalladhe. Tå sadhe Dn. Cancell. att det funnes wara

förargeligit alt dhe uthi een sådana oenigheef lefde,
hvilket H, M st inthet lengre Jijdha kunde, och om dhe
så wille lengre fahra fort, skulle the weetha att det-len¬
der antingen til Academiens eller deras egen ruinam. Och
förmante them så, cm dhe något hadhe emoot hvaran-
nan att dhe wille sibi ruutiio condonera Hvar och någon
wille sigh något prcesumera för andra, skulle det wal fin¬
nas rådli derföre. Och frågadhe sedhan, om "någon
meente sig hafva någon antkontet för andra. Swarade D.
IVallius sigh det inthet giöra wftia ey heller hafva något
haat til Leneeum. Tå swaradhe Dn. Cancellarius: är thet
Kyrkiosak, så må hon decideras af Episcopo, men om
fehl funnos på Communitetet, eller annat som Atadewien
wedhkommer, skulle det referera« till Cctisisivrium, och om
det Ihär icke slijtas kunde, refereras wijdare, eftersom
Conttüutionet lydha. — Doetor WalHus sadhe: jagh.wil»
Stella migh efter sonv sagdt ähr, hvar och icke, wil jagli ,

undergå stralf. Frågadhe sedhan Dn. Cancelldrms om dhe
wille betcnekia sigh och wara wenner. Swaradhe M.
Johannes Lenaens : Det är war. b.egiäran, och derföre ähro
wij komne hijt. Det %f nu aftalt; wij wele Stella oss der.
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efter, och rechte så D. JVatlio handen medh sådana för-
ordh: Welen i wara en frorn och godh man, och hålla
edher såsom een af oss och ioke uturpera edher större
Autharitatem, ähn någon af edre Collegit, och lätha blifva
oss på prädikstolen, så wille wij wara wänner.

Sedhan förmsnte Dn. CancelJ. In wijdare dhe andra
Professores, att dhe skulle hålla deras myndighet i acht,
efter arom tillförene sagt ahr *).

* *■

Blef och beslutet, att Inrpectorer \)å Communitetet skulle
omskiftas una cum Rectaratu på alla half åhrs tennijn, och
att spijsordningen skulle tagas af Communitetet, och 7o-
specioret skulle hwar annan dagh gåå tharin, och att Stu¬
diosi på Communitetet skulle tala Laiine och movera een
Qucettionem widh hvar disk i alla måltijdher; Item, att
Spijsmästaren skulle giöra sin räkenskap ferdigh, öfrant-
warda honom Professoribur r af them til att öfversees,
och tiljka med Qu&ftorir inläggias til at förwahras. Skulle
och Leget och Ordinationer göras på Communitetet, wijsas
Dn. Cancellario, och sedhan effectuerar.

*) Sequilar disceptatio litis, inter proroum condum Coramu-
nitatis Olavuin Berouis et Stüdiosum quemdara exortse, quam
•xscribendo vix operse pretium nos faclui os existimamus.
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Sedan tültc Dn. Arehiepiscopus om Redoratu Nobi-
Ihm, ocli sa (I lie, att efter det kan hen da att någon spar<-
gerade ett ondt namn om Academien så wal in Aula-som
annorstädes: hafver derföre Consistorium för godt anseedt,
understundom att eligera Nobiles in Rectores, som kunna
höra acta Academica och sedan.wetha hwadh i sanning ähj
för H. M:t och Rijksens herrar att referera; hyilket oqh
Dn. Cancellarius intet improberadhe.

Förmante och Dn. Cancell. Assessorer Consistorii, att
for ähn någon sententia blefve eoncluderat, skulle två först
upståå och ventilera saken ab utraque parte, skulle och rer
fereras till Juris consnltos. Dertill Dn. Professores swa-

radhe, att the så giöra pläga, och icke allenast tvenne
saken ventilera uthan och flera

lllust. Dn. Cancell. offereradhe Dn. Professorib. TVa.

stovii Gothi libellum pro rege Sigismundo contra nostrates edi•
tum, och sadhe huru högnödigdt det wore att någon re/u-
teradhe honom, hyilket och H. M:t myckit myckit monde
åstunda; förmante derföre Dn. Professores, att dhe här-
utinnan wille sijn flijth hafva ospart, att ungdomen måtte
förnimma Jesuiternas putzar, och antwardadhe så Profes-
soribus boken.

Sedhan begiäradhe Dn. Cancell. Consilium Professorns»
de Professore Juris, och Professore Eloquenticc Skyttiano,
tå nembde D. TVallius til Professionens juris, Johannem
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Nicodemi i). Dn. CMcell. talte om Wilhelme Simonio a)
Och sade Dn. Archiepiscopus sigh hafva spordt honom
hafva ett gott nampn in Germania. Sadhe Lenceus och
ilere att han synes wara en stilla och skickeligh person.
Til Professionem Eloqiientice nembdes M. Johannes Mat-
thice Z), och sadhe Dn, Cancell. att han begiärar blifva wid
studio Theologice. Nembdes och Prijtz och Laurentius CV/«
gnceus 4). Tå befalte Dn. Cancellarius att the skulle tagha
saken i widare betenckiande.

Refereradlie och Dn. Cancell. att H. M:t hafver befatt

»ijna Musicanter att komma till Upsala, att instruera Stu¬
diosos in Musicis, och corrigeia den inßexibilem Vocem.

Doctor Wallius begiärte att Dispulationes Theologie.k
som woro satte på fredaghen måtte skee om lögerdagen,
for predikan skull. Tå sadhe M. Johannes Lenceus att
disputationes Theologicce skedde sellan, — Dn. Cancell. för-
mante att predikan skulle begynnas i tijdh och appliceras
til exercitia Academica, och bödh att the sijns emellan der-
om måtte fördragas.

II.) Anno 4629 dl. II. Decembris.

Efter Illustris et Generoti Dn. Qaroli GqUdenhielms be-
giäran lätt \Magn\ficut Academice Cancellarius, III. et Guier.



29

Dn. Johannet Skytte, tillhopa kalla Rever. Archiepiseopum
Acad. Procaneellarium, Magn. Rectorem och alla Du. Pro¬
filsoret in Regia hae Uniueriiiate Upsaliensi; hvilke försam¬
lades in domo Skyttiana, ther llhif et Gen. Dn. Carolut
Gyldtnhiehn

Först gaf orsaken tillkänna, hvarföre the uthaf Magn*
Acad. Cancellario sammankalladhe wore, nemligen att hans
Nådhe af itt gudheligitt betänkiande sin affection emot
thenna lofliga Academiam och bookliga konster, samt them
alla som ther utinnan arbeta och dértill lust hadhe, of¬
fentligen uptäckia wille. Berättadlie fördenskull, sigh icke
allenast af eghen i fo cl cl benäghenheet och incljnation till
Bookliga konster; uthan ock af H. M:ts vår allernådigste
Konungs troghne rådh och ing'ifvelse, sambt Welb. Herr
^fohan Skyttes rnerkeliga Exempell, wara beweekter, att
ihogkomma the margfalliga wellgärningar, som Gudh theti
Alldrahögste II. N. altijdh och jämwäll uthi många fahr-
ligheeter bewijst hadhe, doch synnerlighen uthi hans tolf
åhra fängelse hoos Pålaken wédherfahra" låtitt, att an-
doch han uthi båjor och haftelse hård t fängsladher war,
hafver honom I ijkwell icke waritt alldelens löretagltt bru¬
ka sijna gudstjänst och sigh thermed trösta; att han för den
skull måtte finnas Gudhi tacksam, hafver han thet wärdsliga
.Regementet till nytta och Bookliga konster, hyilkes nytta
han uti mångahanda måtto noghsamt förlaritt hadhe, til
befordringh , under thenna lofligha Academia, för sig och
sine Arfwingar till ewärdeligh eghendom förähratt några
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gods (Vom donation? hrefvet uthvisar) uthi Lagga Sockn b«"
lägne., af hvilfcäs ränta trenne Studiosi., som med gått in-
genio begåfvadbe äre, på fyra åhrs tijdh, -alltid h b var
efter andbra uppehållas skola; Och när ihe fyra åhr för-
lupne blefve , wara förtänckte finnas tianlige, synnerligen
uthi werdslige saker att bekläda någott ämbete, tliet ge¬
mena bästa till godho. Och hvar någon af Ribbingortim
'fatnilia funnes der till tiänligh eller ock andhra af Adelen,
som sjelfve icke förmögne wore till att hålla sigh, skulle
the wara der till närmast. The skulle ock blifva till här¬
bärge uti Herr Johan Ski{ttes huus, ther Skyttianus Pro¬
fessor theras Inspector, för en förähring till hwart åhr
blifva, och them för billigh betalningh till disk hafva kun->
de. Hvadh sädlian af des deputerade Salario öfverblefve,
motte Alumni Gyldenhjelmiani sigh hafva behållit till kla. -

dher och annan nödtorft. Ther emot skole the wara for—
plichtadhe hvart åhr declamera, och synnerlighen om Jule
tijdh, tå H. Nådhe fängsligh bleef, depredicera Guds för¬
syn och den farligheett the som uthi krijgh stadde äre
ofta uthstä moste. — Sädhan thetta framstält war, upp¬
lästes donationsbrefvet, och confererades ordh frå ord med
thett Exemplar som Rev. Archiepiscopo till Academien lef-
rerades; Uplästes och så Magn. Acad. Cancellarii bref,
therutinnan tillstaddes och bekräftades thett samma, som
ora hans huus och Professore omrördt war. Men hvadh
sjelfva ordningen widhkommer, huru härmedh tillgå skall,
huru myokitt impenderas skall uppå Professorem Skyttia-
•mm pro inspectione, theras klädher och kost, låfvadhe H.
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Nådh sigh willia här på resolvera framdeles wijdhare, efter
thett nu uthi hastigheet för JUagn. Cancellarii afreesandhe
icke skee kundhe.

Tackadhe så Reverendtts Architpiseopus så först och
främst Gudh Alls:tig som H. Nådhe thett hiärtatt gifvitt
hodhe och medh sådhana affection begåfvatt erga literatos
et bonar arter, såsom ock ifrå många och stora fahrlighee-
ter samt thet långhwarige fängelsett förhulpitt: betackade
t her hoos H. N. för synnerligh trooheet och kärleek e-
mpt Sveriges Crono, thet wärdsliga och Andheliga Rege¬
mente och ståndett, besynnerligen för then anseenlige Sum¬
ma som tå till Academien till tvenne Studenters rundliga
uppehälle förährat war, hvilkett icke allenast itt wist och
oryggeliget argumente war till tacksamheet, för undfånghne
wellgärningar; uthan ock itt märkeligitt lüxempell, såsom
ock förra af Welb. Herr Johan Skvtte skedt war, allom
af högre och nedhrigare ståndh, hvilka Gudh medh time-
liga håfvor wellsignat hafver, till att i lika måtto bjelpa
till, att fordra Bookliga konster, Regementet och församb-
lingen till nytto; önskade så ther hoos suo et Profesrortm
nomine, att Gudh H. N. hela famitien, Welb. Huusfcuni,
samt alla som honom afkomne wore, wille medh itt långt
lijf wellsighna, R. M:ti till hjelp och biståndh, Patrice et
Aeademtce till förswar, och honom för thenna anseenlige
förähring, i andheligh och tiraeligh måtto rijkeligen well-
signa.
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Dit. Carolut Gyldenhiehn sadhe sig icke allenast thetta
liufva welat godhwilleligen göra, utan hyaruthinnan han
thett kunde förbätra och föröka, wille han gärna göra;
altidh hafvandes emot Academice Personer itt benägittgått
hjärta, winläggiandes sigh att förfordra theras saak till
thet bästa hos andfira. Han bekändhe och sigh detta haf-
ya welat allena Guds Nanipn till älira och beröm, icke
någons menniskiors låfängeliga prijs anseendes, giort haf-
ya: therniedh han sitt taal beslöt, gångandes ther ifrå,
sädhan han tliem iwiedieerat hadhe.

Sädhan gaf Weib. H, Johan Skyite tillkänna, sigh wa-
ra af H. M:tt forordnatt, att reesa till Ingermanlandh och
Lijflandh , ther att beställa några höghnodige saker; syn¬
nerligen efter all godh disciplin förfallen war, och Predi¬
koämbetet icke hadhe sin rättmätige tijendhe, och Praste-
gårdarne förfallne wore: wille han per Del gratiam see till
om thet icke corrigeras knndhe, Scholor och Collegia up-
rUttas, Lagh o<h Rätt tithi silt ratta skick och lagh ordi¬
neras. Och nar thén Reesan forändt wore, förmodhadhe
han sigh kömnid liijt ighen tillbaka, och thet uti Maij
nästkomn1andlie. Medhan han fördenskull tå straxt är-
nadiie sigli på reesan begifva, frågadhe han om än något
wore som hans prcestntiam wijdare requireradhe, pa Aca.
tnice wagna att beställas, wille han tillse thett kundbe til]_
forene uthrettas. Brefyen om Salarii augumentö (hvilket
allom proportionaliter förökas skulle så långt thett räck ia
kundlie) förmodde han wara tillreds, efter som han befallt



Aphorismi.

i.

lies novae maximi raomenti, nec brevi prseparatae, neque
casu efFectae peraguntur, sed ignes potius referunt sublerra-
neos, qui multa per saecüla occulli, tandem peractis cuniculis,
in lucem erumpunt. Eruptione autem facta, viris perilis maxi-
me est vidtndum, ne igneus torrens devastet omnia, neve a-
ger déustus cultu eareat diligenti. Quibus probe consideratis,
ne Lulherus quidem dici potest reformationerna ut voralur,
re ve rå inchoasse* sed irara in Papismum incensam eo tanlum
deduxisse, ut non solum superstitionis tenebras dissipatae, ve¬
rum etiam vitia saeculi delecta evanescerent.

ii.

Eadem, ac de Luthero, est de Gustavoprimo noslra sen-
tentia. Opera enim omni navala, quos progressus Gustavus
fetisset, ni si reges unionis Calmariensis, in primis Christianus
secundus viam ipsi aperuisset coinmodam ? Sane quidem Gu¬
stavus, etiam sine Christiano, ad patriam libeiandam sese ar-



mare potuisset, sed credere fas est, libertationis opus inceptlim
esse pseneque profligalum, cum Danica securis inveteratte di-
scordiae frydram decollasset horribilem; quo facto animos fere
omnium ad libertatem incensos, Gustavoque, libertatis aucto-
ri? deditos fuisse, nemo sit, qui infitielur,

III.

Unde pro cerfo affirmari potest, rebus gestis ornatissimura
quemque famam suara maxime debere ei rerum statui, a quo
sublevatus res gesserit praeckfasv


