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F Ö R O R D .

Jag  lemnar härm ed i den svenska allmänhetens händer första 
delen af Upsala universitets historia. Ingen kan bättre, än jag  sjelf 
i denna stund gör, m ärka de b rister som häfta vid arbetet, och gerna 
skulle jag  se tt denna uppgift lem nad i skickligare händer. Men då 
ingen annan trädde  fram, tvekade jag  icke a tt  lägga hördan p å  mina 
skuldror. H uru medveten jag  än  var om min egen underlägsenhet 
och uppgiftens storlek, m åste jag  m ottaga det uppdrag, hvilket uni
versitetet sjelft anförtrodde mig. Ty det syntes vara en hederssak 
att, när Upsala universitet firade sina fyrahundraåriga minnen, det 
äfven lä t inrista  dessa p å  häfdernas blad och derigenom reste en 
minnesvård öfver fädernas gerning. D et var sålunda en pligt, som 
m åste fyllas, men för dess bud eger ingen a tt  rygga tillbaka. Och 
e tt ä r a tt  öfvermodigt tilltro  sig hvad som helst, e tt an n a t a tt  ödmjukt 
och dock oförsagdt göra hvad som ä r en skyldighet. Jag  torde kunna 
göra anspråk på, a tt  den, som sä tter sig till doms öfver m itt arbete 
och väger dess m ånga b rister med dess få förtjenster, icke förgäter 
a tt  fasthålla denna synpunkt. Det ä r  möjligt, a tt  jag  icke eger a tt  
som en m ildrande om ständighet åberopa den korta  tid, som varit 
mig tillm ätt. Men om ett re n t uppsåt, en allvarlig forskning och en 
oatlåtlig ansträngning betyda något, så  vågar jag  lå ta  dem tynga 
i vågskålen.

Jag  h ar velat bringa min cilma m ater en sonlig gärd  af tack
sam het och kärlek, ty jag  h a r  d jupt känt, hvad jag  ä r  henne skyldig, 
emedan hon hägnat och led t min första vandring öfver vetandets 
omätliga vidder. Det ä r  denna känsla, som sporrat mig och hållit 
mig uppe i ögonblick, då arbete t synts öfverstiga mina krafter. Och
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jag  hoppas och tror, a t t  U psala universitet skall merl en moders 
kärleksfulla öga bedöma, hvad en af hennes yngste söner h ä r  ned
lägger för hennes fot.

Jag  h ar ansett hvarje vidlyftigare ordande om mina källor öfver- 
fiödigt, då  jag  i allm änhet bem ödat mig a tt  för hvarje gång med 
noggrannhet anföra dem. A ldra m inst skulle de t tjena till något a tt  
upprada namnen på de try ck ta  arbeten som jag  användt. Men en 
ko rt erinran om de handskriftsam lingar, u r  hvilka jag  företrädesvis 
öst, torde här kunna försvara sin plats.

F räm st s tå r  naturligtvis K onsistoriiarkivet, som hestår af dels 
det s. k. lilla arkivet, hvarest de dyrbaraste handlingarna förvaras, 
dels arkivet i egentlig mening. Af de ingående brefven begynna 
konungabrefven med 1593, kanslerns med 1028, kollegiernas med 1023, 
m agnaternas (literse procerum  regni) med 1596. Något reg istra tur 
öfver de utgående skrifvelserna tinnes icke förr än från å r  1000. 
Luckorna i dessa båda afdelningar m åste från olika håll, hufvudsak- 
ligen från riksarkivet fyllas. Ej m indre vigtiga äro konsistorii proto
koll, som begynna med November 1024 och sedan fortgå oafbrutet 
för denna tid  utom för tiden Maj 1033—Dec. 1035, der en lucka upp
stå tt. Studentm atrikeln begynner med 1595; e tt album publicorum 
examinum, som begynner 1029, s lu tar 1054, d å  dessa examina upp- 
liäfdes. För följande tidehvarf finnas flera dylika förteckningar på 
åhörare vid föreläsningarna och stipendiater. U r de gamla, utan  
någon ordning på 1000-talet uppgjorda kopieböckerna, särskildt den 
s. k. fullmaktsbokeh, h a r  åtskillig t varit a tt  kemta. — Fakulteternas 
arkiv hafva icke haft något b id rag  a tt  afgifva för de tta  tidehvarf.

E iksarlävet h ar naturligtvis lem nat betydliga bidrag. Riks- 
reg istra turet h ar blifvit fullständigt genomgånget till 1055, och skör
den h a r for den äldre tiden icke varit ringa. Den vigtigaste fynd
orten h ar dock varit den samling, som b ä r nam net Academica Up- 
saliensia, hvars sex första delar afgifvit rikhaltiga upplysningar. I 
dessa ingår kanslersarkivet för äldre  tider. O xenstjernska samlingen, 
isynnerhet den i s itt slag ensam stående brefvexlingen, ä r  ock en 
aldrig  try tande grufva. B land afdelningen för ingående skrifvelser 
ä r  den som om fattar kanslerns och konsistoriets href till K. Maj:t
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(len vigtigaste. Det skulle taga  för m ycket utrymme a tt uppräkna 
alla  and ra  afdelningar, som jag  genomforskat dels med, dels u tan  
framgång, såsom Acta Historica, Riksdagshandlingar, presterskapets 
och konsistoriernas skrifvelser, presteståndets arkiv, handlingar rörande 
kyrkan och skolorna, de brefvexlingar som under olika titla r för
varas etc.

F ör alla finansiela och ekonomiska frågor ä r  K am m ararkivet 
hufvudkällan, ty universitetets räntkam m ararkiv h a r ej äldre räken
skaper än  för 1637. F ö r äldre tider m åste man forska i tionde
längderna och förläningsregistren. Verkliga universitetsräkenskaper 
begynna först med 1620 och fortgå sedan, dock med en lucka för 
åren 1625— 1628. F ö r åren 1600, 1601 finnas äfven räkenskaper 
för kommunitetet. H ärtill komma alla  de upplysningar som oupp
hörligt s tå  a tt  finna uti kam rer Sandbergs med arkivet förenade 
samlingar.

ZJpsala un iversite ts bibliotek gömmer äfven härutinnan dyrbara 
skatter. Förutom  den särskilda afdelning, som om fattar handlingar 
rörande universitetets historia och m otsvarande grupper i Palmskölds 
och Nordins samling, eger det rikhaltiga samlingar i literaturhistoria, 
bibliografi och biografi. Det säger sig sjelft, a t t  jag  genomgått öfriga 
afdelningar, om ock skörden der ej a lltid  var af större vigt.

I Upsala dom kapitels- och Stockholm s stads konsistorii-arkiv  
h a r jag  genomgått de gam la protokollen.

K ungliga biblioteket i Stockholm h a r också lem nat åtskilliga ej 
ovigtiga bidrag, hvilka jag  på sina ställen anfört. F ör nästa tide- 
livarf finnas vigtiga sam lingar af papper, som tillhö rt M. G. De la 
Gardie och Örnlijälm.

Jag  skulle behöfva fylla hela ark, om jag  skulle redogöra för 
alla handskriftliga anteckningar, som jag  begagnat. De finnas i m ina 
sam lingar angifna och äro der för en hvar, som vill kontrollera 
arbetet eller m era i detalj utföra vissa delar, med nöje tillgängliga. 
Innan jag  nedlägger pennan å te rs tå r  mig dock a tt  fram bära min 
hjertliga erkänsla till alla de tjenstem än vid arkiv och bibliotek, som 
med råd  och d åd  tillhandagått mig. A tt namngifva dem och alla 
andra, som med välvilja understödt m itt arbete, behöfves icke för a tt 
öfvertyga dem om, a t t  jag  lifligt erkänner min tacksamhetsskuld.
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Men till tvenne af dem, K andidat M . B. Sw ederus  och Docenten 
A . L . B ygden , ä r  det för mig e tt behof a tt  offentligen u tta la  min 
varm a förbindelse. U tan deras bjelp hade m itt arbete varit än svå
ra re  a tt  föra till slut. I de förtjenster, som grundliga förberedande 
undersökningar skänka, kafva de sin andel; felen i uppgifternas be
arbetande falla på mig ensam.

U psala (len 9 Augusti 1877.

Claes Annerstedt.
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FÖRSTA KAPITLET.

Universitetens uppkomst. Svenskarnos studier i främmande land före Upsala 
universitets instiftelse är 1477. Universitetets grundläggning, äldsta verksamhet 
och upplösning. Svenskarnes fortsatta besök vid utländska universitet efter 1477. 
N ågra ord om bildningen i Sverige mot slutet af medeltiden.

I)et svenska folket träd er sent in i historien, ty (let iir egent
ligen först då  hedendomen steg för steg viker undan för kristendo
men, som historiens ljus faller k larare  öfver våra förfäders lif och 
öden. Och så  sent sker de tta  inträde, a tt  i söder blossar d å  redan den 
väldiga kampen mellan påfvedöme och kejsardöme i full låga, och 
de t k ristna  vesterlandets nationer vältra sig fram  mot österlandet för 
a t t  under korsets hanér kasta  islam tillbaka. Visserligen vidgas vår 
kännedom om den förkristna tiden för hvarje dag- genom fornforsk- 
ningens och språkforskningens rastlösa arbete, men historien, som 
fram förallt stöder sig på skriftliga minnesmärken, kan ej sägas hafva 
indragit äfven oss inom sitt område, förr än  i och med kristendo
mens befästande norden hlifvit en länk i den vesterländska kristenhet, 
hvars första och starkaste sam band var den katolska kyrkan. Från 
medlet a f  12:te århundradet, d å  svenska kyrkans former vunnit till
räcklig fasthet och hennes oberoende tryggats genom egna inkomster, 
härstam m a ock våra iildsta svenska urkunder, och de första ansat
serna till häfdateekning taga äfven d å  sin början i och med de histo
riska  anteckningar, som gjordes vid domkapitlen ocli i klostren. 1 
d e tta  sena uppträdande i verldshistorien, i v å rt lands afiägsenhet 
från  den ä ld re  civilisationens brännpunkter och i v å rt folks ringa 
an ta l å  den ena sidan, om rådets u tsträckning å  den andra, ligger 
förklaringen af a t t  den svenska samhällsbildningen i så  mycket före
te r  en senare växt, än förhållandet ä r  i and ra  länder. Ståndsbild- 
ningen begynner först, då  presterskapet i tolfte århundradet afskiljer 
sig från de t öfriga sam hället; de t verldsliga frälset utvecklar sig ett 
sekel senare, och något borgarestånd återfins icke i vår medeltids
historia. Konungadöm et såsom en rikets representant ej blott till
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namnet, utan  iifven till magten, skapades egentligen af Gustaf I efter 
reformationen, och lian hade en seg strid  a tt  hestå  med y ttringarna 
af landskapernas forna sjelfständighet. Men liksom samhällets form er 
hos oss senare utvecklat sig, så  ligger och tiden för bildningens 
fram trädande hos oss långt efter den, från hvilken i sydligare länder 
dess födelse kan räknas. Orsaken ä r  redan  ofvan nämd, det var fö rst 
i tolfte seklet som kyrkan hos oss blifvit så  stark, a t t  hon ej längre 
behöfde tän k a  ensam t på försvaret af sin tillvaro. Och huru  högt vi 
än m å tän k a  om våra hedniska förfäder, jäm förda med många an d ra  
folk vid tiden för deras kristnande, så  ä r  de t dock kyrkan, hvilken 
vi liksom and ra  hafva a t t  tacka för det m esta af vår äldre odling. 
Hon liar dock fört kristendom ens ljus genom verlden, och den m o
derna civilisationen kallar sig lika ofta och med rä tta  den k ristna  
civilisationen.

I)et ä r  en af den nyare forskningens vackraste resultat, a tt man 
omsider gjort rä ttv isa  å t  den rom erska kyrkans verldshistoriska verk
samhet, genom a tt uppvisa hennes förtjenster om civilisationens be
varande och utbredande. H 011 vårdade den an tika bildningens arf, 
då  rom erska rikets sista spillror sopades bo rt a f folkvandringens 
oemotståndliga våg; hon h a r k ris tn a t de barbariska folken, småningom 
höjt dem, och under århundraden hade bildningen och vetenskapen 
ingen annan tillflykt, än inom templens och klostrens fridlysta m urar. 
Man m å tad la  henne, a tt  hon ej gjort mera, man m å med rä tta  före
b rå  henne, a tt  hafva småningom förlorat sin uppgift u r  sigte, tills hon 
slutligen ren t af bekämpade den oem otståndligt växande andliga rö 
relse, hvars uppkomst hon sjelf möjliggjort, men man måste ock er
känna det goda, som hon fordom u trä tta t. I n ära  nog sju århun
draden h a r kyrkan representerat rä ttens och bildningens sak gent 
emot det ännu p å  styrkans r ä t t  sig stödjande verldsliga samhället.

I)en rå a  styrkans tid  var dock slutligen ute, och en annan brö t 
in, d å  i det verldsliga sam hället lagens välde blifvit e rkändt som det 
högsta af alla. F rån  d e tta  ögonblick var icke bildningen längre i 
samma behof af något särsk ild t kyrkans skydd. Hon trädde u t i 
lifvet på egen hand, afsägande sig kyrkans skydd, men äfven allt 
mer frigörande sig från det förmynderskap, hvari hon hittills hållits. 
Detta nya tidelivarf i bildningens och vetenskapens historia, då  barn
domens beroende utbytes mot m annaålderns sjelfständighet, inbryter 
med universitetens första stiftelse, och tillväxten a f  universitetens 
antal ä r  en m ätare p å  bildningens utbredning och s tä rk ta  sjelfstän
dighet. Man kan ej sä tta  nog högt den inflytelse, universiteten haft 
på  den europeiska civilisationens utveckling, och, ehuru vi i våra 
dagar med tillfredsställelse kunna påpeka, a tt  bildningen så  växt ut
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å t  alla  sidor, a tt universiteten ej längre uppbära ensamne ens den 
stränga  vetenskapens sak, så  v ittnar dock historien om, a tt  det icke 
a lltid  varit så, u tan  a tt  århundraden förgått, under hvilka dessa 
sam m a högskolor nästan ensamne vårdat den fosterländska bildnin
gen och föid vetenskapernas sak fram åt. Det gäller ej blott om 
aiulra, utan  det gäller äfven om oss, och derför m åste kännedomen 
om U psala universitets historia äfven i ej ringa mån innebära det
sam m a som kännedomen 0111 fosterlandets andliga utveckling, framför 
a llt p å  en tid, d å  det ännu var de t egentliga Sveriges enda hög
skola. Denna historia ä r  e tt stycke u r  den större, som omfattar 
fosterlandets, och deri lik den senare, a t t  ljus och mörker, lycka ocli 
m otgång vexla i skarpa motsatser, ja  äfven deri, a t t  stundom män 
fram trädt, som fört den svenska vetenskapens namn öfver verldcn 
och gripit in i mensklighetens utveckling.

Det var först mot medeltidens slu t i senare hälften a f  15:de å r 
hundradet, som planen a tt  gifva Sverige e tt eget universitet omsider 
förverkligades. Det kan vid första anblicken synas, som våra för
fäder kommit väl sent på den tanken, men vid närm are besinnande 
to rde saken förhålla sig annorlunda. Vi voro i m ånga fall, såsom 
redan  ä r  näindt, århundraden efter sydligare folk i utveckling, och 
derför m åste ock universitetstanken hos oss sk ju ta fram långt senare, 
och den kunde ej förverkligas, förr än vi hunnit till e tt visst stadium 
i vår samhällsutveckling. Derest man håller denna sak i ögat, synes 
tidsafståndet mellan universitetets fram trädande hos oss och andra 
ej så  stort. Det äldsta universitetet a f  alla, det i Bologna, fick kej
serligt privilegium 1158, men till hvilken hög grad af blomstring och 
rikedom  hade ej då Nord-Italien redan  hunnit. Rättens vetenskap
liga studium  var en nödvändighet i e tt land, der den gamla romer
ska rä tten  fortlefde p å  så  m ånga om råden, men tillika såg bredvid 
sig kyrkans utvecklade kanoniska lag, de uppåtsträfvande kommu
nernas sjelfgifna stadgar och kejsardöm ets feodala rättssystem . Före 
sam m a sekels slu t hade högskolorna i Salerno och Paris k läd t sig i 
fasta  form er och vunnit europeiskt rykte, den fö rra  för sina förtjen- 
ste r om medicinen, den senare om teologien. Men härvid förblef det 
en längre tid ; halftannat århundrade fick förgå, innan något tyskt 
land erhöll en egen högskola. Och h ä ri låg  ej någon tillfällighet, ty 
de särskilda länder, hvari tyska kejsarriket sönderföll, liade ej förr 
hunnit den utveckling, a t t  der gjordes verkligt behof af e tt universi
tet. D et första, som stiftades, var lika  mycket slaviskt som tyskt, 
då K arl a f Böhmen-Luxemburg, som gjort sin uppfostran i Paris och 
der lä r t älska vetenskaperna, efter m önstret af dess universitet å r  
1348 upprä ttade  universitetet i Prag, hvartill påfven redan året förut
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gifvit s itt bifall. Exemplet följdes p å  an d ra  håll. 1365 stiftades 
universitetet i Wien, 1886 i Heidelberg, 1388 i Köln, 1392 i E rfu rt 
och 1403 i W urzburg. U niversitetets i Leipzig stiftelse å r  1409 fram 
kallades genom de häftiga striderna i Prag, som slöto med de främ 
mande, särsk ild t de tyska, elem enternas utvandring. N ord-Tyskland 
fick 1419 e tt universitet i Rostock och 1456 i Greifswald. De engelska 
högskolorna i Oxford och Cambridge utvecklade sig småningom redan 
under loppet af trettonde århundradet. Dessa å rta l vittna temligen 
tydligt, a t t  vi, d å  U psala universitet omsider stiftades å r  1477, icke 
voro efter vår tid, u tan  snarare framom den. Och man kan med 
skiil sä tta  i fråga, om vid den tiden de svenska sam hällsförhållan
dena ännu hunnit den utveckling och bildningen den mognad, a tt  en 
högskola h ä r  kunnat upprä ttas på fasta grundvalar och sn art slå 
djupa rö tter, äfven om tidsförhållandena icke varit så  ogynnsamma 
för dess utveckling. Åtminstone skulle i så  fall dess lif icke alldeles 
utslocknat redan före reformationen, som annars nog lå tit högskolan 
dela sam m a öde, som den rom erska kyrka, genom hvars omsorger 
denna högskola kalla ts till lif. OCh ej heller skulle det varit så  svårt 
för de första Vasakonungarna a tt  ånyo u p p rä tta  de t verk, som blifvit 
nedbrutet. Jag  återkom m er härtill längre fram

Innan jag  öfvergår till a t t  skildra, hu ru  tankarne p å  e tt univer
site t vakna och slutligen förverkligas, torde det ej vara  olämpligt a tt  
något närm are redogöra för de t sätt, hvarpå man ända till den tiden 
sökte e rsä tta  saknaden a f  en högre bildningsanstalt. Det var genom 
besök i främmande länder och studier vid deras högskolor. Visser
ligen behöfde man ej härtill taga sin tillflykt, då  det blott var fråga 
om a tt  m eddela vanlig prestbildning, sådan  den då för tiden kunde 
anses behöflig hos dem, som skulle p å  landsbygden sköta de prester- 
liga åliggandena, ty för de tta  ändam ål voro vid våra  domkyrkor, 
såsom i an d ra  länder, särskilda skolor inrättade, vid hvilka under
visning i la tinska språkets elementer, kyrkans ritu a l och den kanoni
ska rä ttens vanligaste lagbud meddelades af en a f  kapitlets med
lemmar, som ju s t derför b ar titeln  scolasticus '). Men för det högre 
presterskapets utbildning kunde de tta  ej vara tillräckligt. F ör bisko- 
parne och de stora domkapitlens ta lrik a  medlemmar var de t redan 
i deras egenskap af kyrkans styresm än en nödvändighet a tt ega om
fattande m sigter i de teologiska vetenskaperna och i kanoniska rä t
tens m ånga och invecklade stadgandcn. Och föl” deras inflytelse i 
samhället, der de representerade den högre bildningen, fordrades

')  N är tilloppet af lärjungar blef större, tillsattes särskild rector scolariuni, 
stundom flera, som skötte undervisningen, livaremot scolasticus blott behöll uppsigten 
öfver det hela.
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ovilkorligen, a t t  tlc voro i besittning af m otsvarande insigter ocli en 
själsodling, sådan a tt  öfriga sam hällsm edlem m ar m åste erkänna deras 
öfverlägsenhet. D etta h ar kyrkan klarligen insett, och derföre finna 
vi ock en oafbruten ström  af svenskar, som äm nade ingå i preste- 
s tåndet eller vanligen redan tillhörde detsam m a, vandra mot söder 
för a tt  besöka främmande länders universiteter, vid hvilka denna bild
ning ensam t stod a t t  finna. I)e klaraste och starkaste  bevisen på 
rigtuingen och styrkan af denna ström äro a tt  söka i antalet a f de 
svenska studerande, som befinnas vara inskrifna i de främmande 
universitetens m atriklar, och jag  har såvidt möjligt varit sökt tillgodo
göra mig de upplysningar, som derur s tå tt  a tt  vinna ’). Men man 
kan äfven på en annan väg närm a sig till ganska sannolika slut
satser om de t sätt, hvarpå den högre bildningen genom utländska 
studier upprätthållits, 0111 man söker sam m anleta, så  vidt möjligt är, 
de bevis, som kunna anträffas på, a tt kyrkans medlemmar fort titlar, 
hvilka antyda a tt  de tag it grader inom de olika fakulteterna. Den 
senare undersökningen kan visserligen ej hlifva uttömmande, ty der- 
till sknlle erfordras a tt  genomgå alla våra  m edeltids handlingar, men 
jag  h ar granskat tillräckligt många, för a t t  våga tro, det resultatet 
skall icke så litet bidraga till belysande af sjelfva sakförhållandet.

F örst under senare hälften af to lfhundratalet finna vi säkra  be
vis för, a t t  svenskar mera regelbundet besökt främmande länder för 
a tt  der studera, ehuru det ä r  mer än sannolikt, a tt  dylikt redan 
förut egt rum , då kyrkans utveckling, särsk ild t efter domkapitlens 
allm änna införande, ovilkorligen fordrade en högre bildning hos 
biskopar och p re la te r2). Det var i Paris, vesterlandets ryktbaraste 
högskola och ända till stiftelsen af universitetet i P rag  den enda 
norr 0111 A lperna, hvars läge möjliggjorde e tt  starkare  besök af 
nordbor, som våra landsmän nästan uteslutande hem tade den högre

' )  F ö r de flesta af dessa har jag  att tacka bibliotekarien C. G. Styffes rika 
excerpter ur de utländska universitetsmatriklarne, hvilka öfverallt äro min källa, 
der ej nägon annan särskildt anföres; för medeltiden äro uppgifterna om Rostock, 
Greifswald, Leipzig och E rfurt af stor vigt, för följande tider omfatta dessa excerp
ter ännu Hera högskolor. U r tryckta källor har jag  endast kunnat ösa för 1’rag 
och Köln (nemligen för det förra ur Monumenta univers. Pragensis lib. 1, II, Fragaj 
1830—1834 och för det senare ur L. Dane’s uppsats i N orsk historisk tidskrift för 
1875). F ö r en senare tid har jag  dessutom kunnat använda: Forstemau, Album 
acad. W ittcbergensis 1502—1560, Leipzig 1841, 4:o och Album studiosorum acad. 
Lugduno-BataviC 1575—1875, 4:o. För Pariseruniversitetet har jag  tyvärr haft 
hvarken o tryckta eller tryckta förteckningar a tt tillgå, utan måst åtnöja mig med 
de spridda uppgifter, som kunnat ur diverse källor samlas.

2) Redan på 1220-talet förekommer en magister Stenarus vid den omyndige 
konung E rik  Eriksons sida (Dipl, Svpc. I n. 210).
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bildning, som ej stod a t t  förvärfva i eget land '). Till understöd
jande häraf hafva troligen redan  tidigt de särskilda stiften förpligtat 
sig a tt  gifva b id ra g 2). Åtminstone h a r ärkebiskop Jakob Israelsson 
(1277—1281) till understöd för de svenskar som studerade i Paris 
först anslagit fattigtionden a f  5 härader i Roslagen, men sedan å r  
1280 utbytt denna mot biskopstionden af Tierp och G estrikland :1). 
Ej långt derefter tillförsäkrades dessa fattige studerande genom en
skild frikostighet om en än större fördel, i det Upsaladom prosten 
Andreas And å r  1285 inköpte en tom t i Paris, hvars tvenne bygg
nader upplätos till bostad å t  hans landsmän. Högsta vården af denna 
egendom tyckes redan tid ig t legat i dom kapitlets händer, å t  hvilket 
Andreas slutligen 1313 afträdde alla sina rättigheter deröfver4). Egen
domen hade s itt läge p å  Seinens södra eller venstra strand, således 
i närheten af öfriga till universitetet hörande byggnader, mellan de 
sm å gatorna rue serpent och rue des denx p a rtes  och innefattade 
e tt större hus vid den förra gatan, e tt m indre vid den senare 5). In
rättningen motsvarade, om ock i m indre skala, de välkända kollegier, 
som ej blott i Paris utan  äfven vid and ra  universitet upprättades af 
enskilde eller kyrkliga korporationer för a tt  understödja landsm äns 
utrikes studier, och hvilka än i dag bilda det u tm ärkande draget i 
rle engelska universiteten. A tt de i Upsalakollegiet boende svenska 
studenterna ej blott der haft sina bostäder, u tan  b ildat e tt afskildt helt, 
organiseradt i likhet med de öfriga kollegierna, fram träder tydligen i 
de detaljerade föreskrifter för detsamma, som ärkebiskop Johan  1291

')  I  allmänhet torile svenskar, och det af lätt begripliga skäl, ej sträckt sina 
studieresor längre mot söder, ehuru det väl icke ä r  omöjligt, a tt sä någon gång liar 
skett, då den täta beröringen m ellan romerska stolen och den svenska kyrkan ofta 
måst föra svenska andlige a tt besöka Italien. De högskolor, som synas blott till
fälligtvis varit besökta af svenskar, skola i slutet af denna teckning af våra lands
mäns utrikes studier angifvas.

2) 1407 utfärdar biskop K nut i L inköping allvarliga förmaningsbrcf till dem, 
som oj fullgjort sina tiondeåligganden till studiehuset i Paris (lleuterdahl, svenska 
kyrk. hist. III, 2, s. 75). 1482 anslår biskop Conrad Rogge i Strengnäs bestämda 
anparter af hvarje ledig pradaturs inkomster till understöd för dem, som studera 
vid studia privilegiata (Troil. Skrifter t. Reformat. Hist. I l l  s. 309—312).

3) Diplomat. Svec. I n. 699. Den äldsta uppgift jag  funnit på någon svensk, 
som studerat i Paris, är berättelsen, a tt den ryktbare B ryniolf Algotsson, biskop i 
Skara 1277—1317, studerat der en längre tid (Scriptores rer. Svecic. I I I ,  2 , s. 147).

4) Dipl. Svec. I n. 808 och I I I  u. 1913. Jfr. bekräftelsen af 1315 1. c. I I I  
n. 2025.

Ä) Läget framgår tydligen af brefvet i Dipl. Svec. I n. 8 0 8  och af försäljnings- 
brefvet 1354 (Skamlin. Ilandl. X II , s. 72). I  närheten fans det danska kollegiet; 
begge la go ungefär på samma afstånd från Notre Dame och Pantheon (Hammerich 
i Nordisk Univers. T idskrift för 1860 s. 19—21). E n närmare beskrifning af lägel 
kan äfven läsas i Pedagogisk Tidskrift, Stockholm 1868  s. 31.
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utfärdar, af livilka synes a tt  <less innevånare i medeltal ej borde öfver- 
stiga 12, och a t t  latinska sp råket var det enda, som af dem fick 
sins emellan an v än d as '). Äfven Linköpings och Skara stift hade 
förvärfvat sig hus för samma ändam ål. För det förras räkning hade 
hiskop Karl 1317 inköpt en gård, som hette  A d  cornu cervi och 
låg i hörnet af rue du m ont S :t H ila ire  och rue des C annes  m idt 
emot L o m b a rd e rk o lle g ie tS k a ra h u se t, för hvilket ej något förvärfs- 
å r  uppgifves, var beläget vid den fordna gatan rue de Clos B runcau  
nära  dekretisternas skolor 3).

U nder förra hälften af 14:de århundradet liafva dessa kollegier 
säkerligen varit väl behötiiga och ofta upptagna. N är vi deremot under 
dess senare hälft finna dem så  godt som ödelagda, torde orsaken dcrtill 
ej vara a tt  söka så mycket uti någon plötslig förminskning i svenskarnes 
utrikes resor, som ej m era i det enkla förhållandet, a t t  efter P rager- 
universitetets stiftelse å r  1348 strömmen a f  svenskar tag it en för
ändrad  riktning och vändt sig till de tta  lä tta re  åtkomliga universitet. 
Redan 1350 försöker U psalakapitlet försälja tomten, och 1354 träffar 
dess ombud, Upsalakaniken m agister M atthias Laurentii, e tt aftal om 
försäljningen, hvilket dock ej synes hafva blifvit a f hans hufvudmän 
godkändt, ty 1355 utfärdade ärkebiskopen och kapitlet ny fullmagt 
för and ra  personer a tt  sälja Pariserhusen. 1374 försåldes »i n är
varo af de i Paris studerande svenskarne» en träd g ård  vid rue 
serpen t, troligen sista lemningen af Upsalakollcgiets egendom 4). 
Samma öde vederfors småningom de begge and ra  stiftens egendom. 
Redan 1392 var Skarakollegiet af b rist på  besökande öfvergånget i 
engelska nationens besittning, u tan  a tt  någon invändning deremot 
förspordes. Äfven Linköpingskollegiet stod d å  tom t och säges vara 
öfvergånget i samma nations händer 5), men detta  h a r  i så fäll kan
ske ej skett med egarnes samtycke, ty ännu 1410 och 1414 ta la r 
Linköpings kapitel om sitt P a rise rh u s6).

')  Diplom. Svcc. I I  n. 1045.
2) Dipl. Svcc. I I I ,  n. 2103. Om läget jf r  Budinszky: Die universität Paris etc. 

Berlin 1876 s. 64. Denne författare har begagnat såväl Bukei välbekanta arbete 
om Pariserunivcrsitetet som universitetets gamla arkiv.

3) Budins/.ky anf. st. s. 64.
4) F ö r ofvanstående se de för åren 1350—54 tryckta brefven i Skandinav. 

Ifandl. 12 s. 58 ff.; 1355 års fullmagt i Kiksark. pergam.bref 11. 229 och 1374 års 
försäljning hos Budinszky anf. st.

5) Budinszky anf. st.
°) 1410 får Skarakaniken (sedermera biskopen) Sigge Uddsson, studens P arisiis 

fullmagt a tt taga vård 0111 Linköpingshuset (bref på bakre permen af Cod. 75 Ups. 
Bibi.), och 1414 omnämnes det ännu (Cod. 6 fol. 5. a, och 5. b, Ups. Bibi.)
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V åra  landsm äns besök vid denna i lo :de och 14:de seklen sä 
lysande högskola, h a r  u tan  tvifvel varit a f mycket stor betydelse for 
vår andliga odling och haft en väsendtlig andel i den friska och 
jämförelsevis rika  skörd, som på d e tta  fä lt sk juter fram  ända in i 
medlet a f 14:de århundradet, d å  inbördes krigen och den nordtyska 
invasionen rubba  vår nationella utveckling och åstadkom m a en ej 
ringa förvildning. Ty om de t oclcså vore a tt  gå  för långt, derest 
man ville påstå, a t t  den låga ståndpunkt, som vår andliga odling i 
15:de århundradet intager, jäm förd med förhållandet i början a f  före
gående århundrade, hufvudsakligen vore a tt  tillskrifva den om ständig
heten, a t t  svenskarne num era sökte sin bildning vid de föga utveck
lade nordtyska universiteten i stället för i Paris, d å  ju  äfven denna 
högskola sam tidigt sjunkit p å  e tt högst betänkligt sätt, så synes man 
ändock berättigad a tt  sluta, det blomstringen i vår lite ra tu r under 
förra hälften af 14:de århundradet, det rikare  politiska lif som då 
rörer sig, och kanske ej m inst det vackra rikslagstiftningsarbete, 
som konungadömet gör till sin uppgift, till sto r del både fram kallats 
och möjliggjorts genom den m era om fattande bildning, som såväl 
kyrkans p rela ter som konungadömets förnäm sta verldsliga m edarbetare 
förvärfvajtt vid Pariseruniversitet. Det ä r  d e tta  förhållande vi liafva 
a tt  tacka för det num era ej längre till sin äk thet bestridda m ärkliga 
arbetet »O111 konunga- och höfdingastyrelse», hvars halffranska u r
sprung ä r  temligen säkert, p å  samma gång det vittnar om de nya 
idéer, som hos oss sköto fram  och äfven p å  m odersm ålet sökte finna 
s itt uttryck. An tydligare ä r  de tta  förhållandet med de franska 
riddarrom anserna, »Hertig F redrik  af Normandie», m. fl., som nu om
klädas i svensk drägt, för a tt  tjena till läsning i den svenska frälse
mannens hem, der chevaleriets idéer och vanor nu göra s itt intåg. 
Vid deras sida s tå r e tt u r ren t fosterländsk grund upprunnet skalde
verk, den äldre  rim krönikan eller den s. k. Eriks-krönikan, som både 
i kraftfullt språk  och m anliga tan k ar höjer sig vida öfver dess fort
sättningar i följande århundraden. Och h u r mycket än  den nya riks- 
lagstiftningen under Magnus Erikson livilar p å  äk ta  svenska grund
valar, torde dock både den och de landskapslagar, som under den 
närm ast föregående tiden underkastades en sista bearbetning, i mycket 
hafva a tt  tacka  erfarenheten och bildningen hos män, som tag it känne
domen 0111 rä ttens vetenskapliga' studium  i främmande land och som 
sett centralisationsarbetet der rö ra  sig i större former.

Det skulle vara in tressan t a tt  kunna uppvisa, i hvilket antal 
svenskarne vid olika tider besökt P aris  och a tt  fram hålla hvilka be
tydande män, som der förvärfvat sin bildning, men det ä r  omöjligt 
för mig, d å  ingen ännu genom gått universitetets m atrik lar och u r
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dem  utletat våra  landsm äns namn '). Så vigtigt synes mig dock 
hvarje spår af denna beröring, a tt  jag  ansett mig bura härnedan 
anfora hvarje bevis jag  anträffat å  våra  landsm äns besök derstädes ’). 
Och ej utan  tillfredsställelse se vi åtskilliga af dem under sin vistelse

')  T yvärr gå icke ilen engelska nationens register tillbaka öfver 1333; de för
varas munera i universitetsbiblioteket (Sorbonue).

2)  B ry n io lf  Algotsson, biskop i Skara 1277 (se ofvan s. 6 not 3). K ring 1278 
studerar herr iS’ils Alleson  (troligen den blifvande ärkebiskopen) och 3 andra sven
skar i Paris (Dipl. Svec. I, n. 877). — 1283 ihågkonimer Linköpingsbiskopen Henrik 
i sitt testamente 5 »fratres studentes Parisiis pro provincia Dacia» (Dipl. Svec. I, s. 
(121). — 1299 befinna sig kanikerna Hemmingus  från Upsala och H erm annus  från 
L inköping jem te en pauper scolaris Andreas Calis i Paris (Dipl. Svec. II , n. 1271).
— 1312 ihågkommas våra pariserstudenter med ett rik t testamente af Linköpings- 
kaniken Thorstanus de Ölandia (anf. st. I I I ,  n. 1851). — 1325 S ig fr itiu s  från 
Vesterås, magister Thom as Jonsson  (sedan biskop i Yexiö 1344—75 och Vadstena 
klostrets nitiske gynnare) och troligen Vesteråskaniken Hemming (anf. st. III , n. 
2498 och 2501). — 1330 N icolaus M atthiai clericus, trol. från Upsala (anf. st. IV. 
ii. 2779). — 1335 M atth ias L a u ren tii  (anf. st. IV , n. 3159). — 1341 fem svenska 
scolares (anf. st. V, n. 3500; L'11'o Sillonis skall tydligen rättas till Ulfo Gislonis, 
en son till riksrådet Gisle Elineson som blef kanik  i U psala; jfr  lliksark . perg.
bref n. 908). — 1343 Olaus fratruelis Laurentii can:i Ups:s (anf. st. V, s. 152).
— 1345 Algotus  m inoriterbroder från Skara (Reuterdahl, Sv. kyrk. hist. II, s. 574 
efter W adding, Annal. Minor.; W addings uppgift a tt han var magister ( =  doctor) 
in theologia bekräftas af vita Birgitta; i Script, rer. Svec. I I I ,  2 s. 195). — 1346
gilYcr en Upsalakanik penningar till Pariserhusen (Dipl. Svec. V, s. 572). — 1347
M ag. Conradus de Svecia, canon. Aboensis är ombud i Avignon för artistfakul
teten (Budinszky s. 219). — 1348 undervisar en A ndreas de Svecia  i filosofi »cum 
celebritate et ingenti nominis farna» (Budinszky s. 2 1 8 ) — 1348 L au ren tiu s  de 
Svecia  professor i fac. artium  och procurator nationis Anglica? (Budinszky 221). — 
1348 H cnricus Thomte de Svecia  blir procurator (Lagerbring III, 856 not. 5 och 8; 
han har liksom Budinszky öst ur Bulan hist. univ. 1’arisiensis, ehuru den senare 
iifven begagnat universitetets gamla handlingar. — 1354 M ag. M atth ias Lauren tii  
canon. Ups. och sedan biskop i Vesterås 1372—1378 (Skand. Handl. 12 s. 58). — 
1358 Mag. Bero de Svecia  procurator nationis Anglica; (Budinszky s. 43 not. 49); 
kanske den mag. Björn i Fogelås s. 1360 är afliden (R iksark. perg.bref n. 464, 465). 
1357 N icolaus Joliannis  de Svecia procur. nat. Anglica; (Budinszky s. 222; kanske 
den, som sedan är kanik i Upsala (R iksark. perg.bref n. 484 etc.). — 1363 är Mag. 
Johannes de Svecia  dioc. Aboensis procurator nat. Anglica; (Budinszky s. 221); 
bau är tydligen Johannes P etri,  bisk. i Abo 1368—1370, som 1366 väljes till Pariser- 
universitetets rektor (Script, rer. Svec. I I I ,  2, s. 134 not. e). — 1366 väljes Petrus  
de Svecia  till rektor (V iriville Ilist. de 1’instruct. publ. s. 385). — 1382 Mag. B r y 
nolf, sedan bisk. i Skara 1404—1424 (Budinszky s. 218, som förblandar denne 
B. Karlsson med hans företrädare Brynolf Algotsson). — 1382 Ups. kaniken H enri- 
cus Caroli, ärkeb. 1383—1408 (R iksark. perg.bref n. 1681). — 1382 antages i Prag, 
som baccalaureus juris Johannes de D ulmen,  can. Aboensis, mag. artium  et baccal. 
in decretis Parisiensis (Monum. Univ. Pragensis Tom. II). — 1406 återkommer en 
dominus Tyrrerus  från Paris och skänker Vadstena åtskilliga böcker (SS. rer. Svec. 
I, 1, s. 121) — 1410 får Siggo Odclonis, canon:s Scarensis et juris canonici studens
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i Paris u tm ärka sig på e tt såd an t sätt, a t t  de vid universitetet för en 
tid  anknötos antingen som ledare för den engelska nationen, till hvilken 
alla  nordbor hörde, eller som universitetslärare och rektorer. Så 
hafva fyra stycken varit prokuratorer (— vårt »kuratorer») för den 
engelska nationen (vid åren  1348, 1357, 1358 och 1363). F y ra  hafva 
beklädt den så  högt eftersträfvade värdigheten af universitetets rektor 
(1366, 1416, 1432 och 1435), och d å  rektor valdes h land »magistri 
regentes» eller de aktiva medlemmarne af tilosotiska fakulteten, ä r  
det k la rt a t t  dessa 4 äfven tillhö rt universitetets lärarekår, men dess
utom påträffa vi äfven under åren 1347 och 1348 trenne svenskar» 
af hvilka två åtm instone med visshet m eddelat offentlig undervisning. 
Och redan u r  de sparsam m a uppgifter, som jag  sam lat, framgår, a tt  
13 af de svenska stiftens biskopar s tudera t i P aris; högst s tå r Abo 
med fem, dernäst U psala och Skara med tre  hvar, så Yexiö och 
Yesterås med hvar sin. N är en gång universitetsm atriklarne få vittna 
om våra  landsm äns besök, blifver säkerligen an ta le t betydligen ökadt, 
men redan hvad man vet synes ta la  för, a tt  Pariseruniversitetet u t- 
öfvat e tt ej ringa inflytande på våra  prelaters vetenskapliga u t
bildning.

N är konung Karl a f Bölimen 1348 instiftade universitetet i Prag, 
var det, som jag  redan näm t, helt naturligt, a tt  de fleste af de sven
skar, som m åste i främ m ande land söka den bildning, som ej hemma 
stod a t t  förvärfva, skulle heldre vända sig h it än till de t mera svår
åtkomliga Paris. I e tt halft sekel finna vi oupphörligt landsm än in- 
skrifva sina namn derstädes, än d a  till dess å r  1409 det våldsamma 
u tb ro tte t a f  czeckernas fiendskap mot tyskarna dref de senare och 
med dem äfven nordborna, som tillhörde den s. k. saxiska nationen, 
bort ifrån den högskola, som för en tid  nästan täfla t i anseende med 
moderuniversitetet i Paris. Af den filosofiska fakultetens m atrikel

Parisiis (setlan bisk. i Skara 1424—1435) fullm agt a tt varda Linköpingshuset (so 
ofvan s. 7 not 6). — 1416 väljes P etru s lioodh  de Abo  till rek tor (V iriville anf. 
st. s. 385). — Mag. Olaus L a u ren tii  (ärkeb. 1432—1438) var »in decretis bacca- 
laureus Parisiensis» (SS. rer. Svec. I I I ,  2, s. 1 0 1 . — Olaus M a g n i  (bisk. i Abo 1450 
— 1460) blef först magister i P a ris ocb derpå lector ethicorum, valdes både 1432 
och 1435 til! rektor (Script, rer. Svec. I I I ,  2, s. 134, not q). — 1436 Lauren tius  
Olavi de Thuna,  canon. Ups., baccrs Pragensis antages som bacc. i Paris ocb blir 
1437 artium licentiatus (Budinszky s. 221). — 1459 antages till lärare vid teologi
ska fakulteten i Greifswald »unus lector Parisiensis de Svecia ordinis fratrum mino
rum» (Ivosegarten Gesch. d. Univ. Greifswald s. 8 1 ; namnet är ej angifvet). — 
Trenne biskopar i Abo M agnus N ico la i de  S ä r k /lax  (1489—1500), L aurentius  
M ichaelis S u u rp ä  (1500—1506), och Johannes O lai  (1506—1510) kallas »magistri 
Parisienses» (Juusten, Chron. episc. F inland, ed. Porthan 1859 s. 554, 581 och 588). 
—  In g o lf as, decanus Upsaliensis (1501) kallas magister Parisiensis (Dipl. Svec. V, 
s. 310).
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synes, a t t  åren 1368— 1407 åtm instone 51 svenskar tag it examina 
inom fakulteten, a f hvilka de flesta dock b lo tt angifvas såsom befor
drade till baccalaurei. I den jurid iska fakulteten hafva icke mindre 
än  73 stycken varit inskrifna '). E j få af dem voro män af mog
nad ålder och några innehade redan p re la tu re r inom svenska kyr
kan, såsom ärkedjäknarne i U psala och Abo, Karolus Haquini och 
M agister Henricus Magni, af hvilka den förre å r  1382 kallas »rector 
universitatis ju ristarum  studii Pragensis», den senare å r  1397 in- 
skrefs i jurid iska fakulteten. Bland ■ an d ra  m era fram stående män 
m ärkes Magister Tordo, som 1367 blef m agister, derpå i 4 å r  upp
trädde som lärare och å r  1374 lä t som baccalaureus in decretis 
inskrifva sig i ju rid iska fakulteten för a t t  fo rtsätta  sina juridiska 
studier, ehuru han redan var dom prost i Y esterås kapitel; 5 å r  senare 
besteg han biskopsstolen i Strengnäs. K nu t Bosson (af N att och Dag- 
slägten), sedermera biskop i Linköping 1391, studerade 10 å r  tidigare
1 Prag. Magnus Olofsson Tawast, biskop i Abo 1432— 1452 och 
konung Eriks kansler, blef 1398 m agister in artibus. Äfven i vår 
literaturs qvarlefvor skönjas spåren a f  besöken i Prag. B land Upsala 
biblioteks handskrifter finnas arheten i kanonisk rä t t  och filosofi 
m. m. afskrifna »in studio Pragensi» a f  en »Petrus Johannis de 
Malmom in Svecia in episcopatu Strengenensi» 2); och den Linköpings- 
klerk, som med anledning a f  S:t B irg ittas uppenbarelser om konung 
Magnus Eriksson och haps söner författat någ ra  korta men intressanta 
historiska kom m entarier till dessa, h a r  uppenbarligen studerat i Prag, 
alldenstund han  om talar några egna detaljer rörande de kejsar- 
porträtter, som Karl IV lå tit m åla och u p psä tta  i s itt palats :l).

Efter Prageruniversitetets sprängning 1409 synas ej svenskarne 
vidare hafva besökt detsamma. De vände sig i stä lle t dels, ehuru i 
m indre mån, till det 1392 stiftade universitetet i E rfurt, dels och 
hufvudsakligen till det nya universitetet i Leipzig, hvars upprättande

')  D essa och följande uppgifter ä ro  h em tade u r  M onum enta universita tis 
P ragensis.

s) 1374 afskref han Johannis (le Lignago: Com pilatio decretalium Gregorii lX :i,
2 volymer in folio, n. 23 och 24 hland MSS. i Ju s  Canonicum; samma år, Logica 
Johannis Buridani, translatio ethicorum A ristotelis och expositio physicorum Arist., 
n. 16 af MSS. i skolastisk filosofi; 1375 Declamationes Senecåä m. ni., sign. 11. 5 i 
Benzelii katalog. — Kanske torde jag  h ä r få rä tta  en uppgift af Stjernman, som 
upprepats af de flesta författare i vår literatu rh isto ria ; han  antager neniligeii, a tt 
den doktor Johannes Caldarini, efter hvilken i P ra g  ett arbete i kanonisk rä tt blif- 
vit afskrifvct, skulle vara en Johannes Caroli seolaris Pragensis, som 1387 inskrifves 
i Vadstena (se »Tal om de lärda vetenskapernas tillstånd» s. 34, not 94), en i och 
för sig väl betänklig gissning. Nu är emellertid Caldarini en välbekant professor i 
Bologna, som afled 1365.

3)  Scriptores rer. Svee. III , 2, s. 18.
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14011 ju s t fram kallats af tyskarnes utvandring från P rag  ocli som 
derfor äfven upptog de tyskar och nordbor, som förut besökt den 
böhniiska högskolan. I E rfu rt synas från 1405 till 1475 (det första 
och sista  inskrifningsåret för någon svensk) ungefår 40 stycken hafva 
varit inskrifna, men några m era fram stående namn kunna ju s t ej 
bland dessa upptäckas '). Det var otvifvelaktigt en förlust lör oss, 
a t t  våra  landsm äns besök derstädes upphörde ju s t vid den tid, då  
humanismen kom till väldet vid det thiiringiska universitetet och 
började skaka på den gamla m edeltidsbildningens stelnade lärobyggnad.

V ida större v ar det an ta l a f  svenskar, som besökte Leipzig -), 
i det m er än 140 stycken inskrefvos under åren 1410—1475 eller de 
första (i(j åren af dess tillvaro; och åtm instone 41 a f  våra  landsm än 
hafva der promoverats till filosofie m agistrar före reformationen. 
Bland dessa återfinnas många, som i kyrkans, statens eller vetenska
pens tjenst inskrifvit sina nam n i vår historia. F rån  U psala igenkänna 
vi ärkebiskoparne Olaus Laurentii (inskr. 1410) och Johannes Benedicti 
(mag. 1437), domprosten E ricus Andrese (af Banérslägten, mag. 1440), 
ärkedjäknen K ristofer W icte (mag. i Bostock 1424, inskrifven 1420 
i Leipzig, exam inator derstädes 1455, 1430 3), Jacobus Gislonis (mag. 
1474, sederm era teol. doktor), och slutligen fil. magistern och teol. 
doktorn E ricus Nicolai, sederm era scolasticus i Upsala, som under 
1485—89 ä r  lärare  vid universitetet och 1487 till och med dess 
rektor. F yra an d ra  biskopar hafva der studerat, nemligen Birgerus 
Magni och Lydekinus Abelis i Vesterås, Conrad Bitz i Abo och Conrad

')  Efter Styffes excerpter. 33 namn häras afgjordt af Svenskar; 14 bära det 
tvetydiga tillägget d e  Amusia, som ju  kan betyda såväl Arhus i D anm ark, som 
Vesterås i Sverige; 6 hafva nordiska namn utan u tsatt fädemeort. 1405 inskrifvcs 
Skarndomprosten Thorkillus Tostonis och Strengnäsbiskopen Nicolaus (v å r biskops- 
längd känner ej någon sådan, men dä i danska handlingar en hror till riksrådet 
Anders Jacobsson Lunge kallas Nicolaus episcopus Strengenensis 1403 och 1407 (se 
Molbech og Petersen, Udvalg af Danske dipl. s. 166  och*342) ser det u t som kung 
Erik sökt intränga honom 1401 efter bisk. Thords död, ehuru utan fram gång). — 
1414 promoveras Klaus Svenonis, sedan kanik  i Skara, till magister. Om Kanutus 
Michaelis de Arusia baccalaureus Rostoccensis, som 1424 inskrifves, 1427 blir magister, 
1434 rektor och slutligen ju ris utr. doctor, är svensk, kan ja g  ej algörn.

2) Det bref, som en Upsalakanik 1424 skrifver från Leipzig (Lagerbring, 
Svea rikes historia IV , 581—583) gifver en god bild af våra landsmäns lif 
och studier utrikes. Den tiden begynte föreläsningarne redan klockan fem om 
morgonen.

3) M atrikelns ujipgift bekräftas ytterligare af en handskrift som tillhört Conrad 
llogge, hvari säges a tt  Mag. Christopherus de Ilolm is föreläst 1435, 36 öfver å t
skilliga delar af nya testamentet (se Aminson, Bibliotheca templi catli. Strengen., 
supplem. s. XLU; troligen köpte Rogge handskriften i Leipzig, der han inskrefs 
1446).
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Rogge i Strengnäs '). Äfven v år adel h a r  der varit representerad. 
Den Karolus Bonde, som inskrifves 1414, ä r  säkerligen snart blif- 
vamle riksrådet och V estm anlandslagm annen Karl Thordson Bonde, 
och Thordo Bonde, hvars namn förekommer 1437, ä r  väl hans son, 
den sedan så ryktbare riksm arsken. Nicolaus Ryting, som sedan hlef 
konung K arl Knutssons kansler, inskrefs h är 1433 och promoverades 
1442 till magister. 1444 inskrifves en E ricus Trolle (son till riks
råd e t B irger Trolle), som sedan hlef dom prost i Linköping och dog 
1459.

B lo tt 10 å r  hade förgått från  Leipziger-universitetets öppnande, 
d å  detsam m a fick en svår m edtäflare i afseende p å  nordbornas be
sök, derigenom a t t  en högskola å r  1419 stiftades i Rostock, en plats 
a llt för välbelägen, a tt  icke våra  fattigare landsmän der skulle stanna 
och drifva sina studier. Vi hnna ock svenskar der inskrifne redan 
under första terminen, och besöken fortgå tä t t  och oafbrutet. Tyvärr 
äro i universitetsm atrikeln icke härkom sten för de der inskrifna nord
borna a lltid  så tydligt u tsatt, a t t  man kan bestäm dt uppgifva, huru 
m ånga svenskar som inskrifvits. Men af de 844 skandinaver, som 
inskrifvits åren 1419— 1477, äro öfver 140 med säkerhet svenskar, 
öfver 400 danskar och norrm än, och mer än 200 af oviss nationali
tet. I  jämförelse med dessa höga siffror företer filosofiska fakultetens 
m atrikel e tt  särdeles låg t antal a f nordbor promoverade till m agistrar, 
och de t ser nästan  ut, som m atrikeln ej vore fullständig, såvidt man 
ej får antaga, a tt  flertalet efter förberedande studier i Rostock be- 
gifvit sig till and ra  universitet för a tt  aflägga examina. H är möta 
vi bland dem, som inskrefvos den 1 October å r  1447 en Ericus Olai 
de Upsalia, som 1452 b lir m agister; det ä r  den längre fram så  väl
bekante doktor Ericus Olai, författaren af vår första rikshistoria och 
universitetets förste lärare i teologi, hvilken dog 1486 såsom dom
kapitlets decanus. 1456 den 19 Augusti inskrifves en Katillus Karoli 
de U psalia; det ä r  ej osannolikt, a tt  vi h är hafva för oss den kraft
fulle K etil Karlsson (Vasa), som 4 å r  senare uppsteg på Linköpings 
biskopsstol; hvar han under tiden aflagt sin filosofiska grad, ä r  mig 
obekant; i Rostocks filosofiska fakultets m atrikel nämnes han ej. 
I)en 26 Aug. 1457 inskrifves Jacobus Ulfonis de Upsalia, som 12 år 
senare uppsteg på ärkebiskopsstolen och derpå gjorde s itt namn 
odödligt genom universitetets stiftelse. 1463 den 8 Juli inskrefs 
Gudm undus Ugla, som dock sn art flyttade till Greifswald (se nedan).

) Möjligen hafva ännu 2  biskopar tier studerat, 1415 inskrifves en dominus 
Thomas de Svecia, som kan vara sedermera biskopen i Strengnäs, T. Simonsson 
1430—1443. Don Siggo W olff de Svecia, som inskrifves 1425, kan vara lians efter
trädare Sigge Ulfsson (a f Sparresiägtcn), biskop 1449 —14(13.
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14(55 inskrefs Symon Gudmundi, doctor canonum, sederm era dom
prost i Linköping. Af vida större ryk tbarhet ä r  hans efterträdare i 
den sistnäm da värdigheten, som 1471 den 4 November inskrefs vid 
universitetet och 1473 i October blef baccalau reus ') ;  det var den 
m ärkvärdige Hemming Gadd, längre fram promoverad doktor, för
modligen under sin vistelse i Italien, såsom Sten Stures sändebud i 
Kom. 1473 den 18 October inskrifves Andreas Bruse de Upsalia, 
hvilken sederm era upp träder som föreläsare vid U psala universitet. 
3 å r  senare m öter oss nam net Petrus Johannis de Upsalia, hvilken 
sannolikt är samme Petrus Johannis Galle, som också ä r  en af uni
versitetets äldste lärare.

Äfven Rostock skulle i sin ordning få en medtäfiare, n är i dess 
granskap å r  1456 universitetet i Greifswald upprättades, vid hvilket 
ungefär 40 svenskar läto inskrifva sig under de 20 år, som förfiöto 
till instiftelsen af U psala un iversite t2). H uruvida denna sistnäm da 
om ständighet m edverkat dertill, a t t  ingen svensk inskrifvit sig under 
åren  1477—1487, vågar jag  ej bestäm dt påstå, ehuru det väl ä r 
ganska antagligt, men jag  m åste tillika påpeka, a tt  från 1487 till 
1515 inskrefvos 57 stycken, hvilket antyder för den tiden samma till
strömning af svenskar, som före 1477. Af fram stående namn påträffa 
vi ej h ä r  m ånga; den första ä r  Benedictus de Arosia, som 1457 pro
moveras till m agister och 1467, under titeln praepositus Arosiensis, 
väljes till universitetets rektor; 1468 promoveras han till baccalaureus 
in ju re  canonico 3). D ernäst följer Gudm undus Ugla, som inskrefs 
1465 och 1478 promoverades till magister. H an var d å  redan ärke
djäkne i Yexiö, men stannade icke desto m indre qvar i Greifswald, 
der han 1480 blef lärare i filosofiska fakulteten, 1481 decanus, 1482 
vicecancellarius och 1483 rektor, i hvilken befattning han tog så 
häftig del i universitetets inre strider, a tt  han troligen m åst lemna 
detsam m a4). 1467 inskrifves dominus Kanutus Johannis frater ordinis 
minorum de conventu Holmensi, om hvars studier och vackra bok
samling jag  skall näm na någ ra  ord längre fram.

Dessa högskolor, hvilka jag  nu genomgått, nemligen Paris, Prag, 
Erfurt, Leipzig, Rostock och Greifswald äro de vid hvilka svenskarne 
egentligen drifvit sina u tländska studier. Visserligen h a r en och annan 
äfven ham nat vid and ra  universitet, men spåren deraf äro ej många,

')  F ö r denna uppgift har jag  a tt tacka ett välvilligt meddelande af prof. L. Daae
i Kristiania.

2) 36 inskrifne äro bestämdt svenskar, men af de 17 stycken som skrifva sig 
Arusiensis eller Arosiensis äro väl ock några från Vesterås.

3) Kosegarten: Gescliichte d. U niversität Greifswald, II , s. 162—164.
4) Kosegarten anf. st. T. s. 143 och II, s. 227.
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om ock (let ä r  klart, a t t  besöken varit flera. I Köln hafva under 
åren  1503—1520 tolf svenskar inskrifvits; 2 af dem äro dock i mer 
än e tt afseende märkliga, nemligen de begge sista  katolska ärke- 
biskoparne Gustaf Trolle å r  1511 ') ocli m agister Johannis Magni 
1517. I O rleans2) och M ontpellier3) hafva nog mer än en svensk 
s tudera t; likaså i Italien, särskild t sedan S:t B irgittas vistelse i 
llom drag it a llt flera nordbor d it och upprä ttandet af det efter henne 
uppkallade hospitalet derstädes lä tta t deras hesök, för a t t  nu ej er
in ra  om svenska kyrkans oupphörliga hehof af beröring med kyrkans 
medelpunkt. Både B ologna4) och P e ru g ia 5) hafva varit a f fram
stående svenskar besökta. A tt svenskar skulle hesöka England, ä r  
väl knappast a tt  vänta; det enda bevis jag  funnit är, då  en Benedictus 
Nicolai 1443 skrifver till Strengnäs kapitel och tackar för dess un
derstöd, som varit honom så  mycket m er välkommet som lian måst 
sku ldsätta  sig för sin m agisterprom otion6). Huruvida den Olaus 
Johannis, magister vid universitetet i Löwen, som 1438 låter inskrifva 
sig i Leipzig, varit svensk kan jag  ej afgöra, men säkert ä r  a t t  vår 
siste katolske ärkebiskop, Johannes Magni, s tuderat först i Löwen 
och så  i Köln 7).

öfVer våra landsm äns studier i främ m ande land sprides ljus 
äfven från annat håll, som jag  redan  näm t, genom den ej sällsynta 
förekomsten af sådana titlar, som an tyda i u tlandet förvärfvade lä r
domsgrader. Den utredning, jag  i d e tta  hänseende sökt göra, kan

')  Han h a r der studerat grekiska år 1512 efter Cajsarii föreläsningar f  jfr. Lund- 
stedt, Bidrag till känned. af grek. språkets studium, Stockh. 1875, s. 2 och 3. 
Caisarius, som fördrefs från Cöln 1504, måtte sålunda hafva dit återvändt. Förteck
ning på de 12 svenskarne är tryckt af L. D aae i hans »Matrikel over nordiske
studerende vid universitetet i Köln i det sextende aarhundrede», Kristiania 1875.
E huru  visserligen Köln var obskurantismens hufvudsäte, är det a tt beklaga, att vi 
ej känna namnen på de svenskar, som der inskrifvits före 1503.

5) 1307 gör Upsalakaniken M agister Johannes Magnusson sitt testamente i 
Orleans i närvaro af 2  andra svenska kaniker (D ipl. Svee. II, n. 1557).

3) Olaus Fastonis kanik i Upsala dog kring  134G in studio Montepessulano 
(I)ipl. Sv. V, s. 314 och 641).

4) 1494 promoveras frater Bernardinus Kempe de Sudercopia ordin, minorum 
till Teologie Doktor efter 8 års studier vid Bologna univ. (SS. rer. Svecia, I. 1, 
s. 74). — Ärkebiskop Ilenricus Caroli h a r  besökt Bologna, men möjligen blott 
under resa till Rom (Riksark. perg.bref n. 2126).

Ä) Birgerus Magni, biskop i Vesterås och Conrad Rogge, biskop i Strengnäs 
hafva begge i Perugia promoverats till ju ris  utriusque doctores, den förre kring 
1448. den senare 1460 (se Rogges tal vid sin promotion, tryckt i Benzelii Monnm. 
eccles. s. 10 6 ). Johannes Magni vår sista kato lska ärkebiskop bl ef der teologie 
doktor kring 1520 (Script, rer. Svec. III , 2, s. 74).

s) Troil, Skrifter och Haiull. r. kyrkohist. I I .  s. 370—378.
T) Scriptores rer. Svec. I I I . 2 . s. 74.
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visserligen cj göra anspråk  på a tt  vara fullständig, men torde dock 
vara  tillräcklig för a t t  visa, det man ansett universitetsstudier vara 
en angelägenhet a f  vigt, p å  samma gång de otvifvelaktigt lä tta t  upp
stigandet till kyrkans högre värdigheter. I)e teologie doktorer (eller 
professorer '), som jag  i u rkunder eller hos sam tida författare funnit 
om näm da äro ej särdeles många, hvilket förklaras af den stora tid s
uppoffring och dermed förenade dryga omkostnader, som af denna 
g rad  betingades. De äro Algot prior i Skara p å  1330-talet, M atthias, 
kanik i Linköping, S:t B irg ittas biktfar, Christofer, ärkedjäkne i U psala 
död 14G4, E ricus Olai, död 1486 som decanus i Upsala, kanikcrna 
dersam m astädes Jacobus Gislonis, död 1490, M artinus Praal, död 
1494, E ricus Nicolai eller E. Swede, död efter 1514, Johannes Magni 
ärkebiskop 1523—1526, Strengnäsdekanen Nicolaus, död efter 1512, 
fransiskanermunken B ernardinus Kempe, promoverad 1494 i Bologna 
och Laurentius Magni predikarebrödernas vikarie (lefver ännu 1514) 2). 
Alla dessa kallas uttryckligen teologie doktorer, men förmodligen 
böra äfven hit räknas följande män, som helt enkelt kallas doktorer, 
och som derför möjligtvis, ehuru m indre troligt, kunna vara juris 
doktorer. Dit höra biskoparne Hemming G add i Linköping. Petrus 
L aurentii i Skara (1452—57), och Petrus Magni i Yesterås, Upsala- 
kanikerna Petrus Johannis Galle och E ricus Geting (de tre  sista 
öfverlefde reformationen), Yesteråsdom prosten W ernicke (1508), Lin- 
köpings-domprosten Jöns (1524), doktor Peder i Sko kloster och 
doktor Jöns, S:t Fransisci-ordens m inister (i U psala) begge i början 
a f  1520-talet. Och säkerligen hafva långt flera än dessa tjugu funnits 3).

')  T itlarna »s. teol. doctor» och »s. t. professor» brukas utan åtskilnad, hvarpå 
mångfaldiga exempel finnas. D et har varit okunnighet om detta förhållande, som 
så ofta förorsakat, a tt man hittills tro tt, a tt  äfven före år 1477 en slags tillstym 
melse till universitet förefunnits, emedan kaniker varit kallade s. teol. professorer. 
Det torde kanske ej heller vara' öfverflödigt att påpeka, det på 1300-talet magister- 
titeln äfven i de 3 högre fakulteterna användes för den sedan brukliga doktors
titeln; så t. ex. kallas B irgittas biktfar M atthias magister (ej doktor) in sacra 
theologia. N är någon för titeln »magister, doctor, professor in sacra pagina» vill 
det säga, a tt han i teol. fakulteten graduerats för studier i de heliga skrifterna; 
der funnos nemligen ock »magistri sententiarum», d. v. s. sådana, som studerat Petri 
Lombardi ryktbara »quatuor libri sententiarum», ur hvilka den följande tiden hem- 
tade nästan all sin dogmatiska vishet.

2) Han kallas stundom licentiat, stundom doktor. Förmodligen var han oj 
promoverad, hvilket dock här ej mycket betyder, dä promotionen var föga mer än 
en formalitet och derför i början ej ofta förekom, till dess man fick ögonen öppna 
för dess betydelse såsom inkomstkälla.

3) D å många, som bevisligen äro doktorer, ej sällan kallas blott magistrar, 
ä r det ej osannolikt, a tt under m agistertiteln, särdeles i äldre tider, döljer sig mot
svarande doktorsgrad. Ärkebiskop T roil i sitt program  till teol. doktorspromotionen



A f Svenskar förvärfvade D oktors- och M agistergrader. 17

Af ju ris  doktorer äro de flesta b lo tt doktorer i kanonisk rä tt  
(vanligen kallade »decretorum doctores»), några  få äro »juris utriusque 
doctores», d. v. s. liafva promoverats till doktorer äfven i verldslig 
(romersk) rä tt. Till de senare höra  Yesteråsbiskopen Birgerus Magni, 
död 1464, Karl Knutssons kansler Nicolaus Ryting och Vexiö-ärkedjäk- 
nen, sederm era U psala-dekanen M atthias från Trögd. Till de förra 
höra biskoparne i Strengnäs Conrad Rogge och M atts Gregersson, i 
Linköping Hans Brask, U psala-kanikerne ärkedjäknen Ragvaldus Inge
mundi ocli M artinus Praal, Strengnäs-dom prostarne Birgerus Birgeri, 
Hemmingus Magni och Helgo P etri sam t Linköpings-dekanen P h i
lippus Ragvaldi (1321) och domprosten Simon Gudmundi (död 1491)1).

Det faller en uppm ärksam  läsare lä tt i ögonen, a tt  flertalet a f 
doktorerna förekommer i 15:de seklet; och deri ligger icke något för
vånande, ty  dels gjorde uppkomsten af de nordtyska högskolorna 
studierna lä ttare , dels växte äfven behofvet af flera studerade män 
vid domkapitlen, dels m åste lusten för studier småningom utbreda 
sig a llt vidare. Och samma starka  tillväxt af graduerade möter oss 
äfven, då  vi undersöka antalet a f filosofie m agistrar. Ty a f  hela an
talet, som jag  funnit, eller något öfver 240 stycken, faller blott en 
fjerdedel på tiden före 1400; de öfriga tillhöra  tidehvarfvet 1400— 
1520, som sålunda h a r a tt  uppvisa e tt tre  gånger så s to rt magister
antal, som det föregående. E huru  det svårligen lå ter sig göra a t t  
om en och hvar bestiimdt säga, till hvilket stift eller kapitel han 
hör, kan dock en dylik fördelning tillnärm elsevis göras, hvarvid det 
s lå r i ögonen a tt 77 stycken eller n ära  ’ /3  a f hela antalet faller på 
ärkestiftet; närm ast kommer Aho och Linköping, sist a f alla Yexiö2).

1793 uppräknar än flera, men då ja g  fruktar, a tt hans källa  är Rhyzelii ej alltid 
pålitliga biskopskrönika eller andra lika  unga arbeten, har ja g  ej ansett mig kunna 
upptaga dem. A f dem, som han anför, äro biskoparne Ilans Brask, Conrad Ilogge 
och Birgerus Magni, ärkedjäknarne M atthias i Yexiö och Ragvaldus Ingemundi i 
Upsala samt Karl Knutsons kansler Nicolaus Ryting juris doktorer. Och för de 
andra, såsom ärkebiskop Olaus Laurentii, biskop Nicolaus Hermanni i L inköping, Peter 
Sunnanväder i Vesterås och Ilem m ing i Abo har ja g  ej funnit någon äldre uppgift.

’) D et är mer än sannolikt, a tt detta antal kan betydligt ökas, i det många 
af biskoparne, hvilka som sådana aldrig  föra magisters- eller doktorstitlar, dock 
verkligen äro doktorer i kanonisk rätt. Ä rkebiskop B irger Gregerson var 10  å r 
före sin utnämning baccalaureus in legibus. Henricus Caroli kallas i ärkebiskops- 
krönikan juris canonici peritus. Strengnäsbiskopen Tord inskrefs 1374 i Prags 
jurid iska fakultet såsom baccalaureus in decretis; han var då redan domprost i 
Vesterås och ämnade tydligen blifva doktor. F lera dylika exempel kunde jag  lä tt 
samla.

3) Ehuru min fördelning visst icke gör anspråk på att i hvarje del vara exakt, 
kan jag  ju  anföra den. Upsala har 77 m agistrar, Åbo 39, L inköping 36, Strengnäs 
2 0 , Skara 21, Vesterås 16, Vexiö 8. diverse kloster 7; och 27 af tie i utlandets 
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Det var naturligt, a tt  U psala domkapitel såsom de t stö rsta  och för
näm sta skulle draga till sig de flesta, men a t t  Abo s tå r lika högt 
som Linköping, lå ter väl ej b lo tt förklara sig af det förra stiftets 
s tarka  befolkning och m ånga väl afiönade kanikedömen, utan  hän- 
tyder på e tt derstädes högt uppdrifvet intresse för bildning, hvarpå 
äfven det stora antalet a f  graduerade biskopar på Finlands biskops
stol ä r  e tt bev is '). I allm änhet synes det hafva under loppet af 
1400-talet blifvit vanligt, a tt  doktorer och m agistrar föredrogos fram 
för ograduerade vid besättande ej b lo tt a f biskopsstolarne utan äfven 
af de s. k. prselaturerna eller förnäm sta kanikvärdigheterna (dom
prost, ärkedjäkne, dekan, skolasticus och kantor).

Derest någon skulle finna an tale t a f de svenskar, som tagit g ra
der i främmande land, särskild t inom de högre fakulteterna, väl litet, 
m åste jag  erinra om, dels huru  afiägset v å rt land  låg ifrån fastlan
dets universitet, och huru  fattigt både på folk och penningar det var, 
dels huru  kännbara  kostnaderna för en resa m åste blifva, derigenom 
a tt  dylika graders förvärfvande fordrade å ra ta l a f studier. Inom alla 
fakulteter funnos som bekant tvenne grader, baccalaureatet och licentia
ten, till hvilken sistnäm da sedan anslöt sig utdelande af magisters- 
och doktorsvärdigheterna, hvilket i början var en ren formalitet och 
följde strax  efter licentiaten, men sedan förenades med vissa prof, 
vanligen bestående i ta l och disputationer och derför kom något 
senare än examen. Till baccalaureatet i filosofiska fakulteten åtgingo 
vanligen tvenne år, och derpå tre  till licentiaten 2). I juridiska fakul
teten åtgingo i Wien 3 å r  till baccalaureatet och 7 å r  till licentiaten,
1 Paris G och 5 år, ehuru  i 15:de seklet tiden  för baccalaureatet ned- 
sattes till 5 å r  och stundom  för de förnäm a förkortades till 3 eller
2 år. I Rostock fordrades blott 3 å r  för hvardera. I  teologiska fa
kulteten åtgingo vid W iens universitet G å r  för den förra examen

m agistermatriklar förekommande namnen h a r jag  ej knnnat bland de föregående 
återfinna.

')  Johannes Fetri (1368—70) hade varit rektor i P aris; Magnus Taw ast 
(1412—50) magister i P rag ; Olaus Magni (1450—60) rektor i Paris; Kort Bidz 
(1460—89) magister i Leipzig; Magnus Nicolai (1489—1500), Laurentius Suurepää 
(1500—1506) och Joliannis Olani (1506— 10) a lla  m agistrar i Paris, A rvid Ivurck 
(1510—1526) magister (okändt hvar). Intet annat stift, ej ens Upsala, företer exem
pel på, a tt 8 af innehafvarne bevisligen tag it graden, om det också är långt ifrån 
omöjligt.

2) Jfr. Meiners Gescliichte der hohen Schulen II, s. 247—291; Kink, Geschichte 
der Univers. W ien s. 91, Kosegarten Gesch. der Univ. Greifswald, s. 3, Krabbe 
Gescli. d. Univ. Rostock s. 99. Stundom förkortades tiden för baccalaureatet, men 
då förlängdes i stället tiden för licentiaten, så fordrades t. ex. i Rostock 1 '/2 år till 
baecaht, men 4 år till licentiaten.
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och 5 å r  för den senare; likaså i P a r i s '). De som togo grader inom 
de högre fakulteterna voro vanligen förut filosofie m agistrar, och, ehuru 
visserligen för sådane tiden för ju ris  eller teologie baccalaureatsexam ens 
a flaggande förkortades, kan man dock taga för gifvet, a t t  t. ex. teol. 
doktorsvärdighetens förvärfvande för dem förutsätter en betydligt ökad 
studietid. Det behöfves ej heller a t t  kasta  mer än  en blick på u t
dragen u r de utländska universitetens m atrik lar for a t t  se, det stu
dierna stundom kräft betydlig tid, om det också å  and ra  sidan visar 
sig, a tt  examina stundom kunnat afiäggas på kortare  tid  -). 1 Leip
zig inskrifves Helmicus de Holmis 1432, men b lir först 1437 magister; 
Nicolaus Ryting (K arl Knutssons kansler) blir m agister 1442, först 
9 å r  efter sin inskrifning; Jöns Bengtsson (Oxenstjerna) promoveras 
1437, redan 3 å r  efter inskrifningen. Ericus Olai (luifdatecknaren) 
promoveras 1452 i Rostock fem å r  efter sin inskrifning. Der saknas 
ej heller bevis på, huru  våra landsm än för grader i de högre fakul
te terna  m åst än  längre vistas utomlands. Bernardinus Kempe stude
rade 8  å r  i Bologna för vinnande af teologie doktorsvärdigheten 3). 
Birgerus Magni, slutligen biskop i Yesterås, inskrefs 1438 i Leipzig 
och promoverades till ju ris  utriusque doktor i Perugia kring 14484). 
Conrad. Rogge, slutligen biskop i Strengnäs, inskrefs 1440 i Leipzig 
och blef 1449 baccalaureus, men m åtte  derpå hafva återvändt hem 
och först 1454 begifvit sig af på den r e s a 5), som ändades med juris 
doktorsgradens afiäggande 1460 i Perugia. D etta sistnäm nda förhål
lande a tt  studierna drifvits, icke i e tt sammanhang, u tan  m åst genom 
besök i fäderneslandet afbrytas, h a r  nog ej varit så  sällsynt och måste 
beaktas, för a tt  ej annars stundom  förleda oss a tt  antaga en oerkördt 
lång studietid  för somliga personer. Orsaken låg  väl i penningbrist, 
som tvang den studerande a tt  efter afiagd lägre examen återvända 
hem för a tt  så  ånyo längre fram, vanligen efter bekommet kanon i kat

1) Se de i föregående noten anförda författarne.
2) Under loppet af 1400-talet är det ej sällsynt, a tt se exanienstiden betydligt 

fö rkortad ; i Greilswald finner jag , a tt flera svenskar afiagt baccalanrei-exainen 
samma år, som de inskrifvits, och i Leipzig å tgår stundom blott ett eller två år till 
magisterpromotionen, från den stund en person blifvit som baccalaureus inskrifven; 
men dervid är a tt iakttaga, a tt ofta är fråga om sådana, hvilka afiagt bacealaureatet 
vid annat universitet och derför kanske redan förut undangjort det mesta af arbetet.

3) Script, rer. Svecic. I, 1, s. 74.
4) Ericus Olai (Script, rer. Svecic. II , 1, s. 154) bestämmer tiden till ungefär 

den, då Jöns Bengtson af Baselermötet fick konfirmation; a tt  det skedde i Perugia, 
synes af Conrad llogges tal derstädes 1460 (tryck t i Benzelii monumenta s. 108).

s) Han tyckes nemligen hafva varit hemma, då han 1454 lånar pengar för en 
resa till Tyskland, Frankrike och Horn (se Peringsköld Monum. U lleraker. s. 210). 
Och han  uppgifver sjelf, a tt han 1455 begynt sina studier i Perugia (se Aminson, 
Bibliotheca templi catli. Strengen. supplement, s. v  och xx i).
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vid något domkapitel, kunna b ä ttre  u tru stad  å tergå till sina studier 
utrikes. Exempel saknas hvarken p å  dylikt å tertagande af studierna 
ej heller p å  a t t  m än af mognad ålder, redan näm da till kaniker och 
prelater vid domkyrkorna, ändock lem nat denna verksamhet, för a tt 
som studerande inskrifva sig vid de utländska universiteten. Gud- 
mundus Ugla från Y ärend inskrefs 1463 i Itostock och 1465 i Greifs
wald, d er han  sam m a å r  blef haccalaureus artium ; först 1478, då 
h an t äfven kallas archidiaconus Wexionensis, blef han filosofie magi
s t e r 1), men naturligtvis h ar han  icke tillb rag t de mellanliggande 13 
åren  i Greifswald, u tan  troligen stö rre  delen af tiden varit hemma 
och derunder uppstigit till värdigheten af ärkedjäkne; ännu fem år 
stannade han i Greifswald, der han först afiade teol. baccalaureats- 
examen och 1483 till och med v ar universitetets rek tor 2). P å  samma 
ställe promoveras Benedictus de Arosia till m agister 1457 och blir 
1467 rektor, men h ar naturligtvis varit hemma under mellantiden 
och förvärfvat värdigheten af domprost i Yesterås, som han b är vid 
senare tillfä lle t3). Jöns Bengtsson (Oxenstjerna) inskrifves 1434 i 
Leipzig och b lir m agister 1437; 1445 d å  han b lir rektor, kallas han 
domprost i U psala och h ar bevisligen under de föregående åren varit 
hemma. Dylika exempel p å  kaniker, som inskrifvits som studerande, 
kunna sam las u r de uppgifter jag  ofvan anfört, särskild t för Prag.

Någon gång hafva de som lä ra re  tag it del i undervisningen vid 
de u tländska universiteten. Vid teckningen af våra  landsm äns besök 
i Paris h ar jag  redan anfört, huru fyra svenskar varit rektorer, tvenne 
om ej trenne m eddelat undervisning, och sannolikt hafva de tre, som 
blott kallas engelska nationens prokuratorer, också varit verkliga 
lärare. 1 P rag  ä r  U psalaärkedjäknen Karolus H aquini å r  1382 rector 
juristarum . I Leipzig ä r  sederm era U psalaärkedjäknen mag. Kristofer 
exam inator 1435, 1436; 1445 ä r  Jöns Bengtsson (Oxenstjerna) rektor; 
1485—89 exam inerar mag. E ricus Nicolai de Svecia i filosofiska fakul
teten och ä r  1487 rek tor (han blef sedan scolasticus i Upsala); 
1487 exam inerar derstädes m agister Nicolaus de Svecia, som 1477 
promoverats till magister. I Greifswald ä r  Benedictus de Arosia 
rektor 1467; Gudm undus Ugla d:o 1483; Johannes Johannis, kanik 
i Skara, b lir samma år, han  till m agister promoveras, å r  1496 colle-

')  Om lians begge grader se Kosegarten, Gesch. d. Univ:t Greifswald, II,
s. 211 ocli 227. D et största afstånd jag  sett mellan de begge gradernas förvärf-
vande är, då Olof Bure (slutligen kanik i Strengnäs), som 14G2 inskrifvits i Rostock 
och 14G3 der blifvit haccalaureus, först 1489 promoveras till magister i Leipzig.

2) Kosegarten I, s. 143.
3)  I):o II, s. 1G2, 183; 1468 blir lian haccalaureus in jure canonico,

anf. st. s. 183.
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giatus (d. v. s. lärare  med hostad i något kollegium) och exam inerar 
ännu 1498 och 1499: E ricus Magni de Svecia (troligen sedan kanik 
i Linköping) ä r  1498 lärare  i filosofiska fakulteten och 1500 dess 
dekan '). Ej m indre intressant skulle vara a tt  försöka uppvisa, huru 
våra  landsm än ej nöjt sig med a t t  hesöka e tt  universitet u tan  u t
sträck t sin färd till flera. Bristen på m aterial tillå ter mig ieke a tt 
göra någon omfattande undersökning och derur draga några allm änna 
slutsatser. Men sjelfva sakförhållandet belyses äfven af de exempel, 
som jag  h ä r vill anföra. Vesteråsbiskopen Birgerus Magni och Strengnäs- 
biskopen Conrad Ilogge, a f hvilka den förre inskrefs i Leipzig 1438, 
den senare 144(1, hafva begge, som jag  ofvan näm t, prom overats till 
ju ris  utriusque doktorer i Perugia, den förre kring 1448, den senare 
1400. V år siste katolske ärkebiskop Johannes Magni studerade först 
i Löwen sedan i Köln, der han 1517 inskrefs redan bärande m agister- 
titel, och tog slutligen teologie doktorsgraden i Perugia 1520 2). 1382 
blir Johannes de I fulmen canonicus Aboensis, »baccalaureus Parisiensis», 
inskrifven i Prag, och tvärtom  inskrifves 143(1 i Paris Laurentius 
Olaui canonicus Upsalensis, baccalaureus Pragensis (se ofvan s. 10). 
Olaus Laurentii, slutligen U psala ärkebiskop, inskrefs 1410 i Leipzig, 
men h ar tag it baccalaureatsgrad i Paris enligt den sam tidiga ärke- 
biskopskrönikans uppgift. E laus Svenonis, som 1410 inskrifver sig i 
E rfu rt och 1414 der b lir magister, lå ter 1424, men d å  som kanik i 
Skara, inskrifva sig i Ilostock, och 1454 inskrifves Henricus Conradi 
de U psalia magister in artibus Lipsiensis i sam m a R ostock3). Dock 
ä r  det vanligare a tt  finna, det tvärtom  de studerande inskrifva sig 
först i Rostock eller Greifswald, såsom de närm are universiteten, och 
längre fram efter afiagd lägre examen begifva sig söderut till de 
äldre  och ryk tharare  högskolorna, för a tt  der drifva grundligare stu
dier. Efter denna sam m andragna teckning af våra  landsm äns studier 
i främmande land öfvergår jag  till a tt  skildra den svenska högskolans 
stiftelse i Upsala.

Enligt Messenii uppgift4) liar U psala ärkebiskop på kyrkomötet 
i Arboga i September 1417, på grund af klagomålen öfver presternas 
och skolungdomens okunnighet, med de närvarandes bifall å lag t de 
ombud, som skulle afgå till det stora kyrkom ötet i Konstans, a t t  de 
skulle hemföra några lärda  män från Tyskland, hvilka för hederlig

')  Se Kosegarten anf. st. II , s. 248, I, s. 146, 157 och 169.
2) Se hans lefnadsteckning i Script, rer. Svec. I I I ,  2, s. 74 och Daaes förut 

omtalade m atrikel öfver de nordiska studerande i Köln.
3) Krabbe, Gesch. d. Univ. Kostock, s. 139.
4) Scoiulia illustr. I I I ,  s. 46.
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lön skulle undervisa svenska ungdomen; men något sp å r lins ej, a t t  
beslutet fört till någon åtgärd. Detsamma gäller om konung E riks 
plan a tt  grunda e tt universitet i norden. Påfven M artinus V hade 
nemligen p å  konungens begäran å r  1419 beviljat honom tillåtelse a t t  
vid e tt kapitel i något af de tre  nordiska rikena grundlägga e tt  uni
versitet med rä tt  till undervisning i alla ämnen utom dem, som hörde 
till teologiska fakulteten; derest ej saken inom tvenne å r  kommit 
till verkställighet, skulle tillåtelsen vara k ra ftlö s '). Denna tanke, 
som synbarligen fram kallats af det sam tidigt väckta förslaget a tt  
grunda en högskola i Rostock, som också verkligen skedde 1419, 
blef dock aldrig  mera, än livad den kanske från början var, e tt  löst 
hugskott hos Erik, som för öfrigt nu fick händerna  fulla af den 
slesvigska striden. Två decennier senare, efter a tt  Sverige kasta t 
denne eländige konung ifrån sig, tager svenska råd e t e tt första, om 
ock ringa, steg mot frågans prak tiska lösning genom a t t  den 18 Oc
tober å r  1438 i Stockholm b e s lu ta 2), a tt  den tionde, som fordom till
fallit Enköpings hospital, nu  skulle anslås å t  en m agister Andreas 
Bondonis, mot det a tt  han vid U psala dom kyrka hölle årlig  läsning, 
»som en Mester in studiis privilegiatis plegher a tt  göra. Och då 
han ej förm år eller täckes förenämda arfvode uppehålla, d å  skall 
förenäm da tionde enom androm  m äster tillhö ra  i sam m a staden, den 
dertill ä r  fallen, och samma läsning skall uppehållas till evig tid.» 
Och d e tta  beslut blef af konung Kristofer efter hans tronbestigning 
högtidligen bekräftadt genom e tt från Stockholms slo tt u tfå rd ad t b ref 
a f den 8 Maj 14443). H uruvida denna undervisning fortfarit ända 
till å r  1477, ä r  mig obek an t4), och likaså, om densam m a p å  något 
sä tt utvidgats. Visserligen hade kyrkom ötet i Söderköping i Jun i år 
1441 beslutit, a t t  ärkebiskopen och biskoparne skulle sörja för upp
rättande af e tt studium  priv ileg iatum 5) eller åtm instone för en del 
a f  e tt dylikt sam t för anskaffande a f  läm pliga personer och anslag 
till deras u n d e rh å ll6). Men m an tyckes ej hafva kommit öfver be

')  Bullan ä r  gifven: Florent. Y II  Kal. Jun ii pont. II (se Celse Bullarium  
s. 171).

s)  Originalbref på pergament i R iksarkivet.
3) Original pergamentsbref i R iksarkivet.
4) 1451 har han förmodligen aflidit, ty detta år lä t en Mag. Andreas Bondonis 

på sin sotsäng intaga sig i Helga lekarna gille i Stockholm (se M urbergs afli. i
V itt., Ilist. och Ant. Akad. Handl. I I ,  s. 289).

8) Studium generale eller S. privilegiatum är dåtidens namn på universitet; 
som de flesta läsare torde veta, h a r nutidens uttryck uppkommit, icke deraf a tt hög
skolorna omfattade universitas scientiarum , u tan  a tt de voro en universitas docen
tium et discentium , d. v. s. en korporation i medeltidens mening.

°) Se Celse, Statu ta synodalia, ed. Reuterdalil s. 125. Den korrum perade
texten kan rättas efter ärkebiskop Nils kompendium, anf. st. s. 161.
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slu tet; förmodligen afstannadc frågan med den lärde ärkebiskop Nils 
Ragvaldssons död å r  1438. Ty efterträdaren, den herrsklystne och 
våldsam m e Jöns Bengtsson (Oxenstjerna), ehuru sjelf en akademiskt 
b ildad  och för konst intresserad man, om hvilket senare utsmyckan
d et af m ånga U plands kyrkor bär vittne, kastade sig snart in i en 
kamp på lif och död med den verldsliga makten, under hvilken det 
icke var a t t  vänta, det han skulle bekym ra sig om odlingens fred
liga värf. F ö rs t n är efter hans frånfälle den mera fredligt sinnade 
ärkebiskop Jakob  Ulfsson '), som älskade vetenskapen ej mindre än 
konsten, å r  1460 uppstigit p å  ärkebiskopsstolen, började en ljusare 
dag randas för den vigtiga frågans lösning. F le ra  an d ra  orsaker 
hafva säkerligen kraftig t sam verkat med den nye kyrkofurstens varma 
intresse, såsom hans och öfriga prelaters sorgliga erfarenhet af prester- 
skapets otillräckliga bildning och af den stora svårigheten vid a t t  i 
u tlandet underhålla  det betydliga an ta l a f studerande, som nu mera 
v ar erforderligt, och utan  tvifvel äfven en riktig  insigt af det betänk
liga för fäderneslandet i a tt  fortfarande lå ta  den högre bildningen 
hvila på en ofosterländsk grund. Den blodiga strid  om vår sjelf- 
ständighet, hvaru r Sverige nyss u tg å tt segrande genom slaget på 
Brunkeberg, m edgaf också de styrande a tt  m era ostördt rik ta  sina 
b lickar på fredliga värf, på  samma gång som stridens långvarighet 
och stegrade häftighet högt uppdrifvit alla  fosterländska känslor och 
skärp t blicken till uppm ärksam het p å  allt, som kunde stärka  den 
d y rt köpta sjelfständigheten. Och så  kom omsider tanken a tt  i Up- 
sala u p p rä tta  e tt  universitet till mognad.

P å  e tt allm änt svenskt kyrkomöte, som troligen hållits å r  1475 2),

') Ja g  känner föga om hans föregående lif och personliga förhållanden. l)cn 
2 6  Aug. 1457 inskrifves Jacobus Ulfonis de Upsalia i Rostock (Styffcs excorptcr ur 
m atrikeln); men om han der promoverats, är mig ej bekant. 1466 nämnes han 
både såsom m agister och kanik vid Upsala domkapitel, ehuru ej närvarande i det
samma (Spegels Skrifteliga bevis etc. s. 55). Y id sin utnämning till ärkebiskop 
d. 18 Dec. 1469 var han  ärkedjäkne i Vexiö. A tt han förde en örnfot i vapnet 
och kallar H acksta i Upland sin fädernegård är lika säkert, som det är osanno
likt, a tt han ä r  beslägtad med den gamla ä tt, som förde ofvannämda vapen. Om 
Olai Magni uppgift i sin H istoria gentium septentrionalium lib. X X I cap. 49 är 
rigtig, a tt Jak o b  vid sin död hunnit sitt 100:de år, skulle han varit född ungefär 
1422; men Olaus är ej alltid  exakt i sina uppgifter, och angifver dessutom döds
året felaktigt till 1522 för 1521.

2) A f påfvebullan synes a tt saken varit före på svenskt kyrkom öte; när nu 
statuterna från  A rboga kyrkom öte i Jan . 1474 ej innehålla något härom, men väl 
i 42:a punkten den bestämmelsen, att e tt nytt möte skulle samlas i Ju li 1475, synes 
mig ej osannolikt, a tt frågan på detta förevarit. Huruvida Messenius (Scondia ill. 
IV , s. 36) på samma sätt slutit sig till 1475 eller haft någon annan källa, är mig 
obekant. K anske detta möte också hållits i Arboga, ty  när biskop Conrad Rogge
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hade man ånyo u tta la t sig om önskligheten af a t t  grundlägga e tt 
studium  generale såväl för kyrkans som öfriga innevånares fördels 
skull, kanske ej m inst derför a tt  man hade sig bekant, a t t  danska 
regeringen redan  öppnat underhandlingar i Horn för a t t  förskaffa 
Köpenhamn en dylik förmån. Förslaget rön te  bifall hos riksförestån
daren och de verldslige store, och derpå blef i kyrkans och riksrådets 
namn en ödmjuk skrifvelse uppsatt till den helige fadern i llom, 
hvilkens bifall num era ansågs oundgängligt för en högskolas öpp
nande. E n  a f  U psalakapitlets kaniker, doktor Ragvaldus Ingem undi') 
(sn art ärkedjäkne derstädes) affardades till Rom för a t t  öfverlemna 
brefvet och a rbeta  för sakens framgång, hvari han ock lyckades. 
Ty den 27 F ebruari å r  1477 utfärdade Sixtus IV en bu lla  gifven i 
Rom -), i hvilken han beviljade Sveriges p relater och storm än den 
begärda rättigheten a tt  i U psala grundlägga e tt studium  generale 
efter mönster af universitetet i Bologna och med sam m a företräden, 
privilegier och friheter som detta. Undervisning skulle få meddelas 
såväl i teologi3) som kanonisk och borgerlig rä tt, medicin, filosofi och 
hvarjé annan vetenskap. Upsala ärkebiskop skulle vara sjelfskrifven 
kansler och ega utdela bacealaureats-, licentiats-, doktors- och m agister
grader. L ärare  och lärjungar skulle å tn ju ta  sam m a friheter som 
deras likar i Bologna, och ärkebiskopen noggrant vaka öfver, a tt  häri 
ingen kränkning skedde. Vid sommarens ingång hade bu llan  hunnit 
fram till Sverige, hvarpå riksrådet sam m anträdde i Strengnäs. l)en 
2 Juli utfärdade ärkebiskop Jakob och hans sex lydbiskopar, riks
föreståndaren Sten Sture och tjugutre verldsliga riksråd  derstädes 
det ännu bibehållna privilegiebrefvet för U psala un ivers ite t4), hvari 
de förkunna, a t t  den helige fadern påfven p å  deras ödm juka bön 
unnat dem, Gudi till heder och ära, kristenheten och menige Sveriges

år 1482 anordnar understöd för dem, som skola studera vid utländska universitet 
(se Troil, Skrifter t. Reform. Ilis t I I I ,  s. 309—312), åberopar han hvad kyrkomötet
i Arboga beslutit, men hvarken i statuterna p å  A rboga möte 1474 eller de äldre 
från 1396—1423 kan jag  finna någon bestämmelse i don vägen.

')  Messenius liar denna uppgift; Ragvaldus canonicus Ups:s h a r också i Mars 
1477 latit i Rom taga vidimation af bullan (Spegels skrifteliga bevis s. 6 2 ).

J) T ryckt i Bihanget n. 1. s. 1. N är prof. Scheffer d. 15 Ju li  1675 anmäler 
i Konsistorium, a tt Wennsesius bland klosterbrefven i AntiqvitetsCollegii kammare 
funnit »ett gammalt pergamentsoriginal angående akademiens privilegier, som man 
förr ej har sett» (Kons. protok.), så var väl detta en blott vidimation, ty annars 
skulle afskrifterna från den tiden (särskildt Örnlijelms) ätergifvit originalet och icke 
vidimationen, livilket de alla göra.

3) I  Rostock år 1419 (liksom förut i W ien och Löwen) hade påfven ej med- 
gifvit upprättande af en teologisk fakultet, af fruktan för kätterska läror, men 
Greifswald fick denna rättighet vid stiftelsen å r  1456.

4) Bihanget n. 2, s. 4.
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rike till bestånd, hugnad och glädje, a t t  in rä tta  i U psala e tt studium 
privilegiatum med samma friheter som studiet i Bologna. För a tt  
nu dess rektor, doktorer, m ästare, studenter ocli deras folk m å lefva 
och studera  i lugn sam t förkofra sig i lärdom, taga de dem alla och 
en hvar i rikets särskilda frid och försvar. Ilektor skall ega utöfva 
universitetets dom srätt i alla mål utom  dem som rö ra  kyrkans in
komster eller jordegendom 1), och den särskilda fördelen framför 
an d ra  rikets innevånare beviljas universitetets medlemmar, a tt  de, 
u tan  afseende å  förbudet för landsköp2), egde livar de ville fritt köpa, 
hvad de till föda och kläder behöfde. Derföre a tt  saken kommit 
dem för h astig t uppå och de ej haft tid  a tt  gifva i alla  enskild
heter u tarbetade  privilegier, bevilja de universitetet samma privilegier, 
som konungen af F rankrike skänkt Pariseruniversitetet, en visser
ligen om fattande men ock något obestämd välvilja. Till s ist befalles 
strängeligen, a t t  alla de som besöka studiet i U psala skola svärja i 
rektors hand, a t t  de icke genom bref eller bud skola till u trikes ort 
m eddela något som kunde vara riket till skada eller förfång. Detta 
v ar troligen e tt försigtighetsnfått från  riksföreståndarens sida; Sverige 
hade ofta 110g i striden med Danmark få tt erfara, hvilket spioneri de 
danskar, som voro hos oss anställda som skrifvare eller kaplaner, 
eller som besökte våra kloster, kunde utöfva 3).

. Brefvet b är genom sin korthet vittne 0111, hvad utgifvarne sjelfve 
y ttrade, nemligen 0111 den brådska, hvari man var stadd, ty annars 
kunde väl något tydligare och noggrannare bestämmelser insatts. Det 
tyckes ej hafva fallit någon in, a tt  det låg  något orimligt i a tt  be
vilja un iversitetet samma privilegier som det i Paris, efter a tt  påfven 
förut tvärtom  gjort Bologna till mönster. U tan tvifvel skulle i detta  
sam m anställande med den franska högskolan, hvars namn öfverglänste 
allas, ligga e tt talande uttryck för den varm a välvilja, med livilken 
man ville om fatta  det fosterländska verket. Men man förbisåg all
deles, a tt  de t i verkligheten m åste vid tillämpningen vara  omöjligt 
a tt  r ä tta  sig . båd e  efter Bologna och Paris, hvardera typ för en alldeles 
m otsatt rig tn ing  i universitetsväsendets utveckling. Frågan kunde nu

') Jo rd tv ister måste enligt gällande lag  slitas för verldslig, tvister 0111 tionden 
ä ter för andlig domstol. Undantaget härofvan kan väl ock i öfrigt vara ett förbehåll 
från kyrkans sida gent emot rektor; i det I1011, a f hvars nåd inkomsterna måste bero, 
ej ville gifva universitetet någon röst med i detta hänseende. I  öfrigt visar saken, 
livad man väl från början kunde vänta, a tt  universitetet skulle underhållas af k y r
kan och ej a f  staten.

2) T ill förmån för städerna var nemligen vid denna tid stadgadt, a tt lands
bygdens alster lingo endast i städerna, ej å  landet, säljas.

3) Jfr. Hemming Gadds skarpa, 0111 ock naturligen öfverdrifna, teckning i sitt 
bekanta tal (Script, rer. Svecic. I l l ,  1, s. 63).
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visserligen ej hos oss få någon betydelse genom universitetets ofull
ständiga utveckling och sn ara  fall, och i alla  händelser ä r  klart, a tt 
Pariseruniversitetets aristokratiska organisation ensam t h är kunde 
kom m a i fråga, ty för Bolognas dem okratiska in rättn ingar saknades 
h ä r  a lla  förutsättningar.

Inom  trenne veckor efter mötet i Strengnäs u tfärdade ärkebisko
pen d. 20 Juli 1477 e tt öppet bref, s tä lld t till a lla  andlige och verlds- 
lige personer inom den svenska kyrkans område '). H an säger der, 
a t t  han  jäm te kyrkans öfriga prelater tag it i betraktande, huruledes 
få svenskar kunnat n å  en fullständig bildning, dels derför a tt  h ittills 
e tt universitet saknats, dels derför a t t  många, om än r ik t utrustade, 
ej kunnat för fattigdom eller modlöshet begifva sig till fjärran län
der, dels derför a tt  de få som företagit resan tid t och ofta varit u t
sa tta  lo r sto ra  faror till lif och egendom. Af denna orsak hade de 
i förening med de verldsliga riksråden vändt sig till påfven och be
g ä rt få u p p rä tta  e tt universitet i Upsala; såsom ett särskildt beve
kande skäl hade de anfört, a tt  de lefde vid verldens gräns omhvärfda 
af hedningar och kättare. Till denna l?ön hade påfven nu gifvit s itt 
bifall och förlänat den nya högskolan sam m a privilegier i andliga 
ting, som Bologna egde, hvarpå Sten Sture och R ådet högsint gifvit 
den sam m a friheter i verldsliga saker, som universitetet i Paris få tt 
af sin konung. Alla som ville undervisa, disputera och lä ra  vid det 
nya universitetet egde der nu fritt tillträde  under åtn ju tande af ofvan- 
näm nda privilegier. Den 21 September äm nade ärkebiskopen i egen 
person, omgifven af särskildt utsedda rådsherrar, högtidligen införa 
hullan i U p sa la 2); den 7 October eller den dag, som var helgad å t  
S:t B irgitta, Sveriges skyddshelgon 3), skulle föreläsningarna och öfnin- 
garna i teologi, kanonisk rä t t  och de filosofiska vetenskaperna taga 
sin början och fortsättas efter åhörarnes behag. Ocli otvifvelaktigt 
skedde det högtidliga öppnandet på u tsa tt dag d. 7 Oktober i n är
varo af h e rr Sten och rådet, ty riksföreståndaren h a r vid den tiden

')  T ry ck t i Bihangct, n. 3. Obs. a tt för diocesis på  s. 6, rad 2 otvifvcl- 
ak tig t bör insättas provincial, då brefvet tydligen är ställdt till hela kyrkoprovinsen, 
ej till stiftet. F ö r öfrigt gifver återfinnandet af detta bref och det ännu vigtigare 
af 1504 (se längre fram), hvilka begge af Messenius varit begagnade, en viss tro 
värdighet äfven åt hans öfriga ännu obestyrkta uppgifter om universitetet.

0  E tt sådant högtidligt införande (introductio) af stiftelseurkunden var gam
mal sed. J fr . till vägagåendet 1456 i Greifswald (Kosegarten, Gesch. d. Univ. Greifs- 
wald, s. 63).

3) R edan 1396 hade d. 7 October utsetts till hennes åminnelsedag; för Jakob 
Ulfsson egde dagen äfven den betydelse, a tt han jäm t 7 år tidigare just d. 7 Octo
ber först satt sin fot i Upsala såsom rikets ärkebiskop.

V
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vistats i U p sa la '), och som vi nedan få se, liar åtm instone doktor 
E ricus Olai samma höst börjat sina teologiska föreläsningar.

Så var då det fosterländska verket omsider kommet i gång genom 
förenade ansträngningar af kyrkan och rikets råd. F ör visso h a r  
Jakob Ulfsson deruti haft den stö rsta  delen, 0111 ock Sten S ture svår
ligen kunnat undgå a tt  se dess betydelse för häfdandet af de t natio
nella oberoende, hvars värnande han  gjort till s itt lifs uppgift. Men 
förutom privilegiebrefvet af d. 2 Ju li finnes ej sp år at något den 
verldsliga magtens understöd, hvarem ot vi finna upprepade bevis på 
Jakob  Ulfssons omsorg 0111 sin nya skapelse, likasom den ock för sin 
fortvaro säkerligen endast haft a t t  påräk n a  de inkomster, kyrkan af- 
stod. Det kunde väl ej heller gerna vara  annorlunda. S tatsbegreppet 
var ännu föga utveckladt, regentens m akt och tillgångar jämförelsevis 
små, och Sten Sture hade svårt a t t  äfven med samlande af alla  an 
vändbara krafter göra sin myndighet gällande i landet och u p p rä tt
hålla  den y ttre  sjelfständigheten. K yrkan deremot var rik, och un
dervisningen ännu hennes ensak; sjelfva universitetsstiftelsen var icke 
af något statsbehof fram kallad, men väl af stö rsta  vigt och intresse 
för kyrkan. H 011 hade väckt frågan och fört henne in p å  verklig
hetens område, det blef ock I1011 som m åste sörja för fortsättningen, 

*och af hennes offervillighet m åste således det nya universitetets fram 
tid  bero. Deri låg en ej ringa fara, som ock slutligen förde till 
universitetets undergång.

Redan detta  ekonomiska beroende nödvändiggjorde, a t t  universi
te te t m åste föra e tt svagt och osäkert lif, men flera an d ra  orsaker 
hafva nog m edverkat a tt  från början förlama dess verksamhet. F rågan  
var, som jag  redan sagt, i visst afseende för tid ig t väckt, ty der 
saknades åtskilliga af de förutsättningar, som voro erforderliga för 
en verklig högskolas uppblomstring. Skolväsendet var ännu icke i 
det skick, a t t  det kunde afgifva kunnige och utvecklade lärjungar i 
tillräckligt an tal; någon större tillgång af lä rde  infödde män, bland 
hvilka lämplige lärare  kunde utväljas, fans ej heller; bildningen stod 
öfverhufvud, äfven hos de förnäma, ej synnerligen högt, så  a t t  man 
från det hållet ej kunde vänta något lifiigt understöd; och slutligen 
gjorde böckernas dyrhet och sällsynthet allt sjelfstudium så godt 
som omöjligt. Det skulle derför vara  e tt s to rt misstag a t t  tro , det 
här nu öppnades någon fullständigt u tru stad  högskola -) med bestäm dt

' )  Den 6 October utfärdar Sten Sture i Upsala med sin hustrus samtycke gåfvo- 
bref å jord  till S:t E riks altare (perg.-original i lliksarkivet).

2) Äfven i rikare och mera fram skridna länder, än Sverige, har stundom myc
ken svaghet rådt i universitetens tidigare lif. D et å r  1365 stiftade universitetet i 
W ien var flera gånger nära a tt upplösas under åren 1395—1411, och 1401 heter
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skilda fakulteter ocli tillräckligt lärareautal i livarje. Af b ris t på 
handlingar veta vi ju s t intet 0111 dess organisation. T ill nam net å t
minstone h a r  en sådan funnits. A tt Jakob Ulfsson sjelf var kansler 
hafva vi ofvan sett, E 11 rektor skulle enligt rådets  privilegiebref af 
d. 2 Ju li finnas, och svårligen h ar man kunnat undvara en sådan; 
ärkebiskop Jakobs bref af 1504 om talar »rector pro tempore existens», 
och likaså hafva vi e tt odateradt rektorspåbud något yngre än  1500, 
som ä r  u tfärdad t »under rektorsem betets sigill» '). Någon egentlig 
fakultetsindelning kunde knappt komma i fråga, om ock enligt Jakob 
Ulfssons eget bref föreläsningarna redan hösten 1477 skulle taga  sin 
början både i teologi, ju rid ik  och filosofi. Men 1481 kallar sig 
m agister Andreas Brusen »decanus facultatis artium» 2), och i ofvan- 
näm da b ref af 1504 ta la r ärkebiskop Jakob om sta tu ta  facultatis 
artium , ehuru på samma gång han nämner, a tt  teologiska och ju rid i
ska fakulte terna b lo tt representerades a f  hvar sin doktor.

Det ligger nästan  i sakens natur, att, d å  man vid universitetets 
anläggande hade så  ringa medel a tt  förfoga öfver, det ej kunde blifva 
fråga om uppförande a f  några nya byggningar, äfven 0111 sådana be
hölls. Nu egde domkyrkan emellertid en rik tillgång på hus, framför 
a llt i de stenhus, a f hvilka hon sjelf var nästan  på alla  sidor kring- 
bygd. H uruvida det collegium, i hvilket de 4 lärarne i filosofiska 
fakulteten enligt 1504 års bref sägas haft bostad, varit e tt af dessa 
husen kring domkyrkan eller huset på studentholm en (se nedan), 
tilltro r jag  111ig ej a t t  afgöra. Deremot var kanske det »lectorium 
theologorum», i hvilket E ricus Olai, såsom jag  nedan skall omtala, 
säges hafva föreläst, beläget på samma ställe, som universitetets äldsta 
lärosal från  nästa  sekel, nemligen i det num era nedrifna, men fordom 
på kyrkans sydöstra sida belägna hus, som på 14(X)-talet var dom- 
kapitelshus och i följande århundrade a f  E rik  XIV vid universitetets 
påbegynta å terupprä ttande å r  15(30 skänktes till lectorium eller 
collegiihus 3). Eör studenternas räkning hade man a t t  tillgå bygg
naderna p å  den holme, som bildades a f  åns begge a rm ar och då var 
fierdubbelt större, än den nuvarande Qvarnholmen 4). Denna holme

det: »facultas ju ris  protunc nulla fuit» (K ink Gesch. d. Univ. W ien s. 137); och 
på sannna ställe  föreskref artistfakulteten 1389, a tt kandidater till baccalnureatet 
skulle hafva åhört föreläsningar vid något universitet, der åtminstone tre ordinarie 
lärare funnes i a rtist ( =  filosofiska) fakulteten (Kosegarten, Gesch. d. univ. Greifs- 
wald s. 7).

')  Se bihanget 11. 129 och 130, s. 414, 416.
2) Se nedan under föreläsningarna.
3) Se B ihanget, s. 9. Efter Gustaviani anläggning på 1620-talet blef detta 

hus först ka llad t gam la akademien ocli sedan Carolina i motsats till det förra.
4) Ans vestra gren har tydligen förr gjort en vida större bugt än nu och om-
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var å r  1316 af domprosten Andreas And gifven till domkyrkan, ju s t 
för a tt  dess byggnader skulle tjena  till bostäder å t  dem, som stude
rade vid domkyrkan '), och u tan  tvifvel h a r  den i Jakob Ulfssons tid  
varit använd a tt  herbergera studenterna, ty n är K arl IX å r  1595 
upprä ttade  e tt kommunitet vid universitetet, heter det, a t t  det skall 
läggas p å  »Studentholmen, der det a f  å lder hafver varit förordnadt.» 
Messenius förtäljer visserligen i företalet till sin Sveopentaprotopolis, a tt  
»ärkebiskop Jacob uppbyggde academia; byggning ganska härliga med 
s ta rk a  m urar, vindbro och med p o rta r och rundtom kring en starkan  
ström  aldeles väl bevarad på det rum m et hos konungsqvarnen, der såg- 
qvarnen nu  står», men oaktadt de flesta af hans uppgifter om universi
te te t p å  e tt öfverraskande sä tt bekräftats, torde dock ofvanstående 
målning böra med försigtighet mottagas. Möjligt är, a tt  äfven det 
på nuvarande R iddartorget fordom befintliga s. k. större S:t E riks 
kapell varit, likasom sedan på 1 600-talet, för universitetets behof 
användt, ty  vi se a t t  universitetets messa, hvarm ed nog h ä r  såsom 
annorstädes undervisningen högtidligen öppnades, derstädes f ira ts 2), 
och under katolska tiden användes ofta, hvarpå ej heller från  prote
stantiska tiden exempel saknas, kyrkor och kapeller i och för under
visningen.

I och för sig skulle det varit omöjligt a tt  uppsätta  en större 
lärarepersonal, u tan  a t t  inkalla utlänningar, men härför drog man 
sig säkerligen redan af det skälet, a tt  universitetets hufvuduppgift, 
den nationella odlingens lyftande, derigenom lätteligen kunde rå k a  i 
fara, och saken skulle ej heller varit möjlig u tan  dryga u tg if te r3). 
l)e t återstod då blott den utvägen a t t  välja bland infödde graduerade 
män, af hvilka domkapitlen ej egde så obetydlig tillgång. H äri låg 
ej något särskild t fattigdomsbevis ej heller e tt vittnesbörd om någon 
ovanlig teologisk ensidighet vid ju s t denna högskola. U niversiteten 
voro till stö rsta  delen kyrkliga bildningsanstalter och deras lä ra re

slutit åtminstone ilen plantering, som nu skiljer S:t E riks torg från ån. Och Scheffer 
säger i sin 166G tryckta Upsalia, s. 2G8, a tt trädgårdarna derstädes (hvilka  tydligen 
lågo på samma plats, som nuvarande planteringen), kallades på lians tid »holmen». 
A f Magni Ladulås bref å r  1286 (Diplomat. Svecan. IT, s. 9) synes a tt afstånilet 
från dombron till den punkt, der qvarngrenen skilde sig från  ån, då varit G50 fot.

')  Diplomat. Svecanum, I I I ,  s. 249.
2) Bihanget, n. 130, s. 41 G. Såväl detta kapell, som de öfriga kanikhusen 

kring kyrkan härjades visserligen af den våileld, som 1473 hemsökte staden (se 
Scriptores rer. Svec. I, 1, s. 99), men hafva väl snart ånyo iståndsatts.

3) Den Johannes de Mechelinia, som här föreläser (se nedan) 1484 och redan 
1477 innehar kanonikat, var troligen inkallad från Mecheln i Belgien. Deremot 
var Andreas Brusen (se också nedan) icke utlänning, som jag  af namnet förut tro tt 
mig kunna sluta, ty 1473 il. 18 Oct. inskrifves Andreas Bruse de Upsalia i Rostock.
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vanligen andlige personer. Icke liar heller den uppsättn ing  af lä rda  
kaniker, som domkapitlen under Jakob Ulfssons tid  erbjudit, varit 
oansenlig, utan  snarare tvärtom. B lott i U psala finnas 8 personer, 
som d å  b u rit doktorstiteln, efter hvad jag  redan ofvan omnämt, och 
af filosofie m agistrar skulle jag  kunna uppräkna öfver 20 stycken. 
Och bland de förra hafva vi sådana män som ärkedjäknen, sederm era 
riksrådet, Itagvaldus Ingemundi, doktor i kanonisk rä tt, hvilken öfver- 
satte  Magnus Erikssons landslag på latin, och dekanen, teologie doktor 
Ericus Olai, den fosterländske författaren till vår första rikshistoria.

Med rä tta  kan nam net E ricu s  Olai sä ttas främ st bland raden 
a f lärare vid U psala universitet, ty  han ä r  den svenska historieskrif- 
ningens fader; han  h ar också om edelbart efter universitetets öpp
nande h ä r  hållit de första teologiska föreläsningarne. H ans födelseår 
ä r  icke känd t, men d. 1 October 1447 inskrifves han i Rostock och 
promoveras der till m agister 1452; hvar och n är han  sedan förvärfvat 
den teologie doktorstitel, som han längre fram  bär, ä r  mig obekant. 
1459 sitte r han  i U psala domkapitel såsom dess yngste ledam ot; 
något efter 1466 ä r  han  blifven scolasticus och å r  1479 decanus, 
hvilken värdighet han  behöll till sin död d. 24 December å r  I4 8 6 1). 
Redan 1477 h ar han h är hå llit föreläsningar öfver »regulso sacra) 
theologiae» 2), och sannolikt verkat som universitetslärare än d a  till sin 
död, ehuru vi nu ej känna flere än följande föreläsningar. 1479 med
delar han en vidlyftig utläggning af Mattha)i evangelium; 1485 för
k larar han  p å  den teologiska föreläsningssalen Peters från  Blois skrift 
om bikten; p å  samma rum, dock u tan  a t t  å re t angifves, föreläser han  
öfver den bekante mystikern och filosofen Bonaventura’s (1221— 1274) 
arbete »breviloquium de sancta trinitate», en m indre men ofta använd 
handbok vid den teologiska undervisningen3). Hvilka som sedan

')  Brefvet af 1459 d. 4 April fins i Örnhjälins Diplomatarinm i Vitterh., H. 
och Ant. Akademien, I I ,  s. 788; Carolus Johannis är scolasticus ännu 1466 (Spegels 
skrifteliga bevis etc. s. 55); 1479 d. 2 April dör decanen Birgerus Johannis (Pering- 
sköld, nionum. U lleraker. s. 215, hos hvilken s. 2 1 6  äfven Krici Olai grafskrift 
ä r aftryckt.

2) I  Codex 39 i Teologi, Ups. Bibi., intaga dessa föreläsningar fol. 205—218. 
P å  sid. 2 1 8  läses: E xp lic iun t regule sacre theologie p er m anus O lai Johannis 
G utonis anno d om in i M C D L X X X °, que tam en da te  a d  pennas velociter omnibus 
scribere fu e ru n t volentibus p er egregium dom inum , doctorem sacre theologie E ri-  
cum nomine, anno dom ini M C D L X X  septimo, quos ego pauper anno illo una  
cum ceteris conscripsi, sed  anno isto mouens m anus secundario repetendo  . . . 
dominica f in iu i  lnnocavit, que dominica proprie  d icitur Quadragesima. Fant har 
i sina Observationes Selectm I, s. 6 0  förbisett det senare årtalet och derför fört 
föreläsningen till 1480.

3) Utläggningen af Mattheus lins i sannna codex 39 Teologi fol. 15—204; den 
slutar med dessa ord: »Explicit, commentum super Evangclia  M athei anno dom ini
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föreläst i teologi, vet man icke, kanske den som efterträdde Ericus 
Olai både som scolasticus och decanus, M atthias u triusque ju ris  doctor 
( f  1401), eller teol. doktor M artinus P raa l (f  1494), eller kaniken, 
teol. doktor Jacobus Gislonis ( t  1400), eller Ingolfus, promoverad 
m agister i Paris, decanus i början a f  1 ö:de seklet, eller, och detta  ej 
osannolikt, kapitlets scolasticus, teologie doktor E ricus Nicolai, om 
hvilken m era nedan.

Af föreläsningarna inom filosofiska fakulteten äro också några 
bevarade. A r 1481 föreläser en af kanikerna, den från U psala h är
stam m ande m agister A ndreas B r u s e n ') , som d å  äfven kallas för 
decanus facultatis artium , öfver e tt af Aristoles m ånga arbeten i logik, 
nemligen den så  kallade liber priorum  ana ly ticorum 2), som hand
la r  om slutledningarna. Ar 1484 föreläser en m agister Johannes  
de M echelinia  öfver Aristoteles tre  böcker om s jä le n :i); han  var

M C D L X X 1 X  p er m anus O laui Joliannis G fu ton is] ,  da tum  a d  pennas per 
egregium doctorem sacre tlicologie qu i nomine vocatur E ricus.»  — I  Codex 80 
Teologi i Ups. Bibi. fol. 242—247 fins nästa föreläsning, som slutar fol. 247 med: 
»E xp licit tracta tus P etri Blecensis de confessione, lectus et declaratus p e r  egre
gium  sacre thcologie doctorem  E ricu m  Olai, Upsalensis ecclesie decanum  benedig- 
num , in  lectorio theologorum, Conscriptus p e r  me Olcium Johannis G uthonem  in  
pre fa te  civitatis XJpsalensis universitate scolarem in artibus m in istrum  (!) Anno  
dom in i 1 4 8 5  et fin itu s  X  K al. A p rilis .  — Föreläsningen öfver Bonaventura in
tager fol. 1—45 i samma cod. 86; fol. 45 läses: E t  cum hoc explicit breuiloquium  
Bonaventurce p e r  m anus O laui Johannis Gutonis (och härpå med rödt bläck) 
lectum  et declara tum  per venerabilem dom inum  decanum  Upsalensem et sacre  
tlieologie doctorem  exim ium  in  lectorio theologorum universita tis ejusdem . —  
Ej osannolikt är, a tt följande af Olai Johannis hand i samma handskrift införda 
arbeten äfven äro föreläsningar af Ericus Olai nemligen 1) förklaringar öfver 
söndagsevangelierna (Cod. 86 fol. 54—131) och utläggning af Pauli epistel till 
Hebrteerna, Apostlagerningarna, Jacobs och Petri bref samt Joh:s uppenbarelse 
(fol. 133—238).

')  1473 d. 18  October inskrifves en Andreas Bruse de Upsalia i R ostock; 1504 
d. 15 Ju n i vidim erar Jakob  Ulfsson ett bref, som säges hafva varit besegladt af 
»Mester Andris Bnvsen canik i Upsala» (orig. på papper i Riksarkivet).

2) I  Cod. 6 Skolastik, Ups. Bibi. läses fol. 142: E xp lic iu n t notata super textum  
priorum  A risto te lis le d a  per m agistrum  A n d rea m  B ru sen  in  alma universitate  
Upsalensi, p ro tu n c  in  eadem Decano faculta tis artium , Collecta et conscripta per  
m e Olaum Torstan i in ib i degentem anno dom ini M illesim o quadringentesimo  
L X X X  prim o, incepta circa festum  undecim  m illia  virginum  et fin ita  autem  circa  
dom in i nativitatem . (D å handstilen i sjelfva föreläsningen bestämdt är Olai Johan
nis och troligen äfven i förenämnda anteckning, ser det u t som om Olaus Johannis 
Guto afskrifvit föreläsningar, som en Olaus Torstani 1481 antecknat). — Kanske 
den af Olai Johannes hand i samma codex fol. 146—195 skrifna kommentaren till 
liber posteriorum  analyticorum  är efter samme A. Brusens föreläsningar, ehuru 
ingen anteckning ledsagar dem.

3) Anteckningarna finnas i Codex 8, Skolastik. Ups. Bibi. fol. 1—27; de 
sluta fol. 27 med dessa ord: E xp lic iu n t notata circa libros de anim a per venera-
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också kanik i U psala domkapitel, men troligen, som nam net antyder, 
inkallad från Mecheln i B rabant vid tiden för universitetets upp
rä ttan d e  1). U nder åren 1485 och I486 h ar en m agister Fetrus Olai, 
som väl också varit kanik eller prEebendat vid U psala kapitel, ehuru 
jag  i öfrigt icke funnit hans namn i handlingarna, hå llit följande 
föreläsningar. 1485 i Jun i ändas hans föreläsningär öfver Aristoteles 
P r cedicamenta (kategorierna) och liber de interpretatione  (läran om 
omdömet) 2) ; och om hösten s. å. föreläser han först öfver den lärde 
kom pilatorn Alberti Magni (1193— 1280) sm ärre arbeten i logik och 
sedan öfver Aristoteles liber elenchorum  (läran  om sofism erna)3). 
U nder vårterm inen I486 föreläser han öfver densammes octo libri 
physico ru m  (d. v. s. n a tu rlä ra )4). Vid samma tid  uppträder den
hilem  v iru m  p er magistralem  gloriam sublim atum  Johannem  ile M echelinia anno  
d o m in i 1 4 S 4  lecta et declarata, p er me Olaum Johannis Guthonem collecta in  
a lm a  universitate  (sic). Ivanske de kommentarier till samma arbete, soni al' Olaus 
Joliannis äro skrifna på de följande bladen 27—117, också äro af Joins de Meche
linia. —  F an t har orätt läst Weclcholmia för Mechelinia.

')  1477 d. 20 Oct. och d. 13 Nov. (feria quinta infra octauas s. M artini) är 
m agister Johannes de Mechelinia canonicus ecclesia; Upsahs (pappersoriginaler i R iks
arkivet). H an tyckes hafva dött i slutet af 1496 eller början af 1497; d. 21 Maj 
1499 bortgifver A lexander V I hans praebenda (Celse, Bullarium s. 210). Jakob 
Ulfsson har tydligen haft förbindelser med Belgien; ja g  h a r sett kontrakt mellan 
Jak o b  Ulfsson och någon mästare i Mecheln om klockgjutning; kapitlet i Antwerpen 
får reliker från Upsala (Reuterdahl, Sv. kyrk. hist, i l l ,  2, s. 49).

2) D e omfatta fol. 23—68 i Cod. 7, Skolastik, Ups. B ibi.; fol. 68 läses: 
E t  sub hoc explicit exercitium veteris a rtis  p er reverendum  m agistrum  Petrum  
O la i in  a lm a universitate Upsalensi pronuntia tum  et declaratum , et scriptum  per  
m e O laum  Johannis Guthonem suppositum  in  artibus in  eadem universitate  
m in istru m ,fin itu m  aulem  in octava d ic corporis C hristi anno dom ini M C D L X X X V .  
Med »vetus ars» förstod man just de begge ofvannämda arbetena af Aristoteles; de 
fingo detta  namn, emedan man först i 12:te seklet genom A raberna blef bekant med 
Aristoteles analytica, topica och elenchi, hvilka deraf fingo namnet »logica nova» 
(se K ink, Gesch. d. Univers. W ien s. 88, not. 99 och P rantl, Gesch. d. Logik  II, 
s. 2—4).

3) Den förra fins i Cod. 6, Skolastik, Ups. Bibi. fol. 268—304, begynner: 
C irca  exercitium  sophistrie (!) A lberti etc., slu tar: E t sub hoc explicit / exercitium } 
sophistrie  p e r  vcnei'abilem et reverendum virum  P [e tru m ] O fla u i/ , m agistra li gloria  
insignitum , disputatum  in  universitate Upsalensi, per m anus autem O lai Johannis 
G uthonis m in istri (!) suppositi in  artibus in  eadem universitate conscriptum et

fin itu m  V I  K a l. mensis Deeembris anno dom in i M C D L X X X V .  H är behandlas 
consequentia:, obligationes och insolubilia  eller tre  af de tio smärre afhandlingar i 
logik, som kallas p a rva  logicalia. — Den senare fins i samma codex fol. 214—266, 
slu tar: E t  ipso hoc expliciunt notata seu commentum elencorum per reverendum  
m agistrum  Petrum  O lai lecta vel lectum et declaratum , p e r  me autem  Olaum  
Johann is G uthonem  scolarem in  artibus scrip ta  vel scriptum  et fin itu m  X I f i  K al. 
J a n u a r i i  anno dom ini M C D L X X X V  in universita te Upsalensi.

*) Cod. 8. Skolastik, Ups. Bibi. fol. 225—295, slu tar: E t  m b  hoc explicit 
exercitium  phisicorum  d ispu ta tum  p er exquisitum  reverendumque magistrum



Universitetets L ärare  och Föreläsningar. 33

sedan från  reformationstidehvarfvet genom sitt ifriga försvar för den 
gam la tron  så  bekante F etrus Johann is Galle. Han hade gjort sina 
första stud ier i Rostock, der lian inskrefs d. 1 Maj 147G och troligen 
äfven promoverades till magister, hvilkcn titel han för då han  d. 25 
Maj 1482 af biskop Conrad Rogge insattes som innehafvare a f  den 
praebenda i Upsala, som biskopen d å  instiftar i S:t Botvids kor *)• 
1485 h a r han föreläst i Upsala, men troligen följande å re t aö a rd a ts  
till Rom -). Huru länge han d å  vistades utrikes och hvar han stu 
d e ra t till teologie doktors graden ä r  mig obekant, men 1504 kallas han 
doktor och ä r  kantor i k a p itle t3). Han m åtte hafva uppnått en hög 
ålder, ty ännu d. 15 Ju li 1537 ä r  han i verksamhet, då han  jem te 
doktor Johannes Eck representerar U psala kapitel vid m ötet i S treng- 
n ä s 4). Man känner trenne föreläsningar efter honom; den första 
hölls å r  1485 öfver Porphyrii praedicabilia (Porphyrius, som lefde 
233—304, skref kom m entarier till Aristoteles kategorier, livilka blefvo 
grundläggande för de rom erska kom m entatorerna och derigenom för 
hela medeltidens skolastik); för de begge andra, som behandla Aristo
teles Uber de interpretatione  (läran  om omdömet) och liber prcedica- 
m cntorum  (läran om kategorierna), äro icke åren angifna 5).

P etrum  O lai in universitate Upsalensi, per me autem  Olaum Johannis Gutlionem  
scrip tum  et collectum anno dom ini 1 4 8 6 , inceptum fe r  ia 6:a pro x im a  ante 
carnisprivium , fin itu m  autem  fe r  ia  'J:da in fra  octauam visitationis Marica.

')  Brefvet fins i Ornhjelms Diplomatarium II,  s. 1007.
2) Gissningen är kanske vågad. R iksarkivet eger ett pappersoriginal utfärdadt 

d. 22 Mars 1487 (sine loco), hvari »Petrus Johannis rector parochialis ecclesie Ner- 
tuna» erkänner sig vara skyldig till »Petrus Henrici, rector domus s. B irg itte  de 
urbe» en summa af 32 floriner »pro expensis totidem hebdomadarum» och detta i 
närvaro af Upsalaärkedjäkncn doktor Ragvald. Längre ner står a tt P . J .  fått y tte r
ligare G floriner för a tt  kunna återvända till fosterlandet; och på ryggen: »Recognitio 
magistri Petri Jöllilnuis Upsalensis». Mig veterligen fans ingen Mag. P etrus Jo h a n 
nis under hela denna tid, än P. J .  Gallo.

3) Örnhjelm Dipl. II, s. 1251.
4) B ref i R iksarkivet bland »Handlingar rör. kyrkan och skolorna 1520— 1560».
8) Codex 7, Skolastik, Ups. Bibi. innehåller fol. 1 —19 kom mentarier till P o r

phyrii praedicabilia, som sluta fol. 19 med: E t  cum (!) explicit exercitium  in  librum  
praedicabilium P o rphyrii p er reverendum  m agistrum  Petrum  Johannis pronuntia 
tu m  ac declaratum , conscriptum autem  per me Olautn Johannis Guthonem sujeposi- 
tum  m in istrum f!) in  alm a Universitate U psalensi anno dom ini 1485. — I  samma hand
skrift fol. 70—85 lins den andra föreläsningen, som slutar: E t sub hoc expliciunt notata  
super libros p e r i arm enias  [förvridning af respi kpprjvdat; eller liber dc interpretatione] 
p e r  reverendum  virum  et m agistra li gloria sublim atum  P etrum  Johannis Gcdle 
lecta et declarata, per m anus autem O lai Johannis Gutonis scrip ta  et f in ita  II I /  
mensis Nouembris in  Universitate Upsalensi. — Den tredje fins anf. st. fol. 187— 
2 0 8  och slu tar: H ic est fin is  notatorum circa textum  praedicamentorum Aristo telis, 
q u i lectus et declaratus  [est] p er reverendum  Petrum  Johannis Galle, conscriptus 
autem  per me Olaum Johannis G uthonem  in studio Upsalensi.

Ups. Univ. Hist. I .  3
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Den kanske m ärkligaste af alla, som i U psala föreläst under 
m edeltiden, var m agister Petrus A stro n o m u s , m unk i Vadstena 
kloster, som om kösten 1508 p å  ungdomens begäran och med ärke
biskopens samtycke höll i U psala en astronom isk föreläsning öfver 
»spliera materialis». Vare sig han dervid u tta la t åsigter, soin stridde 
m ot de dåvarande ortodoxa föreställningarna om naturens grund och 
väsende, eller dylika sysselsättningar ansetts s trid a  mot hans lifs- 
uppgift såsom ordensmedlem, nog af, a tt  V adstenaklostrets abbedissa 
och konfessor med oro skrefvo till Jakob Ulfsson, a t t  de förnummit, 
a tt  M äster Petrus i U psala b ru k a t mycket, som honom ej borde i 
filosoh och and ra  ting. Ärkebiskopen sökte lugna dem med den - 
förklaringen, a tt  saken skett med hans samtycke, och Petrus ej för
h ållit sig annat än ärligt och skiiligt och ej sysslat med något som 
vore orden fö rb u d e t'). Man torde kunna antaga, a tt  denna föreläs
ning u tm ärk t sig framför det sedvanliga om tuggandet af den tidens 
kompendier i de m atem atiska vetenskaperna, då  man vet, a tt M äster 
P etrus 1506 förfärdigade det m ärkvärdiga dom kyrkouret i Upsala, 
som visade ej b lo tt dagar och timmar, u tan  också m ånans till- och 
aftagande sam t planeternas gång under hela å re t -). D et visar Jakob 
Ulfssons varm a intresse för vetenskapen och sin kyrkas utsmyc
kande, a t t  han för detta  konstverk u tgaf ända till 700 mark, en 
summa så  stor, a t t  man d å  för den kunde inköpa en hel landt- 
egendom :l). F ö r öfrigt synes redan före M äster Petri tid  någon un
dervisning varit gifvcn i astronomi, om den också troget höll sig i 
de enkla hjulspåren från forna tider. Den flitige gottlänningen Olaus 
Johannis, som vi hafva a tt tacka för alla  upplysningar om föreläs
ningarna och som troligen lemnade U psala ej lång t efter 1486, h ar 
nemligen äfven i sina sam lingar afskrifvit såväl tex t som kommentar 
till e tt astronom iskt arbete4), hvilket vid närm are jämförelse befunnits

') Bihanget, q. 4. s. 8.
J) Om detta m ärkvärdiga ur, som förstördes i 1702 års brand, jäm för Sam. 

Klingenstjernas minnestal öfver Polhem. Det tyckes hafva varit uppsatt någorstädes 
i gången mellan högaltaret och nuvarande Gustavianska grafkoret (se Peringsköld 
Mon. Ulleraker. s. 170 och Scheffer, Upsalia s. 182), Redan 1537 var det i hehof 
af en grundlig förbättring (se Kapitlets href t. bisk. Sven i Skara bland »Ilandl. 
rör. sv. kyrk. och skolorna 1520—6 0 » i Riksarkivet).

3) Diarium Vastenense berättar vid 1506: »rediit frater Petrus Astronomus de 
Upsalia circa festum Bartholomaei, qui in ecclesia Upsalensi fabricavit horologium, 
quod pretio constabat septingentas marchas». F ö r öfrigt tyckes M äster Petrus hvart 
å r  besökt Upsala, ty 1507 d. 25 Ju n i skrifver Svante Sture till Vadstena i anled
ning af deras ^begäran a tt få Petrus tillbaka, a tt »lian hafver mest varit i Upsala 
och ännu är der»; bail bade varit upptagen af »den heliga kyrkans arbete» (päppers- 
orig. i R iksarkivet).

4) Codex 36 Skolastik, Ups. Bibi., fol. 188—241; fol. 241 står: E xplicit sper a
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vara  den d å  öfverallt använda handboken i de tta  ämne »libellus de 
sphaera», som till författare h a r  engelsmannen Johannes de Sacro- 
busto eller Sacrobosco (f  1244).

E huru  vi icke hafva några flera bestäm da uppgifter om före
läsare, så  ä r  det dock k lart, a tt  m ånga flera sådana m åste hafva 
funnits, d å  vi u r Olai Johannis anteckningar, som mest beröra förra 
hälften af 1480-talet, redan funnit så många. Namnen, men ej heller 
mera, på  tvenne lärare känna vi af de grafstenar i U psala domkyrka, 
som fordom voro i b e h å ll ') ;  den ene var magister Olaus N icolai, 
»Upsalensis prsebendatus e t Collegiatus -) Universitatis ibidem», som 
dog (1. 2 Maj 1498; för den andre, m agister Olaus E r ic i K em pe de 
B e l in g 3), också »Universitatis Upsalensis Collegiatus» ä r  ej döds
å re t angifvet. Sannolikt nog h ar också doktor E ric u s  N icolai, äfven 
E . Sivede  kallad, tjenstgjort som lärare  vid universitetet. Han sak
nade ej erfarenhet i den vägen, ty efter a tt  hafva i Leipzig promo
verats till magister (året obekant), hade han i 4 å r  tjenstgjort der- 
städes såsom lärare  i den filosofiska fakulteten (1485— 1489) och be
klädde till och med värdigheten af universitetets rektor å r  14874). 
E fter a tt  derpå, troligen också i Leipzig, förvärfvat teologie doktors
värdigheten återvände han  hem och befordrades till scolasticus i 
i kapitlet, sannolikt redan å r  1494, då doktor M artinus P raal afled. 
Han ä r  nog den »doctor ordinarius in Theologica facultate» på hvil- 
ken Jakob Ulfsson syftar i s itt bref af 15045), och då han kring

m ateria lis p e r  me O laum  Johannis G uthonem collecta et conscripta. Olaus har 
äfven i Ooil. 9 Skolastik fol. 220—245 afskrifvit texten till »spliajra», huruvida den 
kommentar dertill, som inhäftats m idt i texten fol. 227—237 är af Olai hand, vågar 
ja g  ej afgöra.

')  Peringsköld, Monum. Ulleraker. s. 239.
2) Med Collegiati menades ursprungligen sådane lärare, för hvilka husrum i 

något kollegium voro anvisade, men namnet betecknade sedan oftast de ordinarie 
lärarne i facultas artium (jfr. Kosegarten Gesch. d. univ. Greifswald s. 77 och 142 
samt Scheffer, Upsalia, s. 235). Att hos oss Collegiati voro lärarne i facultas artium, 
synes af Jakob Ulfssons bref 1504 (Bihanget, s. 415).

3) 1489 promoveras Olaus Beling de Svecia till magister i Leipzig; examinator 
var Ericus de Upsalia, den E. Nicolai, om hvilken ja g  strnxt skull tala.

4) Efter Strifes excerptor, pä hvilka, som jag  nämt, de flesta uppgifter om ut
rikes studier stöda sig. Det ser ut som om Ericus tänkt lemna Leipzig 1488, ty 
ilen 7 Febr. detta år får han ett vackert intyg af universitetets rektor, hland annat 
a tt  han sjelf förklarat »IV libros sententiarum a principio usque ad finem» (pergam, 
bref i Riksarkivet). Det är ej ovanligt att se honom förblandad med Ericus Nicolai 
Swart, som tillhör reformationstidehvnrfvet och dog först 1572 (Peringskölds uppgift 
i Monum. Ulleraker. s. 239 är dertill orsak, och den i sin ordning stammar nog 
från Paulini och Messenii origtiga uppgifter, den förres i llisto ria  Arctoa s. 119, 
den senare i Scondia IV. 68).

®) Bihanget, s. 414.
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1505 jäm te U psala domprosten Kristofer L intorp rekom m enderar 
åtskilliga svenska baccalaurei till in träde i Leipzig (hvarom m era 
nedan s. 40), styrker de tta  ytterligare e tt dylikt antagande. H uru
vida m agistrarna H enrik  S le d o rn ')  ock M atthias E r i c i2), under 
hvilka Gustaf Y asa studerade från å r  1509 först i U psala skola och 
så vid universitetet derstädes 3), h ä r  hå llit föreläsningar ä r  ej bekant; 
och detsam m a gäller om teologie doktorerna Jakobus Gislonis och 
M artinus Praal, i fråga om hvilka man h ittills  a f titeln »s. teologie 
professor», som dock ej ä r något annat än teol. doktor, lå tit förleda 
sig a t t  bestäm dt uppgifva, a tt de varit teol. professorer i Upsala.

Förutom  de filosofiska föreläsningar, hvilka Olaus Johannis af- 
h ö rt under af honom sjelf angifna universitetslärare, finnas i hans 
handskrifter åtskilliga anteckningar efter kom m entarier till Aristo
teles egna arbeten eller till dennes kom m entatorer, hvilka kommen
ta rie r ej osannolikt äro föreläsningar i Upsala, som Olaus sjelf af- 
h ö rt eller efter and ra  afskrifvit. B land dessa kunna nämnas A risto
teles Analytica posteriora, Porphyrii välbekanta inledning (isagoge) 
till den förres arbete öfver kategorierna, sjette boken af Gilberti 
Porre tan i (f  1154) »liber sex principiorum» 4), tvenne handböcker i 
etik och naturlära, benäm da Parvulus philosophise moralis och P ar
vulus philosophise naturalis 5), en kom m entar till Thomas de Aquino’s 
arbete »De ente et essentia», författad af en m agister G erardus de

')  1505 inskrifven i Leipzig, 1508 magister derstädes, sedermera kanik i Up
sala, från 1509 Gustaf Yasas lärare (se not 3) ocli slutligen dennes kansler 1529 
(G ustaf I:s R egistnr Y, s. 12G). Sjelf skrifver han sitt namn Sledorn i registraturet.

2) Förmodligen den M atthias Svveder, som inskrifves ocli gradueras på  samma 
gång, som Sledorn. 1519 ä r  en mag. M. Frici kyrkoherde vid Trefaldighetskyrkan 
(Peringsköld Mon. U lleraker. s. 13).

3) Se Gustaf I:s krönika af Peder Swart, utg. af Klemming, Sthlm 1870, s. 2.
4) Analytica posteriora i Cod. 6 på 2  ställen, fol. 98— 1 2 0  och 146—195.

Porphyrius i Cod. 7, fol. 1 6 2 — 187. Porretanus i Cod. 7, fol. 208—218. Dessutom 
fins i Cod. 6, fol. 37—48 texten till Boetii bok: De divisione, och i Cod. 36 ett 
arbete »De clave intentionum», livars författare i texten angifves vara en magister 
Parisiensis (det senare ä r  skrifvet per m anus O laui Johannis Guthonis scolas Up- 
salenses protunc frequentantis anno dom ini M C D L X X X  secundo»). Äfven till de 
Aristoteles arbeten, som ja g  ofvan i texten anfört såsom behandlade af namngifna 
föreläsare, har Olaus Johannis afskrifvit kommentarier, u tan  a tt angifva författaren 
eller föreläsaren. Så t. ex. »libri III de anima» i Cod. 7, fol. 100—133 (skrifvet
1482) och Cod. 8, fol. 72—117; libri V III  physicorum» i Cod. 8, fol. 123—222;
»De interpretatione» i Cod. 6, fol. 49—78 m. m. Man erinrar sig härvid, a tt kan
didaterna till en grad understundom skulle hö ra  samma arbete föreläsas 2  gånger.

5)  Den förra i Cod. 7, fol. 133—149. Ja g  har ej varit i tillfälle a tt under
söka, om det är det arbete med samma titel af Leonardus Aretinus, som 1528 an
vändes i W ien (Kink, Gesch. d. Univ. W ien, I, 2, s. 13). Den senare i Cod. 3G. 
fol. 24—89.
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Monte '). P å  den skolastiska filosofins område hafva sålunda i det 
närm aste alla sådana arbeten, som användes vid de utländska uni
versiteten-), varit lagda till grund för föreläsningarne. I astronomin 
liar, som jag  ofvan visat, den öfverallt lästa  »sphaera materialis» 
äfven h ä r varit använd före I486, och 1508 h ar universitetet bevittnat 
en föreläsning i dessa ämnen, som, a t t  döma af lärarens m ekaniska 
snille, ej m åtte hört till de vanliga. Af Euclides första bok finnes 
äfven e tt fragment, skrifvet af Olai Johannis h a n d 3), så a tt  det ej ä r 
osannolikt, a tt  både i geometri och aritm etik  samma ringa antal a f 
handböcker varit i bruk hos oss som i utlandet. Af föreläsningar i 
gram m atik finner jag  ej spår i Olai Johannis handskrifter, men jag  
m åste erinra, a tt  vi känna föreläsningarne b lo tt efter hans anteck
ningar, och a tt  de säkerligen ej representera allt, hvad han å h ö r t4). 
F ö r öfrigt behöfver det väl knapt påpekas, a tt  det icke bevisar någon 
särskild t låg bildningsgrad hos oss, a tt  Aristoteles arbeten lästes i 
latinsk  öfversättning, ty  detsam m a egde hela medeltiden igenom rum  
vid de utländska universiteten, och det ä r  först vid denna tid, som 
genom humanismens ansträngningar studiet a f de klassiska språken 
börjar återvakna, ehuru det i Tyskland först tog rigtig fart vid reforma
tionen. Äfven de historiska studierna voro lika främmande, som de 
klassiska, för medeltidens universitet; och inom alla  vetenskaper 
bestod undervisningen vanligen i dikterande af bestäm da läroböcker, 
hvilka försågos med egna eller främ m ande anm ärkningar.

Om de teologiska föreläsningarne veta vi tyvärr ej mer, än hvad 
jag  ofvan anfört efter Olai Johannis anteckningar på Erici Olai före
läsningar. I allm änhet hafva de väl m est befatta t sig med utlägg
ning af de heliga skrifterna m. m. och kortare fram ställningar i 
dogmatik. H uruvida P etri Lom bardi »IV libri sententiarum », medel- 
tidsdogm atikens kufvudkälla, varit använd ä r  väl osäkert, om ock det 
ä r  klart, a tt  våra  doktorer väl kände den (Ericus Nicolai hade ju  i 
Leipzig fullständigt genomgått den p å  sina föreläsningar). Kyrko
historien och de p rak tisk t teologiska vetenskaperna voro äfven i u t

')  Cod. 30, ful. 90—14G. Gerardus de Monte eller Teerstege, lärare  i Köln, 
dog 1480 (Prantl, Gescli. d. Logik IV , 223).

2) Jfr. t. ex. Kosegarten, Gescli. d. univ. Greifswald I, s. 83, 84 och Krabbe, 
Gescli. d. iiniv. Rostock, s. 343—350.

3) I  Cod. 36, fol. 298—300. I  samma cod. fol. 302—321 finnas komputistiska 
beräkningar skrifna af Olaus Johannis år 1483 »in alm a universitate Upsalensi».

4) A f de arbeten, som lästes, neniligen Donatus, Priscianus, A lexandri doctri
nale och Eberhardi Gnecismus, är det ej ovanligt a tt  finna spår i våra medeltids- 
boksamlingar. Före medeltidens slut trycktes i Upsala 2 gramm atiska arbeten, 
neniligen år 1515 Donatus och å r  1519 »Composita verborum», det senare författadt 
af mag. Magnus Ingemari, rector scolarium (begge finnas i Ups. Bibi.).



38 Olaus Johannis Guto.

landet okända ting. I afseende pä de ju rid iska studierna ä r  det 
k lart, a tt  dessa hos oss skulle inskränkas till den kanoniska rätten. 
Tyvärr känna vi ej till någon särskild föreläsning på de tta  område, 
ehuru det ä r  gifvet, a tt  sådana hållits. Som jag  nämt, förkunnade 
Jakob Ulfsson d. 20 Ju li 1477, a tt  vid universitetets öppnande d. 7 
October skulle föreläsningar begynna äfven i den kanoniska rä tten ; 
och 1486 föreskref han, a tt  de kaniker i hans kapitel, som icke stu
derat de tta  äm ne vid främmande universitet, skulle inom 3 m ånader 
påbegynna en treårig  kurs deruti vid U psala un iversite t')• Och 1504 
gifver han anslag till en »doctor ordinarius juridica; facultatis», som 
skall föreläsa hela å re t igenom -).

1)å vi för kännedomen om våra  medeltid sföreläsningar hafva a tt 
tacka den lyckliga omständigheten, a tt  en flitig lärjunge funnits, som 
antecknat, hvad han åhörde, och dervid angaf såväl tid  som före
läsare, torde det mot honom vara en skyldig tacksam hetsgärd a tt 
anföra äfven det obetydliga, som jag  om hans lefnadsöden kunnat 
inhemta. Olaus Johannis var född på Gottland 3), vistades vid U p
sala universitet från 1477 till I4 8 6 4) och aflade der troligen bacca- 
laurei exam en5); huruvida han å te r d er promoverades till magister, 
ä r  omöjligt a tt  säga, ehuru längden af den tid, som han tillbragte 
i U psala och m assan af anteckningar, som han fört, tyckes ta la  för 
e tt sådant antagande. Då han  icke å  någon af sina Upsala-anteck- 
ningar å sa tt senare å r  än 1486, h ar han väl vid den tiden slu ta t 
sina studier vid U psala universitet, om han också ej lem nat staden, 
utan  m ottagit en praebenda derstädes. Möjligen ä r  lian den Olaus 
Gutho, som i e tt i öfrigt odateradt bref af d. 1 Januari (troligen från 
1501) till riksm arsken och slottshöfdingen på Stäkeborg och Örebro, 
r id d ar Svante Sture, kallar sig dennes kapellan0). Men säkert ä r  han

' )  Bihanget, n. 128 s. 412. E huru  det ej uttryckligen säges, att det skall 
ske vid Upsala universitet, torde det vara tydlig t nog ändå.

2) Bihanget, s. 414.
3) Tillnam net Guto säger detta; på ett ställe (Cod. 7, fol. 187) skrifver han 

sig »Gutlandensis nacionis».
4) A f det föregående synes, a tt han närvarit vid föreläsningar 1477 och I486;

anteckningar finnas dessutom från 1479, 1481. 82, 83, 84, 85.
6) Han skrifver sig i en anteckning utan dato (Cod. 6, fol. 34 verso) bacca- 

laureus in  artibus. Annars k a lla r han sig än scolaris in  artibus  eller scolaris 
Upsalensis (jag behöfver knapt erinra, a tt scolaris då för tiden lika  ofta betydde 
vårt »student») än s?i]}positus, som vanligen var detsamma, som student, men äfven 
kunde omfatta a lla  universitetets medlemmar under rektor (se Kosegarten, Gesch. 
d. univ. Greifswald s. 8 och Viriville, hist, de 1’instr. publ. s. 125). Möjligen aflade han 
sin baccalaureiexamen först 1486, i synnerhet som han i samma Codex 6, fol. 36 
kallar sig blott scolaris in artibus studii Upsalensis vid 29 Jun i 1486.

G) Afskrift bland Brocmans sam lingar i V itterh.- II.- o. Ant.-Akadem ien in 4:o 
i »Handl. rörande Östergötland».
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den »magister artium  Olaus Johannis Gutlandensis natione, qui fuit 
praeben(latus Upsalensis», som 1506 inskrifves i Vadstena, (ler han 
sedan stannade. Två gånger utsändes han till B irgittinerklostret 
»Triumphus Marite» i Polen för a tt å terstä lla  ordningen inom det
samma, nemligen åren 1511— 1516 och 1515, under hvilken senare 
färd han  der afled kring påsken 1516 '). Om alsterna  af hans flitiga 
penna gå tt förlorade med så  m ånga and ra  bokskatter från vår medel
tid, skulle vi om universitetets arbete vetat nästan  rak t ingenting; 
och denna om ständighet m anar till försigtighet vid bedöm ande af 
tidens förhållanden, så a tt  man ej af bristen p å  källor tro r sig ega 
rä tt  a tt  slu ta till, a tt  der ej heller varit något lif och arbete a tt 
taga vara på.

Om an tale t a f s tu d eran d e2) sväfva vi i fullkomlig okunnighet 
och likaså om hvilka exam ina blifvit aflagda och hu ru  ofta. Det ä r  
möjligt, a tt  några m atrik lar aldrig  funnits, liksom man af det ringa 
an ta le t lä ra re  i de högre fakulteterna torde kunna sluta, a t t  några 
högre examina h är ej b ru k a t afläggas. E tt  så enstaka exempel, som 
a t t  gardianen i Stockholms fransiskanerkloster h ä r studerar å r  141)2 
för d o k to ra t3), h a r  ej någon afgörande beviskraft. Svårare ä r  a tt 
säga, om ej m agistrar möjligen h ä r promoverats. De ämnen, som en 
sådan skulle studera, hafva h ä r  förelästs, ocli fyra kollegiati i artist- 
fakulteten (hvilka åtm instone 1504 h ä r m åste funnits) voro fullt till
räckliga för a t t  m eddela behöflig undervisning; de 9 år, som Olaus 
Johannis h ä r  tillbragte voro vida längre tid, än som erfordrades för 
m agistergraden, men bevis saknas, a tt  det skett. Deremöt finnes mer 
än e tt bevis på, a tt den lägre examen i facultas artium , den så  kal
lade bacealaurei-examen, aflagts. 1482 iuskrefvos i Leipzigs filosofiska 
fakultet Johannes W erth från Viborg och Johannes Swedcr från 
Stockholm »baccalarii studii generalis U psalensis»4). Samma å r

')  D iarium  Vastenense (Script, rer. Svecic. I, 1). H ans handskrifter stannade
i klostrets bibliotek och hafva med en del af detta rika  bokförråd hamnat i Upsala.
A lla  de 7 jag  ofvan anfört äro nästan alltigenom skrifna af hans egen hand.

3) Beringsköld aftrycker i sina Monumenta U llerakerensia s. 253, 254 inskrif
terna på några  grafstenar öfver studenter, som aflidit i Upsala 1481—1495.

3) I en paheotyp i Upsala Bibi.: Hugo de s. Victor, De sacramentis, Argen
torati 1485 fol., står på bokens sista sida: H u n c  librum  assignavit fra te r  Kanutus 
Johannis ord in is m inorum , sacre theologie Baccalaureus, custos et guardianus  
S/ochholmensis, liberarie conventus Stoc/diolmcnsis, quem emit Upsalie, cum  ibidem  
studebat p ro  doctoratu anno dom ini 1492.

4) I m atrikeln står: 148 2  D ie  S a tu rn i septim a mensis Octobris Johannes 
W erth de W yborch et Johannes Sicecler de  Stockholm , baccalarii stu d ii generalis 
Upsalensis in  regno Sicecie, prem issis responsionibus su is publicis in  ordinaria  
m agistrorum  disputatione atque productis ac  exhibitis munimentis, testimoniis ac
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ihskrifves i Rostock en Johannes Henrici »baccalaureus U psaliensis»1). 
Å r 1498 intogos i Leipzigs filosofiska fakultet Laurentius Andrea; 
»Upsaliensis baccalaureus», i hvilken vi sannolikt m öta den blifvande 
reform atorn, Olai Petri gynnare ocb Gustaf I:s kansler, ocb Nicolaus 
Ludecke de Abo »Upsaliensis universitatis baccalaureus» -). 1505 
mottogos i Leipzig 4 svenskar, Canutus Michaelis, Johannes Godecke, 
Ilenricus Sledorn (om hvilken jag  förut ta la t) och M atthias Sweder, 
försedda med rekommendationsbref från Upsaladom prosten m agister 
K ristofer Lintorp och doktor E ricus Swede (kapitlets scolasticus), 
hvilka alla  troligen voro baccalaurei från U psala 3). 1512 inskrifves 
i Leipzig »Nicolaus Guile Svecus baccalaureus Upsaliensis» och samma 
å r  läses i Rostocks m atrikel: »Nicolaus Ivanuti prom otus in U psalia 
baccalaureus receptus». 1515 kallar sig en studerande i Leipzig

literis testimonialibus prom otionum suarum  sufficientibus, assumpiti fuerunt sa lu is  
statutis veteribus et novis desuper editis et confectis a d  grem ium  facu lta tis  artium .

')  Författaren välvilligt meddeladt af prof. L . Daae i Kristiania.
J) I m atrikeln står: 1 49 8  Qvinta fe r  ia jiost M ichaelis in prcsentacione 

Ih icca lauriandorum  Laurencius A ndrew  de Sw ccia Upsaliensis baccalaureus, 
prem issa  responsione et testimonio sufficienti suce prom otionis habito et producto, 
sa lu is sta tu tis desuper editis a d  grem ium  facu lta tis  arcium  est assumptus. 1 4 9 8  
decim a septim a mensis Novem bris N icolaus Ludcclce de  A lo  Upsaliensis universitatis 
baccalaureus, responsione in ordinaria  disputatione magistrorum prehabita  habitisque 
docum entis sue prom otionis, a d  gremium facu lta tis  a rtium  est assmnptus.

3)  A f m atriklarna kan man ej k lart se det. Universi tetsmatrikeln liar de fyrå 
namnen på »1505 d. Georgii» ocli tillägger för alla fyra »de Upsalia». Men filos, 
fakult. m atrikel har: 1 5 0 5  Sabbatho post assumpt. M arie  baccalaureus K anutus  
M ichaelis de  H olm is a d  gremium facu lta tis a rtium  est assum ptus  och 1506 de tre 
andra med tillägget de Upsalia bacc. Vid första anblicken ser det sålunda bc- 
stännit ut, som om dc 1505 inskrifvits som studenter och blifvit baccalaurei 1505, 
1506. Men då Kanutus Michaelis var från Stockholm och troligen äfven de tre 
andra, måste orden »de Upsalia» vid 1505 för alla fyra beteckna, att de kommo 
från  studiet i Upsala, och ordalagen vid Kanutus M. synes antyda, att han förut 
var baccalaureus och nu här som sådan antogs. L ika otydliga äro uttrycken i ett 
1507 i Leipzig tryckt arbete af en Virgilius Wellendorfferus kalladt Decalogium  
dc meteorologicis impressionibus etc. (excerperadt hos Fan t, Observationes selecta?, 
s. 95, 96) der författaren yttrat': Preterea cominus quoque accedere bau d  dedignen- 
t u r . . .  l la c c a la r ii K anutus M ichaelis, Johannes GedeTce, H inricus Schledorm , 
M atinas Sclureder pa tria  regni Svecie Ilolm enses. Quos denique commendatos 
suscepim us et prom otorialibus Uteris in  d isc ip u lo s. . .  collegimus lit erarum  con
tem platione venerabilium  virorum , nostri s tu d ii m agistrorum, Christophori L in torp  
Hotm ensis ju r iu m  baccalarii, ecclesic Upsalensis prepositi d ignissim i et dom ini 
K ric i Sicede sacra tissim i Thcologie jn-ofessoris, quondam  collegii princip is colle
g ia ti, p re fa te  ecclesic scolastici et concionatoris. Han tackar dem begge såväl för 
upprepad välvilja mot universitetet, som derför, a tt de plägat hedra hans ringa 
person stud iosis cum  baccalariis atque m agistrandis obsequiosis bene meritis, claro 
stipite na tis  et m etropolitans ecclcsie fu tu r is  membris.



Universitetet efter 148G. 41

Jasparus Johannis för Upsalensis baccalaureus '). Det ä r  de t sista  
exempel som jag  funnit. Det ser således ut, som skulle v åra  lands
män, efter a tt  i U psala hafva a flag t sin första examen, vanligen rest 
utrikes, för a t t  vid dessa rikare u trustade högskolor drifva m era om
fattande studier oeli aflägga högre examina. Sannolikt liar derför 
uppehållet i U psala ej varit långvarigt (Olaus Guto gör väl e tt un
dantag), såsom man äfven kan slu ta deraf, a tt  1482 V adstenam unken 
Clemens Petri skrifver till en student, Clemens M artini i U psala, a tt  
om denne stannar i U psala en »längre tid  d. v. s. två till tre  år», 
skall han  deraf hafva ny tta  för sina studier -). Sällan h ar väl någon 
studera t först utrikes och så i Upsala. Det enda exempel jag  kän
ner ä r  Fransiskanerm unken Kanutus Johannis, som 14G7 inskrifves i 
Greifswald och förmodligen der hlifvit theologie baccalaureus, sedan 
(före 1485) blifvit guardian vid klostret i Stockholm och 1492, efter 
hvad jag  ofvan anfört, s tuderat i U psala för erhållande a f  doktors
graden. Troligen h a r han redan 1493 återvändt till S tockholm 3), 
säkert ä r  a tt  han 1495 på ordenskapitlet i Lund valdes till »lector 
principalis studii Lundensis», hvilken befattning han dock vägrade 
m o ttag a4).

Det intresse for bildningens sak, hvarom Jakob Ulfssons arbete 
för U psala universitets stiftande vittnar, visar sig äfven i fo rtsa tt 
omsorg om denna skapelse och studierna. A r 148G d. 7 Jan u ari 
utfärdade han e tt öppet bref till s itt kapitel, hvari han inskärp te  sin 
med dess samtycke förut gifna befallning, a tt  de som till kaniker 
antoges eller redan antagits och icke under 5 å r  s tudera t teologi 
eller kanonisk rä t t  vid något universitet, skulle under tre  å r  egna 
sig å t  dylika stud ier i U psala och derm ed göra början inom tre  
m ånader. De skulle skyndsam t ställa  sig detta  påbud till efterrä t
telse och anskaffa sig behöfliga böcker, hvartill i nödfall kyrkan skulle 
bistå  dem; endast de ålderstegne och de som länge tjenat i kapitlet

')  Grönblad, K ällor t. Finlands medeltids hist., s. C>28.
2) Perg.bref i R iksarkivet. Orden lyda: P lacet m ihi quod Upsalice freq u en 

ta re  velis, s i ibidem  p e r  notabile tempus sc. a d  duos vel tres annos / ste terisJ  
et videbis, Deo dante, quantum  ta lis m ora  studio tuo conferat. Clemens Petri 
var sjelf sacrorum canonum baccalaureus (pappersbref af 1487 sabli. T rin itatis i 
R iksarkivet) och blef 1488 klostrets confessor.

3) lian  skänker en bok till sitt klosters bibliotek och kallar sig då s. theologie 
baccalaureus formatus »tempore quo ibidem officio fungebatur gardiani anno domini 
1493 d. s. Georgii martiris» (anteckning å första bladet af en palteotyp i Upsala 
Bibi., Zach. Chrysopolita: In  Concord. Evang. tryckt 1473.

4) Scriptores rerum  Svecic. I. 1 , s. G8. Han har äfven besökt Strassburg 
(se anf. st. s. 75).
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skulle vara  u n d an tag n a5). I det testamente, som han uppsatte  den 
12 Januari 140(5 och liit ytterligare, d å  inbördes kriget stod för 
dörren, bekräfta d. 27 April 1407, bortskänkas 50 m ark  till universi
te te t i U psala och 00 m ark till studenterna -). Snart derefter b ra s t 
striden lös. Ärkebiskopen öfvergaf det fosterländska partie ts  sak och 
slöt sig till Danmark, hvarem ot Sten Sture ryckte in i Upsala, be
lägrade och nedsköt en del af biskopsgården. U nder denna storm 
h a r  viil universitetet upplösts, så  mycket mera som mellan ärke
biskopen och kapitlet endrägt icke rådde. Med kung H ans erkän
nande återkom  dock lugnet för e tt ögonblick, och det var kanske ej 
minst för sin vän ärkebiskopens skull, som han följande å re t (d. 12 
Maj 1408) i s itt allm änna förbud för danska studenter a t t  besöka 
främmande universitet, innan de s tudera t hemma i 0 år, dock gjorde 
undantag för U p sa la 3), hvars universitet han för öfrigt redan  1480 
i Kalm ar recess m åst förbinda sig a tt  hålla  likaväl som Köpenhamns 
i fullgodt skick till eviga tider. K nappast hann väl universitetet repa 
sig något, innan å r  1501 resningen mot kung Hans b rö t u t och ånyo 
brag te  a llt i förvirring; ärkebiskopen stod på unionens sida och låg 
e tt helt å r  innesluten på Stäket. U nder sådana förhållanden fans 
ej rum  för bildningens stilla  arbete; först när Sten Sture drifvit 
danskarne u r landet och n ä r han efterträd ts af ärkebiskopens gamla 
vän Svante Sture, kunde denne ånyo rik ta  sin omsorg på universi
tetet, och förmodligen afsåg följande bref a tt  rycka detsam m a upp 
u r  det läge, hvari det genom inbördes kriget blifvit försatt. Den 22 
Januari å r  1504 hade nemligen Jakob Ulfsson och hans domkapitel 
försam lats i U psala domkyrkas sakristia  och u tfärdade der e tt högtid
ligt bref med bestämmelse om vissa anslag till universitetet. Det 
begynnes med en vacker erinran om, a t t  vishetens ska tt ä r  ovärderlig 
och vida öfvergår all guldets glans och verldens njutningar, så  a tt 
den, som funnit densamma, h a r  förvärfvat den sanna sällheten h är 
p å  jo rden; derför hade man sträfvat a t t  u p p rä tta  en högskola i 
Upsala, hvilket ock omsider lyckats. Men då det andliga ej kan 
länge bestå utan det timliga, så förbinder sig domkyrkan härm ed 
a t t  årligen till universitetet u tbeta la  1 HO m ark af vissa särsk ild t be
stäm da inkomster, kvilka skola p å  följande sä tt användas. Den 
ordinarie doktorn i teologiska fakulteten skall sjeli' i i 1 -ira de 00 
m ark, som utgå  af den s. k. »praebenda; theologorum». De öfriga

')  Se B ihanget, n. 128 s. 412. A tt brefvet syftar på Upsala universitet är 
väl otvifvclaktigt; den som utskrifvit brefvet har väl framför orden »in jure canonico» 
(å  rad. 3, 4 nedifrån) uteglömt orden »in théologia et».

2) Peringsköld Monum. U lleraker. s. 170.
3) Rördam : Ivjöbenliavns univ. hist. I, s. 16 .

48
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inkom sterna deremot och bidragen från de an d ra  dom kyrkorna skall 
den som for tillfället ä r  rektor så  fördela, a t t  ordinarie doktorn i 
ju rid iska  fakulteten får 40 mark, om han föreläst liela året, de fyra 
collegiati1) i collegiet tillsam m ans 100 m ark-), om de enligt s ta tu 
te rn a  för facultas artium  utan  a fb ro tt hållit sina skolastiska föreläs
ningar. Om något blir öfver, skall det inläggas i universitetets kassa 
för a tt  användas till kollegiets byggnad eller an d ra  behof3).

Jag  liar ofvan om talat huru  han kallade den lärde M äster Peter 
från V adstena för a tt  dels uppsätta  e tt konstrikt u r i domkyrkan, 
dels hålla  föreläsningar (å r 1508) vid universitetet. Ej långt efter 
denna tid  h ar Yasakusets stam far, G ustaf Eriksson, för någon tid  
uppehållit sig vid detsamma. H ans sam tida häfdatecknare, Peder 
Swart, som synbarligen af G ustaf Vasa sjelf få tt de flesta af sina 
underrättelser, b e rä tta r nemligen om honom: »Anno 1509, n ä r  han 
war på s itt 18 å å r  bleff ban aff sine föräldra förskiekadt till Ypsalc 
a t t  studera, synnerlige under tbenne sine lärem estare Magistro Henrico 
Slädorm och Magistro Mattheo Erici vnder liwilke han först stude
rade in scbola triuiali, sedan och in Achademia ibidem»: och på e tt 
annat ställe näm ner han a tt  Anders Pedersson i R ankhyttan hjelpte 
G ustaf under hans flykt i P alarne »ty the hade studerat tilhopa in 
Achademia vdi Vpsale för tolf eller tretton å å r  sedan»4). Något 
yngre ä r  den sista underrättelse, som vi hafva om Upsala universitet 
under medeltiden. A r 1515 d. 3 Maj skrifver Jasparus Johannis 
»baccalaureus Upsalensis» från Leipzig till domprosten i Abo m agister 
Paulus Scheel och tackar honom för det understöd han i U psala 
bekommit, men säger sig derjemte ej vilja fördölja, a tt  han vid U psala 
universitet varit något dragen från studierna såväl genom sjukdom 
som genom a f brotten i lärarnes verksam het (propter m agistrorum  
d is continuitatem)-, det försummade önskar han dock nu i Leipzig 
a fh je lp a5). D et ä r  säkerligen ingen tillfällighet, a tt  den sista  under
rättelsen om högskolan, som v ittnar om dess förfall, sammanfaller 
med det år, d å  Jakob Ulfsson nedstiger från ärkebiskopsstolen, för a t t  
lenm a rum  å t  G ustaf Trolle. Den tystnad  rörande universitetets 
verksamhet, som nu inträder, återspeglar u tan  tvifvel det verkliga

')  Se öfvan sid. 35 not. 2.
2) D a utgiftsposterna stiga till 2 0 0  mark, men Upsala domkyrkas anslag blott 

till 130, har Jakob  Ulfsson sålunda tro tt sig med säkerhet kunna påräkna minst 
70 m ark från de andra stiften. Anslagens ringhet faller genast i ögonen, men det 
är väl mer än troligt, a tt lärarne dessutom innehade ordinarie kanonikater med 
deras inkomster.

3) T ryckt i Bihanget, n. 129.
4) Peder Swarts krönika, utgifven al' Klemming, Stockholm 1870, s. 2  och 12.
*) Grönblad, K ällor till Finlands medeltids historia s. 628.
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förhållandet, ty liksom Jakob Ulfssons personliga intresse mer än 
något b idrag it till universitetets stiftelse, och hans inflytande såsom 
kyrkans öfverherde bidragit a tt  hå lla  det uppe, så  h ar nog den oför
sonliga s trid  med den verldsliga makten, hvari G ustaf Trollc genast 
störtade sig, fö rt till universitetets undergång. 1 hans våldsamma 
äregiriga själ fans ej rum  för så  underordnade saker, och på värjor 
och k ru t använde han s itt stifts inkomster. Hans kapitel, an sa tt 
från tvenne sidor och snart beröfvadt s itt  öfverhufvud, hade nog 
med a t t  söka hålla  sig sjelft uppe under tidens stormar.

U nder sådana förhållanden voro de studerande svenskarne ånyo 
uteslutande hänvisade till utlandets högskolor; det var en utväg, som 
de ej m indre flitigt använde efter 1477, än  förut; för öfrigt ser det 
u t som deras stud ier afb ru tits  såväl ute som hemma genom striden 
mellan Sten Sture och Gustaf Trolle '). I Bostock  inskrefvos under 
åren 1478—1510 m inst 70 svenskar, och der hade sålunda ej be
söken aftagit efter stiftelsen a fU p sa la  universitet; b land dem voro flera 
a f våra  sista  katolska biskopar, såsom Otto Svinhufvud i Yesterås 
(inskr. 1480, mag. 1488), Yincentius i Skara (inskr. 1489, mag. 1493), 
Hans B rask i Linköping (inskr. 1486), Magnus Sommar i Strengnäs 
(inskr. 1500) och Magnus H araldi i Skara (inskr. 1504). Äfven män, 
som under G ustaf I styrde stiften eller ledde reformationen, möta 
vi, såsom kanslern Laurentius Andre®, inskrifven 1498, Sveno Jacobi, 
biskop i Skara (inskr. 1508) och Ericus Svenonis i Åbo (inskr. 
1509). I Greifswcild  inskrefvos, som jag  en gång omtalat, inga 
svenskar under åren 1477— 1486, men deremot från 1487 till och 
med 1515 e tt antal a f 57, hvilket u tvisar lika tä ta  besök, som 
förut; bland dessa finnas två  som hafva öfvergått h it från Rostock, 
nemligen Hans B rask 1487 och E ricus Svenonis 1498. I L eipzig  
intogos 30 svenskar under åren  1483—1516, hvilket utvisar e tt ej 
obetydligt aftagande mot den föregående tiden; det m ärkligaste 
nam net ä r  Olaus Phase, som inskrifves Georgii dag 1516, men redan 
samma å r  öfvergår till W ittenberg och så  blifver Luthers lärjunge. 
W ittenberg  (stiftadt 1502) såg b lo tt 6 svenskar hos sig före katolska 
kyrkans fall i Sverige, nemligen en inskrifven 1515, tre  1516 (deribland 
Olaus [P etri] Phase 2) och två 1520. K öln , obskurantismens liufvud-

') I Rostocks universitets m atrikel inskrifves sista svensken 1510; i den filoso
fiska fakultetens åter en 1512 (och kanske en 1518, Erasmus Ludovici). I Greifs- 
wald inskrefs den siste 1515; i Leipzig 1516; i W ittenberg (stiftadt 1502) finna vi 
den förste svensken 1515, följande å re t 3 stycken, derpå 2 först 1520 och sedan 2 
först 1524.

2) Dagen uppgifves ej, men det h a r skett under sommarhalfårct Maj—Nov. 
Ilan  promoverades till magister 1518 d. 10 Febr. (d. Scolastica; virg.) enligt egen 
uppgift (se W estcn Hofclereciets historia I, s. 11).
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fästning, v a r-d å  vida m era besökt; jag  känner ej förhållandet före 
1503, men från 1503 till och med 1520 inskrefvos 12 stycken och 
deriblaiul våra två  sista katolska ärkebiskopar, G ustaf Trolle 1511 
och Johannes Magni, redan m agister artium, 1517.

Hvad som mer än något an n a t u tan  tvifvel försvårat drifvandet 
a f  vetenskapliga studier i Sverige, h a r  varit det förhållandet, a tt 
handskrifter icke varit lä tt  tillgängliga och derjemte egt e tt värde 
så  högt, a tt  endast den rikare kunnat köpa dem. Det höga priset 
var naturligtvis orsak till sällsyntheten; och boktryckerikonstens in
förande hann häri ej göra hos oss någon betydlig förbättring. D yrast 
voro de naturligtvis i äldre tider. Yesteråsbiskopen Israel Erland i 
säger å r  1317, a tt  han köpt D ecretum  et Decretales (d. v. s. de kano
niska lagsam lingar ne, som hvarje biskop m åste hafva) för 100 mark 
pengar, och e tt Missale (handbok) för 10 m ark lödig (då =  50 m ark 
p e n g a r) '). I silfver representera begge summorna 1G0 och 80 specier 
eller G40 och 320 kronor, men tager man hänsyn till silfrets värde 
den tiden, m åste summan kanske fyradubblas, för a t t  utgiftens verk
liga storlek skall fram träd a2). Dessa handskrifter voro väl ovanligt 
vackra, men äfven det missale som 1333 värderas till 8 m ark pen
g ar 3), således b lo tt '/e a f biskopens, egde ju  e tt silfvervärde af 12 
specier och kanske e tt penningvärde a f  öfver 150 kronor. Biskop 
M agnus i Abo ( t  1452) fick af W irmo kyrka e tt helt gods för e tt legenda- 
rium , och 2 messböcker p å  hans tid  värderades den ena till 80, den 
an d ra  till 100 m ark penn ingar4), hvilket då  gjorde (efter 10 m ark 
pengar på en m ark lödig) G4 och 80 specier eller 25G och 320 kro
nor, oafsedt, som jag  erinrat, penningarnes högre värde den tiden. 
1478 betalas en tryckt bok in folio, Leonardi de Utino Sermones, 
med 2 rhenska fio riner5), hvilken summa visserligen ej m otsvarar 
m er än ungefär 4 m ark pengar eller 4  specier, men naturligen vida 
m er i vår tids m y n t6). Aid tryckningen af Missale Upsalense å r

')  Diplomat. Svecanum III, s. 325, 326.
2) E n  läst spanmål kostade 1320 och 1323 10 m ark pengar (Dipl. Svec. III . 

s. 463 och 623), men lästen var 16 tunnor såsom synes af bref från samma tid, anf. 
st. I I I .  s. 275. 100 mark pengar och 160 tunnor kunde således bytas mot livarandra.

3) Dipl. Svec. IV , s. 333.
4) Juustens Chron. episc. Finl. utgifvet af Porthan, se 1859 års edit. s. 384

och 440.
6) Anteckning gjord å insidan af bakre permen; palseotypen fins i Ups. Bibi.
°) 1 florin tyckes motsvarat en dukat, eller 2  specier eller ' / 4 mark lödig 

(Lagerbring, Svea rikes hist. IV , s. 263); ännu 1518 är en rhonsk gyllen värd 
2 m ark pengar (se V itt. Ilist. o. Ant. Akad. Handl. 2, s. 306); och 1 m ark lödig 
var på  1470-talet Vika med 9 mark pengar. Om Itim krönikans uppgift, a tt under 
den goda tiden efter Brunkebergs slag ett par oxar voro värda 9 mark, vore till-
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1508 skulle boktryckaren i Lybeck hafva IG m ark pengar för hvarje 
exemplar på pergam ent ock 8 för hvarje på papper. Lägger man 
härtill frak t m. m., så synes lä tt, huru  dy rt presten lick betala den 
handbok, han ovilkorligen m åste ega. D etta oak tad t hafva ej obe
tydliga boksamlingar i Sverige förefunnits under medeltiden dels hos 
de högre prselaterna, dels vid stiftskyrkorna och i klostren. En Upsala- 
kanik, som 1299 aflider i Paris, namngifver väl 30 volymer, som han 
eger och säger sig ändock i Sverige ega böcker i logik och grammatik. 
Förutom  arbeten i kanonisk rä tt, m atem atik, geometri, astronomi, 
metafysik och fysik, som man kunde vänta, finnas der: »Chronica 
M artiniana (M. de Tours), libellus de m arscalchia equorum, Lucanus 
et omnes Yirgiliani» och »Mappa mundi» ’). Om den handskriftsamling, 
som konung Magnus Eriksson 1340 hade p å  Bohus slott 2), ä r så ofta 
skrifvet, a tt  jag  h ä r  kan förbigå den. A r 1369 lå ter den nye ärke
biskopen Birger Gregersson förteckna biskopsstolens b ib lio tek3); det 
tyckes hafva utg jort ungefär 100 volymer, deraf hälften teologiska 
verk, såsom biblar, psalterier, breviarier, homilier och några dogma
tiska arbeten; ungefär 40 äro af ju rid isk t innehåll, och naturligtvis 
det m esta från kanoniska rä ttens område, ehuru (i verkligen rö ra  den 
rom erska rä tten ; de återstående 10 äro af blaiuladt innehåll. Af 
h istoria omtalas b lo tt e tt arbete, af klassiska och filosofiska arbeten 
ej e tt enda. Brefvet säger os 3 dock, a tt  domkyrkan hade sitt sär
skilda bibliotek, och der fans otvifvelaktigt åtskilligt, som ju s t för 
undervisningen kunde vara behöfiigt. Om dessa begge bokamlingars 
tillväxt och öden under medeltiden känna vi intet, ehuru det ä r  klart, 
a tt  de oupphörligen ökats genom testam enten och gåfvor. Och dock 
finnes nu knappast e tt spår qvar a f  denna betydande sam ling4). 
Den h ar delat samma öde som så  mycket annat af vår medeltids 
lite rära  qvarlåtenskap, a tt  nemligen tillintetgöras vid den gamla kyr
kans upplösning och sköfling. Mycket h a r  nog förut blifvit fordt u r 
landet, kanske redan af G ustaf Trolle, säkerligen af Johannes Magni; 
något h a r  kanske ock följt med jesu iterna och Sigismund i en senare tid.

förlitlig, skulle således boken stått sin köpare så dyrt, som värdet på en oxe. En 
annan mätare kan vara, a tt  prsebendaternas årsinkom st i allm änhet varierar från 
30 till 50 mark pengar.

')  Diplom. Svec. II , s. 287.
2) Anf. st. IV , s. 709 ff.
3) T ryckt i Peringskölds Monum. U lleraker. s. 312.
4) Ja g  har ej sett mer än 2  arbeten, som bevisligen härstamma från <le gamla 

Upsalnbiblioteken, ehuru en genomgående undersökning väl skulle bringa flera i 
dagen. Men ingenting kan vara mera vilseledande, än a tt som en författare i vår 
tid gjort, rekonstruera en del af dem ur tie palieotyper, som Upsala universitets 
bibliotek nu eger, ty de äro nästan utan undantag bevisligen komna från annat håll.
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Vid de eldsvådor, som härjade Upsala, h ar ock möjligen åtskilligt 
blifvit to rs tö rd t1); mycket h ar förvisso gå tt förloradt derigenom, a tt  
den följande tiden dels i b lind t n it sökt tillintetgöra åtskilligt, dels, 
betrak tande det m esta såsom lem ningar af den papistiska surdegen, 
lå tit de t förskingras och ham na hos bokbindare och viktualiehand- 
lare. — Äfven enskilda bokförråd af betydenhet hafva nog funnits, 
särskild t i femtonde seklet. Som exempel vill jag  anföra, a t t  å r  1475 
en magister Bero skänker till e tt kanonikat i Skara en boksamling 
af öfver 130 arbeten, hvaraf 92 i teologi, 9 i juridik, 20 i artes, d. v. s. 
de filosofiska vetenskaperna och 10 i gram m atik 2). I klostren hafva 
betydande bibliotek varit samlade :l), i synnerhet i Vadstena, hvars 
m unkar sparade hvarken tid  eller penningar för a tt  från alla håll, 
äfven genom inköp i främmande länder, rik ta  klostrets boksamling *).

Boktryckeri konstens uppfinning gjorde en revolution i literaturen, 
visserligen icke genast, ty i början trycktes massor af den h å rd 
sm älta skolastiska visdom, som v arit medeltidens förnäm sta andliga 
föda genom sekler, men bildningen egde dock nu  e tt medel a t t  sprida 
sig utom lärosalarne hland sam hällets öfriga lager; n är humanismens 
anlopp rubbat den gam la skolastiska byggnaden och när reformatio
nen förkunnat tankens frihet, blef boktryckerikonsten den nya rörel
sens starkaste  häfstång. Dess fördelar voro genast från första stund 
så  i ögonen fallande, a tt  ingen gerna kunde undgå a tt  se dem. 
Ärkebiskop Jakob med sitt varm a intresse för dylika ting h ar väl 
äran  af, a tt äfven hos oss de första försöken gjordes i den nya konstens 
tillämpning. K ring 1475 trycktes i Stockholm vår första bok: Vita 
s. K atarinse5); 1483 den andra: Dyalogus creaturarum  moralizatus 
a f  Johan Snell, som åre t förut tryck t böcker i Köpenhamn °). 1495 h ar

')  Särskildt då Gustaf Vasas folk 1521 satte eld på  biskopsgården. Don hade 
redan 1497, såsom förut nämdt, blifvit delvis nedskjuten.

2) Listan är tryckt af Reuterdalil i svenska kyrkans historia III, 2, s. 5G2—5GG.
3) R ika upplysningar härom äro samlade i Fants och Aurivillii disputation: 

De Bibliothecis medii scvi in Svio-Gothia Ups. 1782 qv.
4) Som antydan af dess omfattning kan jag  nämna, a tt Cod. 2 6  Teologi Ups. 

Bibi., som kommit från Vadstena, har som signum från klosterbiblioteket: L. VI. 9:us. 
Om man får antaga a tt den tredje siffran stigit ända till 20 (en codex är signerad 
J .  2 X V I), så skulle ju  med 12  hufvudafdelningar (A —L ), 6 afdelningar eller 
hyllor i hvar (1—V I) oeh 20 böcker i hvarje sådan, samlingen stigit öfver 1400 
volymer.

5) Om det sannolika tryckåret och arbetets beskaffenhet se Klemming: »Om 
V ita b. Catharina;», Stockh. 1869 qv., eller densammes arbete: U r en antecknares 
sam lingar s. 92—104.

,J) I  afseende på detta och följande arbeten från vårt palfeotvptidehvarf får jag  
hänvisa till J . II. Schröders promotionsprogram 1842 qv.: Incunabula artis typogra
phic® in Svecia.
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viil e tt  stadigvarande tryckeri kommit till stånd  i Stockholm, då 
Johannes Fabri der tryckte två arheten, Breviarium Strengenense och 
en a f  vår bekante, kaniken Ericus Nicolai i Upsala, redan 1493 verk
ställd  öfversättning af Gersons bok om djefvulens frestelse; 1496 och 
1498 trycktes, så  vidt jag  vet, de sista  böcker i Stockholm före reform a
tionen l). E fter några års stillhet börjar en ny officin sin verksamhet, 
men denna gång i U psala under en Paulus Grijs, som 1510 trycker 
Psalterium  Davidis »in domo doctoris Kavaldi archidyaconi»; 1514 
utkom m er der en af E ricus Nicolai scolasticus verkställd öfversätt
ning a f  Gersons arbete: Ars moriendi; 1515 en öfversedd upplaga af 
Donatus, den gram m atika, som då öfverallt användes för den första 
undervisningen i latin; ytterligare 4  om ej 5 arbeten trycktes hos 
Grijs till och med 1519 -). Ar 1525 upp träda  såväl Bartholomeus 
Fabri som Georgius Richolff i U psala som b o k try ck are3). Äfven p å  
2 a n d ra  ställen i Sverige upprättades tryckerier, e tt i V adstena, som 
dock uppbrann  1495, innan det få tt u t något a rb e te 4), och e tt i 
Söderköping genom den nitiske biskop H ans B rasks försorg, hvilket 
senare träd d e  i verksam het 1523 3). Hela skörden af vår medeltids 
typografiska alster är, såsom synes, ganska m ager till både omfatt
ning och innehåll; den består egentligen af religiösa uppbyggelse- 
skrifter, handböcker och evangeliiböcker nödiga vid gudstjensten, e tt 
par gram m atikaliska arbeten för skolundervisningen, några strids
skrifter och e tt historiskt, nemligen rim krönikan öfver Linköpings 
biskopar. Sam tidigt med detta  försök a t t  skapa en inhemsk tillverk
ning h a r  man användt utlandets pressar, både i Llibeck, Nurnberg

' )  1496 Breviarium sec. ritum eccl. Upsal. apud viduam. J .  F ab ri; 1488 Mag. 
Aliinus de Rupe de d ign ita te . . .  P sa lte rii. . .  pä bekostnad af fru Ingeborg, Sten 
Stures hustru.

2) 1515 Job. Gerson, Doctrinalis expositio super V II  psalmos poenitentiales; 
1515 legemla s. Annas; utan är legenda card:s M anfredi; 1519 Composita verborum 
per mag. Magnum Ingemari rectorem scolarium necnon canonicum etc.; och utan 
är ocli o rt Psalm en: »Een rikir man och wclloger han», öfversatt frän latinet af 
»magister Ericus Olai s. theol. professor quondam decanus».

3) Den förre utgifver Statuta provincialia prov. Upsal. 1525, den andre s. å. ett 
Breviarium  och utan är »W årfrutidhcr» (änyo utgifven af Klemming 1854 under 
namnet: Den Svenska Tideboken).

4) D iarium  Vadstenense (SS. rer. Svec. I, 1, 202).
6) 1523 Chronicon episcop. Lincop. och H istoria s. Nicolai episc. Lincopensis; 

1525 M anuale eccl. Lincopensis. W ielselgren i Sveriges Sköna L iteratur I I ,  s. 400 
anför äfven »Doctoris Nicolai Ostrogothi decani Stengencnsis E rro re s . .  . Martini 
L utheri, Söderköp. 1523» och »Mandata Cassaris et epistola Georgii barbati d u c is .. .  
contra Lutherum  1. c. 1525» Följande året befallte Gustaf I  biskop Brask a tt ned
lägga -tryckeriet, för a tt ej skada det, som kungen dä i Stockholm upprättade.
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och B asel, hufvudsaldigen för tryckning af (le särskilda stiftens 
m issaler (handböcker) och breviarier (evangeliiböcker) ').

O ak tad t denna boktryckeriets obetydliga utveckling hemma, böc
kernas och handskrifternas dyrhet utom lands hafva dock v åra  and
lige, som jag  förut visat, både förvärfvat en akademisk bildning vid 
främ m ande universitet och kring sig sam lat ej oansenliga bokförråd. 
Sådana namn, som biskoparne Conrad Rogge i Strengnäs, Hemming 
Gadd och Hans Brask i Linköping, Petrus Magni i Yester ås  m. ti., 
äro en prydnad för vår medeltid, och ehuru humanismens segrar 
ännu ej hunnit upp till norden, finnas dock h ä r män, hvilkas latin
ska brefstil v ittnar om deras bekantskap med de klassiska författarne, 
under det a t t  modersmålet hos en Hemming Gadd m. fi. steg rar sig till 
en vältalighet, som icke b lo tt afgör rådslagen, utan oemotståndligen 
rycker folkförsamlingarna med sig. Hos de verldsliga storm ännen 
torde derem ot bildningen varit m indre tillfredsställande. U nder förra 
hälften a f  trettonhundratalet, d å  v åra  stora lagarbeten pågå, måste 
förhållandet ännu hafva varit e tt annat. Lagmännen, som d å  voro 
landskapslagarnes bästa  kännare och personligen tolkade dem, hafva 
haft i sin hand ledningen af de nya lagarbetena, hvilka fö ru tsä tta  ej 
b lo tt p rak tiska  insigter i de gam la formerna, utan en högre bildning, 
som kunde system atiskt u tarbeta  form erna för de nya rättsbehofven. 
Vore Pariser-universitetets m atrik lar fullständigt i behåll och ran- 
sakade, skulle vi säkerligen der m öta nam net af mången ädling och 
lagm an från Magni Erikssons tid  Men från och med det laglös
hetens tidehvarf, som inbryter vid seklets midt, <lå storm ännen in

')  U tom lands tryckta böcker äro: E tt Missale Upsaliense utan är men från  1470 
eller 1480-talet, som Klemming hopletat af Kam mararkivets räkenskapsomslag 
(se: U r en antecknares samlingar s. 58, 59); i Lybeck, vita Brynolphi episc. Scar, 
utan år, men på 1490-talet (se: U r en antecknares samlingar s. 130—135; obs. 
a tt B arthol. Gothan reste i Sverige 1493, Arwidsson, Finska Handl. I, n. 74), 
Missale Strengenense 1487, d:o Aboense 1488, Revelationes s. Birgitta; 1492, Psalte
rium Davidis både utan år i folio och af 1501, Breviarium  sec. ordinem s. Birgitta; 
1513. I Nurnberg, Breviarium  Lincopense 1493, d:o Scarense 1498, Revelationes 
Birgitta; 1517. 1 Basel, Breviarium Arosiense och Missale Upsalense 1513. — Stiern- 
man omnämner i sitt Tal om de lärda vetenskapers tillstånd s. 40, 41 två  editioner
i Rom af Revelationes s. Birgitta; 1475 och 1488, utan a tt man kan se, a tt de äro 
från Sverige anordnade och bekostade.

2) K arl Ulfsson af Tofta, lagm an i Upland, som inträder i det politiska lifvet 
k ring  1350, få r af rimkrönikan (som dock är skrifven kring  1452) det vitsordet: 
»Han w ar then betzta bokherdh man, Som man tha  af Swenskom fan, I  siw bokliga 
konster och a lla  laga». Messenius (Scondia 111. I I I ,  s. 41) säger, a tt han var 
»artium m agister liberalium Parisiensis», men det kan vara hans egen gissning. 
F ö r öfrigt är han en af ledarne i det storm annaparti, som nu vände upp och ned 
på svensk ordning och frihet.

Ups. Univ. Ilis t. I. 4
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k räk ta  både uppåt och nedåt, p å  statsm yndigheten och folkfriheten, 
inträder i v år bildning e tt tydligt tillbakagående, som kanske ock 
sam m anhänger dermed, a t t  ej längre Paris u tan  N ord-tyskland am 
made vår högre bildning. Och på denna punkt förblef det hos v år 
storm annaklass ända in i reformationens tidehvarf. Visserligen h ar 
insigt i svenska lagen icke kunnat alldeles fa ttas hos män, som på 
tinget eller i råd e t dömde efter densammas bud, men i öfrigt to rde 
bildningen s tå tt  så lågt, a tt  icke ens läsa och skrifva varit en gifven 
förutsättning hos alla. Åtminstone förekommer i e tt rådets  dombref 
från Sten Stures tid  uttrycket »alle i rikesens rad li som lrnsa kunna» '). 
Naturligtvis funnos härifrån undantag. De utländska universitetens 
m atrik lar vittna, a tt  äfven ädlingar från  Sverige vid dem stu d e ra t2). 
I Leipzig inskrefvos, såsom jag  förut omtalat, K arl Bonde 1414 och 
Thord Bonde 1437. I Greifswald inskrefs å r  1500 »Nicolaus Nicolai 
de castro Stegholm Lincopensis diocesis». I  Köln å r  1516 Jasparus 
Flemigk. I Rostock 1480 »Ericus Trolle de Nicopia»; han var son 
till lagmannen Arvid Trolle och blef far till den ryk tbare  ärkebiskopen 
G ustaf Trolle. Och af sådana ädlingar, som äm nade ingå i kyrkans 
tjenst eller redan gjort det, förete dessa m atrik lar för fjortonhundra
ta le t e tt s to rt antal, såsom m in föregående redogörelse för de u t
ländska resorna nogsamt vittnar.

')  Styffe, Bidrag till Skand. hist. I I I ,  s. c c x l i , not 8.
2) N är en gång alla m atriklar blifvit undersökta ocli öfriga källors bidrag 

tillgodogjorda, skall väl antalet kunna ökas. Diarium Vadstencnse (Script, rer. 
Svec. I, 1, s. 110) säger om K arl Karlsson (till Ulfåsa, lagm an i Nerike ocli S:t 
B irgittas sonson) vid hans död 1398: H ic magna: literciturce fu it  et magmr, reputa
tionis in stud io , q u i reversus a  studio post aliquos annos accepit sibi uxorem.
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ANDRA KAPITLET.

Gustaf den förstes förhållande till den svenska bildningen. Hans tankar på 
e tt återställande af Upsala universitet. Hans omsorger 0111 skolväsendet. E rik  X IV  
gör 1566 en början till universitetets återställande. Johan fortsätter sin broders verk. 
H ans förslag till konstitutioner. Universitetets strid med Johan  rörande liturgin 
från 1576. Dess upplösning 1581. Johan  inrättar Stockholms-kollegiet. Dess fall 
och förberedelserna till Upsala universitets återställande. Svenskarnes utrikes studier 
1520—1593. Några ord om den högre bildningen i landet.

Oförgätliga äro (le välgem ingar G ustaf Yasa bevisat Sveriges rike. 
Han h a r räd d a t vår nationella sjelfständighet undan främmande öfver- 
välde, betryggat den genom upprättande af e tt fast konungadöme 
och slutligen genom reformationen banat vägen för en friare andlig 
utveckling. Med rä tta  kallas lian derföre fäderneslandets fader, och 
p å  de väldiga grundvalar han lade hvilar än i dag den svenska 
staten. Så stora äro hans förtjenster, a tt  de skuggor, som finnas i 
hans som i hvarje annan menniskas person och lif, derfbr blekna 
bort, och de t tillhör ej dem, som ännu i dag n ju ta  frukterna a f  hans 
storverk, a t t  glömma dessa för a tt  b lott fästa sig vid hvad han  gjort 
för litet eller försummat a tt  göra. Och n är historien, som skildrar 
de t förflutna i dess storhet och litenhet, som f  iller dom både öfver 
(let, som blifvit g jordt och det som blifvit underlåtet, tecknar Vasa
konungens lif och verksamhet, så fördrager den bilden väl a llt det 
sanningens ljus, som öfver den sprides. B risterna och felen lå ta  blott 
förtjensterna så  mycket starkare träd a  fram.

Om det ä r  någon sida af G ustaf Vasas verksamhet, som varit 
för klander u tsatt, så är det hans förhållande till kyrkan och bild
ningen. Han tog den katolska kyrkans rika  a rf  i sin hand, men,
säger man, han visade ej det intresse för den andliga odlingens sak, 
som den förtjente och han såsom konung bort egna den, ej heller 
den frikostighet, som både var af nöden och för honom v ar lätt.
Hvad han gjorde var för litet; han  hade både kunnat och bo rt göra
mer. Men för a tt  rä ttv is t bedöm a hvad Gustaf h ä r  gjort och icke 
gjort, m åste man väl förut besinna, under hvilka förhållanden han 
lefde och regerade. Han började sin bana med en strid  p å  lif och



52 Gustaf I och (len svenska bildningen.

död mot det danska öfverväldet, ock u r (len striden utgick lian 
segrande, men han  stod som segrare hland ru iner m idt i ett folk, 
som förvildats af långa fäjder, b itte rt kände det närvarandes nöd, 
men ock lä r t  känna sina egna krafter. Gent emot sig hade han  en 
m äktig kyrka, nu ej så stark  som förr, men farlig nog genom trad i
tionens m agt och de rikedomar, som hon förfogade öfver. Hans and ra  
uppgift blef nu a t t  nedbryta denna s ta t i staten, a tt  lä ra  sitt folk 
aktning för lag och ordning och a tt  härunder steg for steg föra det 
nya konungadömet fram åt och dermed äfven liigga grund till en 
verklig svensk stat. Han h ar mödosamt under y ttre  och inre s trid  
stycke för stycke uppbyggt det svenska konungadömet, a f hvilket, då  
han reste dalkarlarne i vapen, ej längre mer än nam net fans qvar. 
Det kostade honom en mer än  tjuguårig kamp, innan han täm t de 
våldsamma magter, som inom det svenska sam hället spjärnade mot 
den nya ordningen och innan han kände sig 110g stark  a tt ej längre 
behöfva frukta K ristian H:s eller den danska unionens anspråk. F ö rr än 
lugnet å te r in träd t i Sveriges rike, var det ej a tt  begära, a tt  konun
gen skulle egna någon djupare uppm ärksam het å t den andliga odlin
gens vigtiga frågor. Riket m åste räddas, innan det kunde uppfostras. 
Men då med Dackefäjdens utslocknande den inre och y ttre  friden 
omsider kommit konung och folk till del, då  hade tiden varit inne 
a t t  kraftigt gripa saken an. H ade det varit möjligt a t t  å terupp rä tta  
universitetet, hade protestantism en säkerligen ej få tt en så farlig strid  
a tt  u tstå  under Johan III. Om biskoparnes och de stora ädlingarnes 
bildning varit m era nationell och protestantisk genom a tt hafva u t
g å tt från en fosterländsk högskola, hade ej något Johans m agtbud 
kunnat föra faderns verk e tt steg tillbaka, och aldrig faran för jesui
terna och den katolska reaktionen blifvit så  stor. Otvifvelaktigt hade 
G ustaf I kunnat göra mera än han  gjort för den högre bildningen. 
l*å medel led han ej brist, och män kunde han  för dessa hafva 
skaffat. Men frågan hade för visso ej för honom den betydelse, 
hvilken vi nu se i densamma. Den rik tiga förklaringen af Gustafs 
handlingssätt ligger nog, i hvad en af våra  nyaste forskare 0111 honom 
sagt, nemligen a tt  all den lärdom  och bildning, som legat gömd i 
katolska kyrkans sköte och varit till för henne allena, föreföll å te r 
Gustaf a tt  vara  e tt oting. Han förstod ej dess hytta, och han såg i 
första rum m et a lltid  på nyttan  och gagnet så  i andliga som verlds- 
liga ting '). De oupphörliga kraf, som u r  statstjensten framgingo, voro 
för honom så vigtiga, a tt de till sto r del bortskymde för lians öga 
bildningsfrågans inre betydelse. Men det ä r  lä ttare  a tt  k landra än

') Hans Forssell, Sveriges Inre Historia från Gustaf I, s. 195.
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a tt göra bättre. Ock länge fick Gustaf ej n ju ta  af flet lugn, som 
behöfdes, för a t t  främ ja fredens värf. Snart kom det ryska kriget, 
och sedan sammandrogo sig under hans sista å r  hotfulla moln vid 
Sveriges gränser och äfven inom dem genom sönernas hemliga planer. 
D et var d å  för sent a tt  göra något å t  saken; den gamle konungen 
hade nog a tt  göra med a tt  egna sina sista  tankar och krafter å t 
rikets y ttre  och inre säkerhet.

Ja g  öfvergår nu a tt  i korthet tillse, livad G ustaf g jort och icke 
g jort för den andliga odlingens sak. F ö r a tt  skapa e tt universitet, 
fordrades först af a llt lärare. I)å  tillgång till infödda dylika natur
ligen ej fans, m åste man antingen utsända e tt tillräckligt antal per
soner till u tländska universitet och vänta, till dess de efter afslutna 
stud ier återkom m it hem, och så  af dem bilda en lärarestam  för fram
tiden, eller ock m åste man införskrifva utlänningar, som genast kunde 
sä tta  saken i gång. För det senare h ar möjligen Gustaf I hyst be
tänkligheter; han h a r visserligen i statens tjenst och på an d ra  p lat
ser, der oundgängligt varit, användt så m ånga utlänningar, h an  kunde 
förskaffa sig, men han h ar kanske tvekat a tt  lägga hela den svenska 
ungdomens högre utbildning i utländska händer. Om så var, å te r
stod ej annat än a tt  se tiden an och tills vidare understödja sven
skars studier i främmande land. Och detta  h ar han gjort.

Redan 1527 u tsänder han trenne unga svenskar till W ittenberg 
med rekommendationsbref till L uther '). På riksdagen i Strängnäs i 
Jun i 1529 förklarar lian med anledning af den klagan, som hördes, 
a tt  klostrens klenoder borttogos, det han tag it dem mest för a tt be
ta la  rikets skuld, men »somt till a tt  uppehålla dermed någ ra  perso
ner till studium, på det a tt  lärdom en m åtte komma i landet, kristen
domen till sty r kelse» -). U nderstödet utgick i början vanligen i form 
af anvisning på någon ledig prebenda eller and ra  inkom ster; och 
biskoparne följde konungens exem pel3). Enligt en anteckning från

')  Dalin, Svea rikes historia I I I ,  1, s. 1T7.
2)  Gustaf I:s Registratur, VI, s. 148.
3) Anjou, Svenska kyrkoreformationens historia II , s. 103. 1538 (1. 3 Mars

skrifver M ikael Agricola (sedermera biskop i Abo) frän W ittenberg till Gustaf I 
och ber, a tt såsom konungen till lärdomens främjande »några prebendor i fattiga 
studenters uppehälle, som här i W ittenberg och annorstädes i Tyskland studera, 
vändt och lagt», han  måtte visa honom en dylik gunst (Arwidsson, F inska  Handl. 
V I, s. 161). 1538 i Aug. fick Mag. Nicolaus Magni i W ittenberg (om hvilken mera
nedan), Rasbo pr® ben da (M urberg i V itt. H. och Ant. Ak. Handl. I, 264, efter R. 
Registnt). 1549 fa 2 finska studenter Jacobus Laurentii och Ericas M attei en läst 
smör årligen af 2  finska socknar att dela och njuta, så länge de utrikes studera 
(Arwidsson anf. st. V II, s. 286).
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1550 eller 1551*) skulle 18 svenske studenter i W ittenberg (deribland 
fyra ädlingar, Nicolaus Georgii, Georgius Trolle, Nicolaus Birgeri och 
Nicolaus Beronis F inlandus; fyra m agistrar, M artinus Helsing, Mar
tinus Gestring, Benedictus Olaui och Reginaldus Olaui sam t 10 andra 
studenter) å tn ju tit understöd, men beloppet deraf ä r  tyvärr icke upp- 
gifvet. Och mot slutet a f Gustafs regering h a r understödet för stude
rande betydligt m inska ts2) i hvilket förhållande kanske det ryska 
kriget hade någon del. E n  redogörelse för an tale t a f svenskar, som 
på Gustafs tid  studerade utrikes, med fram hållande af de förnäm sta 
namnen, spar jag  till längre fram, för a tt  i e tt sam m anhang gifva 
en teckning af dessa u trikes studier från 1520 till och med 1593, 
då universitetet å te rupp rä ttas af K arl IX.

Alltifrån Messenii dagar h a r  den uppgiften v a rit gängse, a tt  
G ustaf I återupprättade U psala universitet å r  1540 och der till lärare 
insatte den bekante Jacobus Zieglerus, som författat en geografisk 
beskrifning öfver Sverige, och en i öfrigt okänd man, Olaus M agn i3).
E huru Messenius troligen hem tat uppgiften från den danske historie-
skrifvaren Hvitfeldt och sjelf gripit u r luften de begge professorer 
han tillskapar, hvilar den dock på e tt underlag af sanning, emedan
Gustaf verkligen vid denna tid  haft för afsigt a t t  utvidga skolan i
U psala och möjligen derm ed afsett a tt  förbereda e tt universitets in 
rättande. Ty å re t derefter d. 24 Maj skrifver domprosten i Abo, 
Johannes Petri, till superintendenten Georg Norman, a t t  de t under
stöd af 300 m ark penningar, som Abo stifts presterskap förra hösten

')  Odaterad samtidig uppsats på ett a rk  i riksarkivet: »Handl. rör. Svenska 
kyrkan ete. 1520—1560». Den ä r  tidigast från hösten 50 och ej senare än  51, så
som inskrifningsåren i W ittenberg m. m. gifva vid handen. De 10 studenterna äro : 
Jacobus Teit Aboensis, Ericus Laurentii Holm., P etrus Magni Holm., Henricus 
Strobock Holm., Nicolaus Johannis Lincop., Georgius Petri Streng.. Henricus Aros., 
Johannes Petri och Jacobus Petri Schar., Haluardus Svenonis Streng. Derpå läses: 
»Studenter som tillstädes är, Ericus Mattei Aboensis, Andreas Svenonis Holmensis».

2) Se Forssell, Sveriges inre historia från Gustaf den förste, s. 193 not 2; 
jfr. s. 192 not. 3.

3) I  Scondia IU. V. s. 86 anför Messenius blott faktum, men i Sveopenta- 
protopolis kap. 16, pag. 8, anför han professorernas namn. Hans kä lla  för det förra 
är uppenbarligen dansken Hvitfeldt, som i sin K rönika berättar vid 1540: »samme 
aar er Upsala schola eller universitet funderitt af kong Göstaf». Men äfven H vit
feldt har öst ur äldre källa, och för denna upplysning hafva vi a tt  tacka Rördam 
i Kjöbenhavns univers. historia, som der (I, s. 346, not 3) meddelar oss, a tt redan 
Magnus Matthiaj (född 1527, död 1611 som biskop i Lund) i sin handskrifna series 
regum Danim har samma uppgift. — D er finnes ej e tt spår hvarken i in- eller u t
ländska källor af a tt Zieglerus varit här, och han var en för ryk tbar man. att e tt 
sådant faktum skulle alldeles förbises. Men det är möjligt, a tt Gustaf I i bref till 
honom eller någon annan fram kastat en dylik tanke, hvilket var så mycket natur
ligare, som Z. var både intresserad för och bekant med svenska förhållanden.
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få tt sig af konungen anbefåldt a tt  u tbetala till Norman i och för 
höjande a f  skolan i Upsala, nu öfversändas'). Och förmodligen hafva 
dylika b idrag  u tgå tt från alla stiften, ehuru bevis saknas både derpå, 
äfvensom på a tt  de verkligen blifvit för s itt uppgifna ändam ål an 
vända. Någon ofientlighet h a r  väl åtgärden i öfrigt haft, då  den 
kunde v ara  bekant för en obetydligt yngre dansk häfdatecknare -).

Saken sammanhängde väl med de tankar och önskningar på 
universitetets återupprättande, som i Tyskland uttalades ej b lo tt af 
der varande svenskar, utan af tyskarne sjelfva, a f hvilka Gustaf fann 
sig föranlåten a t t  dels förvara sig för de beskyllningar, som riktades 
mot honom för likgiltighet i den vigtiga frågan, dels taga några m ått 
och steg för dess verkliggörande. Han skref nemligen den 1 Augusti 
1538 till m agister Nicolaus Magni, som nu  vistades i W ittenberg på 
hans bekostnad, e tt bref, 'som återspeglar tydligt sjelfva frågan och 
Gustafs egen ställning till densamma. Nicolaus hade meddelat, a tt 
m ånga högförståndige och lärde män i Tyskland förundrat sig öfver, 
a t t  konungen ej, såsom and ra  furstar och potentater, lå tit i s itt rike 
u p p rä tta  e tt universitet. H ärpå svarar Gustaf, a tt  om dessa och 
Nicolaus sjelf rätteligen besinnade orsakerna härtill, så skulle de 
filma, a t t  han  vore fullt u rsäk tad ; han hade m ottagit e tt öde och 
förlam adt rike och hade sedan haft nog a t t  bringa det till lugn och 
bestånd igen; ej heller hade han haft dem, som kunnat e tt sådant 
universitet förestå. Men han lofvar, a tt  om Nicolaus och and ra  here, 
som utrikes studera, vilja taga saken allvarligt före, »icke allenast 
sjelfva studera  deruppå, a t t  veta förestå sådana universiteter, utan 
ock förskaffa dertill en eller två lärda  män och i de saker förstån
diga, som sig sådana provinciam understå [ =  förestå] vilja, då 
skulle p å  vår sida i den m åtton ingen flit spard  blifva». H an kar 
sjelf a lltid  tän k t och tänker ännu a tt grundlägga och väl försörja en 
dylik anstalt, efter han  väl inser, huru illa det s tå r  till i Sverige, 
och hu ru  nyttige lärde män äro. I)et ä r  ej bekant, om saken kom 
längre. De försök Nicolaus gjorde misslyckades, ty ehuru han före
visade Gustafs bref och löften om frikostigt understöd, fann han  ej 
någon, som ville in lå ta  sig på saken, ty  alla  fruktade det barbariska

*) De något oklara ordalagen lyda: P rou t ex parte  regie celsitudinis d ignitati 
vestras a  toto clero hujus Aboensis diocesis p ro  scolis Upsalie recuperandis 
autumno elapso fu it  prom issum  subsidium  I 1 I C m archarum  monetce currentis, illas 
ja m  mitto  (Arwidsson anf. st. IX, s. 31).

2) Se not. 3 å förra sidan.
3) T ryck t hos O. Celsius, Monumenta polit, ecclesiastica s. 29—32, och fler

städes. D et är i samma bref, som Nicolaus får i uppdrag a tt skaffa en lärare åt 
den då femårige prins E rik, och en annan, som kunde uppfostra ämnessvenner för 
kammarverket.
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landet ’). Och sjelf h a r  han på intet vis varit hågad  a tt  efterkomma 
konungens vink a tt  jem te några landsm än öfvertaga uppdraget a tt 
nybilda e tt universitet i Upsala. Han h a r  hyst en s ta rk  m isstro till 
Gustafs löften, ja  nästan, som de t vill synas, fruktan för a tt  vid sin 
hemkomst falla e tt  offer för dennes misstänksam m a lynne -). För 
såvidt således G ustaf satte sin lit till Nicolaus Magni i hopp, a tt 
han skulle finna de lämpliga verktygen, hade han bedragit sig, och 
den utvägen afskars dessutom genom Nicolai frånfälle fem å r  senare.

I)å  Gustafs planer på universitetets återupphjelpande vanligen, 
och troligen med rä tta , satts i e tt n ära  sam band med denne Nicolai 
person, så torde det vara skäl a tt  h ä r  anföra det lilla, som man vet 
om honom. N icolaus M agni var född i Arboga; redan tid ig t hade 
han begifvit sig u trikes för sina studiers fullkomnande, ty  å re t efter 
Gustafs tronbestigning inskrefs han i W ittenberg d. 31 October 
1524, der han först 1535 promoverades till m ag is te r3). Under en 
del af dessa å r  m åtte  han v istats hemma, ty en sam tida författare 
uppgifver, a tt han »länge» tjenat i konung Gustafs räkningekam m are4). 
F rån  sin promotion till sin död å tta  å r  senare tyckes han  hafva 
oafbrutet uppehållit sig i främmande land. Hans anseende h a r ej 
varit ringa, såsom flera exempel visa. N är landtgrefven Moritz af

')  Det sir Rördam anf. st. vi hafva a tt tacka för denna upplysning, som lian 
hemtat ur Svanings liandskrifna historia öfver K ristian I. Svaning vistades i W it
tenberg vid denna tid och fick af Nicolaus del af Gustafs ofvannämnda bref och de 
fåfänga försök han gjort a tt efterkomma konungens önskan.

2) Svaning berättar nemligen, a tt han, då Nicolaus klagade öfver omöjligheten 
a tt öfvertala tyskarne, vändt sig till denne och sagt: ar/e domine Nicolae, ne tan 
tum  studium  dom ini tu i im pediatur, suscipe tu  iter in p a triam  tuam  adjunctis  
tibi nonnullis ex tuis popularibus, quos hic habes et/regie eruditos, u t patrite, servias 
ac voluntatem dom ini tu i perficias venturisque externis v iam  m unias;  hvarpå N. 
svarat: N on ego Gustavo tlomino meo credam , inquit, s i  proprio  m ihi sanguine 
suo lä era s scribat. (luo audito  perhorru i totus equidem atque in  luec verba con
tinuo prorupi: quo ergo animo quave conscientia , quccso te, tantopere alios ad  
hanc profectionem  so llic itas? A d  h a c  omnia ille obticuit. Dessa ord sprida ljus 
öfver de dunkla uttryck, hvari samme Nicolaus skrifver d. 27 Ju li 1535 från W it
tenberg till biskop Sven i Skara; han vägrar der att enligt biskopens råd återvända 
hem just nu, men vågar ej anförtro orsaken å t papperet, ty det kan falla i andras 
händer, ap u d  quos etiam  sim plex a liqua  sententia, quantum vis candido animo  
scripta, atroces excitet tragoedias  (original på  papper i riksarkivet, »liandi, rör. 
Sv. Kyrk. 1520—1560).

3) Forsteman, Album Acad. Viteb. 1502—1560 oeh Erasini Nicolai förteck
ning på svenska magistrar i W ittenberg (Kongl. Bibhs Tidn. 1767, I, s. 56).

4) Svaning säger anf. st: in  a ida  qucr.s turer. dignäate ornatus d iu  ante Gustavo  
servierat. För öfrigt tyckes han 1534 hafva varit i Olmiitz, ty detta å r  tryckes 
derstädes hans »Carmen genethliacum natalibus principis Erici Gustavi sacrum» 
(enligt Stiernman, Företal t. Tegel, E rik  X IV :s krönika, s. 4).
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Hessen 1534 eller 1535 sam m ankallade e tt möte af lä rda  män, var 
han  en af d e ltag a rn e '), och n är den sedan som läkare bekante 
Benedictus Olai å r  1536 kom till W ittenberg, skref han till biskop 
Sven i Skara, a t t  han  träffat flera landsmän, bland hvilka Mag. Nico
laus Magni var den förnäm ste2); 1536 i September följde han  Melanch- 
ton p å  en resa från W ittenberg till Rhen och begaf sig derifrån till 
Löwen, der han vistades i Februari 1537:i). Följande å re t fick han, som 
jag  näm t, i uppdrag af G ustaf I a tt  söka införskaffa utländske lärare 
till U psala eller också bereda sig sjelf a tt  med några an d ra  lands
män öfvertaga denna uppgift4), hvartill han dock ingalunda var hugad. 
Derem ot fullgjorde han konungens önskan a t t  skaffa en lärare å t 
p rins Erik, hvartill han i sam råd med Luther utsåg Göran Norman, 
som 1539 öfverreste till Sverige5). E fter fortsatta  studier blef han 
(troligen äfven i W ittenberg) promoverad till ju ris  utriusque doktor, 
men n är konungen och fosterlandet omsider kunde hoppas a tt draga 
fördel af hans insigter, bortrycktes han af döden d. 24 November
1543 i M arburg6). Han var otvifvelaktigt en begåfvad och djupt 
b ildad man; språket i hans bref ä r  ledigt och formskönt, med lä tthe t 
och elegans rö r han sig i rom arspråkets klassiska drägt.

Med hans död minskades väl utsigten a tt  få universitetet till 
stånd , ehuru troligen påm innelser hos G ustaf om sakens vigt ej 
fattats. M elanchton passade p å  a tt  i e tt bref till konungen af den 
13 Maj 1539 infläta en mening, att, han icke betviflade, a tt  derest 
U psala universitet tillbörligen inrättades och vidmagthölles, sådant 
skulle lända till Guds ära, menniskornas väl och konungens heder 7).
1544 skrifver Johannes Draconites (som 8 å r  senare blef teol. pro
fessor och superintendent i Rostock) e tt h ref till konungen från Mar
burg, hvari han först p risar hans uppoffringar a tt underhålla personer 
i främ m ande land, hans omsorg för skolorna och slutligen, a tt  han 
vill »desslikes universiteter u p p rä tta  låta, der sådana loffiga konster 
kunna brukade varda 8). Men det blef ingenting af saken, ehuru den

')  D et å föreg. sid. not 2  omtalade brefvet t. biskop Sven i Skara d. 27 Ju li 1535. 
Troligen afses mötet i Cassel i December 1534.

2) 1536, 13 Kal. Sept. (original på papper i riksarkivet, »Handl. rörande Sv. 
kyrk. 1520—1560»).

3) Nicolaus Magni till biskop Sven i Skara, Louanii d. 3 Febr. 1537, anf. st.
4) Redan 1536 d. 3 Nov. befallte konungen honom, a tt sedan han tillbragt ett 

eller två år i någon tysk furstes kansli, återvända hem (Stiernm an, Företal t. Tegel, 
E rik  X IV :s krön.).

Ä) Luther till Gustaf I d .  18 A pril 1539 (Spegels skriftl. bevis s. 84).
6) Stiernman anf. st.
*) Skandin. Handl. IV , s. 46.
8) Enligt Abraham i Angermanni öfversättning af Draconites arbete: »Utlegning 

på propheten Daniel», tryckt 1592 i W ittenberg in 8:vo.
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verkligen 1546 liar varit på  t a l '), och med e tt visst hån  skref en 
dansk  författare, a tt  »Upsala universitet omsider under Gustafs tid , 
sedan silfvergrufvorna kommit i ordning och Sveriges rike hlifvit m era 
välm ående än någonsin förut, alldeles to rkat in och genom pennin ge
b ris t hlifvit helt och hållet ödelagdt» -). När vi Here gånger under 
Gustafs regering se exempel på, a tt  han efterskrifvit lärde män både 
ju ris te r  och läkare :1), så h ar d e tta  ej skett för a t t  ordna den högre 
undervisningen, utan för a tt  fylla de om edelbara prak tiska  behof i den 
vägen, hvilka G ustaf ofta p å  e tt kännbart sä tt tick erfara.

S törre omsorg h a r han visat 0111 skolornas upprätthållande. Han 
var för skarpsynt a t t  ej inse den oändliga vigten af en ordentlig skol
bildning. U tan en sådan var e tt upplyst protestantisk t presterskap 
omöjligt, och utan  e tt sådant var reformationens fram tid alltför osäker. 
Men derjem te behöfde han skrif- och räknekunnige män för den stora 
appara t, som var en nödvändig följd af den kungliga förvaltningens 
skapande, och härför var han naturligen hänvisad till hvad skolorna 
kunde lem na ifrån sig; u r den synpunkten särskild t ifrade han för 
deras upphjelpande. A tt han helst såg, a tt  de tta  kunde ske utan  
sta rk a re  anlitande af den kungliga skattkam m arens inkomster var 
naturligt, och den som läser hans bref, m åste instäm m a i hvad en 
nyare författare y ttra t, a tt »de vackra ord han ta la r  om undervisning 
och skolor äro m indre förebud till frikostighet från  hans egen sida, 
än förm aningar till allmogen a t t  flitigt utgöra sin tionde» 4). Den 
gam la kyrkans fall hotade nemligen a t t  äfven d raga  med sig skolan,
som a f henne skapats och underhållits. H 011 m åste lida redan af det
oklara öfvergångstillståndet från den gam la kyrkan till den nya; 
härtill kom  a tt  allmogen ej var obenägen a t t  liksom konungadömet 
indrag it hierarkins inkomster, i sin ordning hos sig behålla den 
tionde, som utgick till skolan m. 111. G ustaf h ar sjelf i s itt bekanta 
b ref a f  15335) på e tt m ålande sä tt skildrat, huru det stod till: 
skolorna voro så  storligen förlagda, a t t  der tillförne plägade finnas 
två  till trehundrade djäknar, v ar nu knap t e tt hälft hundrade, och på 
somliga ställen voro de aldeles öde. Det sista  u ttrycket bekräftas

')  Forssell har visat, a tt vid ett rådslag 1546 en bland de punkter, som till 
öfverläggning framlagts, handlat om läm pligheten af a tt inrätta ett universitet, der 
nnge män skulle öfvas, »förr än  de utsändes af riket», men rådets svar handlar
b lo tt om skolorna (Sveriges inre historia etc. s. 195, not. 1 ; jfr. not. 2).

2) Svaning i sin under pseudonymen Petrus Parvus Rosefontanus 1500 utgifua 
stridsskrift: Refutatio calumniarum Johannis M agni Gothi, blad 1. s. 4.

3) D alin , Svea rikes hist. I I I ,  1, s. 407.
4) Forssell anf. st. s. 193. Jfr. Gustafs bref af 1540, 44 och 48, anförda af 

M urberg i V itterli. H. och Ant. Akad. Handl. I, s. 259, 260.
5) T ryck t i Thyselii B idrag II ,  s. 256.
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p å  e tt m ärkligt sä tt a f e tt 1 »ref, som en Stockholmsborgare Lasse 
M ånsson 1538 skref till biskop Sven i Skara, der han m eddelar, a tt 
han  sänder sina söner till honom, »efter det a tt  skolorna nu mest 
läggas så  godt som öde både h ä r och der, och som jag  förnummit 
hafver, a t t  eder skola i Skara stift ä r  ännu vid magt» '). Förutom  
böndernas lu st a t t  behålla tionden inverkade på skolans sjunkande 
den öfverhandtagande obenägenheten hos dem a tt  sända sina barn  i 
skola; dels insågo de ej bildningens värde, dels tyckte de sig se, a tt 
p resters och lärares ekonomiska utsigter blefvo allt tarfligare genom 
Gustafs förnyade reduktion af kyrkoegendomen -). Visserligen predi
kade han  strängeligen för allmogen, a tt  de m åste sä tta  sina b a rn  till 
skola och u tgöra tionden ordentligt, och han sparde ej på långa, tä ta  
och bevekande uppmaningar, men det var ej a tt  undra på, om orden 
ej gjorde tillbörlig verkan, då han å  sin sida ej visade någon större 
frikostighet och till och med mot slutet minskade anslagen 3). Skol
undervisningen kunde under sådana förhållanden ej göra någ ra  sär
deles framsteg, och han  h ar sjelf v ittnat derom genom det skarpa 
bref han å re t före sin död aflät till alla stiftens sty resm än4), hvari 
han  förebrår dem, a tt de personer, som från skolorna uppsändas till 
hans och rikets tjenst, äro dertill så tjenliga, som perlstickare eller 
guldväfvare; ja ! det såge u t som biskoparne och skolm ästarne »ut
letade de slemmaste som i hela hopen finnas kunde, nemligen icke
an n a t än  drinkare o c h -------------som bä ttre  tjente gå vid plogen och
en trädstock  än  uti riksens höga och vårdande saker brukade blifva.» 
Ännu skarpare y ttra r  sig (sederm era riksrådet) Göran Gylta i ett 
sam tidig t b ref till konung Gustafs systerson biskopen af Osnabriick, 
som d å  uppehöll sig i Sverige 5). Visserligen m åste man a lltid  taga 
i betraktande, a t t  Gylta länge vistats utrikes och dessutom såg  tin 
gens nya ordning från en något aristokratisk synpunkt, hvarför om-

')  D at. d. 2 Aug. Vadstena, pappersoriginal i R iksarkivet, »Handl. rör. Sv. 
kyrk . 1520—1560»; redan förut anfördt af Forssell.

2) Det sista säger den om Finlands reformation och undervisning sa förtjente 
biskop M ikael Agricola uttryckligen i bref af 1543, 47 (Anvidsson, F inska  Handl. 
V I, s. 257, 258 och 269.)

3) Forssell anf. st. s. 192 visar, att anslaget till skolor och studenter minskades 
år 1557 till 5,746 m ark från 7,015, och den senare siffran är blott 2/s hvad som 
utgick till biskopar och kaniker.

4) Celsii Mon. polit. eccl. s. 41 och Thyselii B idrag etc.. II. 409.
Ä) D etta bref är u tan dato och adressat tryckt i Celsii Mon. s. 53—61. Dalin 

i sin hist. I I I ,  1, s. 480 säger, a tt han skref det i Köpenhamn 1559 till bisk. af 
Osnabriick, hvilket förefaller sannolikt. Gylta inskrefs 1537 i W ittenberg. I för
bigående kan jag  nämna, a tt den på tyska skrifna krönika om Sverige, som tillägges 
honom, endast ä r  en af honom i W ittenberg 1548—1550 verkställd öfversättning af 
Olai Petri krönika i dess äldre form (se hans eget ms:t, I). 21 i Kungl. B iblioteket).
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dömet kan vara något skeft, men deri ligger ock synbarligen mycken 
sanning. H an säger: »det ä r  än d å  m er till sörjendes, a t t  det hafves 
ingen ak t p å  ‘skolorna eller kyrkorna, a tt till befruktandes vara vill, 
a t t  icke en slem barbaries inom få ä r  hela riket varder öfvergångan- 
des». H an vill icke kalla tio af hela presterskapet för »docti, hög- 
forståndige eller stadige män», ty  de fieste som utrikes studerat, 
hafva endast besökt W ittenberg och Rostock och för fattigdoms skull 
s tannat d er aldeles för kort. E j utan  sanning u tb riste r han till slu t: 
»Sannerligen det myckna församlade guld och hälst krigsrustningar, 
skepp, bysser, värjor och befästningar blifva dem som dem ega m era 
till skada än till gagns, om de ock icke äro försörjde med dessa 
förbenäm da ägodelar».

Ej u tan  skäl kunde man vänta, a t t  E rik  XIV, som genom sin 
färs försorg fått en uppfostran så  vårdad, a tt  han  väl kunde sägas 
stå  på höjden af sin tids bildning, skulle med ifver och framgång 
befordra dess sak i Sverige. Det svenska rikets ställning var befästad, 
om ock nya krig hotade vid synranden, konungadömet var stark t och 
skattkam m aren full a f rikedomar. Nu om någonsin syntes en gyllene 
tid  för vetenskapens och konstens idkare ingå. Han h a r  ock verk
ligen tag it e tt första steg mot universitetets återupprättande, men 
eget nog ej i början af sin regering, d å  allt var lugnt och derför '  
inbjöd till tanken på fredens värf, utan först 1566, m idt i brinnande 
krig, d å  Sverige redan behöfde alla  sina krafter för kampen med 
Danmark och Polen. E huru  hans afsigt var att, såsom han  sjelf 
säger, i U psala upp rä tta  e tt kollegium eller universitet, der ungdomen 
kunde i fria  bokliga konster undervisas och upptuktas, åtnöjde han 
sig nu med a tt  befalla magister Laurentius P etri (Gothus ärkebisk.
1574) a t t  offentligen föreläsa »både elem enta Grecte lingrne och andre 
lectiones»; så fort han kunde finna fiere läm pliga lärda  män, skulle 
han utvidga kollegiet och förse dem med både underhåll och privile
gier. D et förra kapitelshuset p å  södra sidan om domkyrkan (som nu 
var kronans egendom) skulle få användas till »lectorium eller collegii- 
hus» '). Den nye professorn fick till s itt underhåll anvisning på tionden 
af Danmarks socken -) och dessutom med full eganderätt en kronan

')  Brefvet af Svartsjö d. 8 Jun i 1566, i Bihanget, n. 5.
3) E nlig t Kungl. Br. '%  1566 i Upsala slotts räkenskaper för år 1567 i 

Kanimarark. Denna spanmal gick 1567 till 6 läster. Dessutom tick lian genom 
Johan III:s  bref cl. 11 Dec. 1568 10 vinterlass hö af Upsala slott (K am rer Sand
bergs saml. om läroverken, s. 180 i Kamnmrarkit). 1569 har »Mäster Lars Petri, 
lector i Upsale», 6 läster spanmal af tionden och af Upsala gård »4 stycken oxar 
och 10 lass hö» (se »Byscoppers, kyrkeherrers etc. wnderholdh öffwer hele r ic k e t . . .  
anno 69», ms.orig. in folio i perg.omslag i Kungl. Bibi., Svensk kyrkohistoria).
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tillhörig gård  mellan domkyrkan och bondkyrkan, som förut någon 
tid  innehafts af ärkebiskop Laurentius P e tr i '). Längre hann ej konung 
E rik  i sina afsigter; två  å r  senare stöttes han från tronen ned i 
fängelset. Det var emellertid förvisso icke något dåligt val a f  lärare  
h an  gjort. Laurentius P etri Gothus (som han kallas till skillnad från 
sin svärfar och företrädare p å  ärkebiskopsstolen L. P. Nericius) hade 
g jort sina studier vid reformationens medelpunkt, W ittenberg, under 
ledning af M elanchton och promoverades vid 29 års ålder till m agister 
å r  1558. Tre å r  senare återvände han hem, men h a r derpå ånyo 
rest till Rostock, der han vistades 1564. Den vänskapliga förbindel
sen med E rik  XIY:s omgifning, såsom Göran Persson m. fl. h a r  väl 
förskaffat honom professorsplatsen å r  1566, men hindrade icke, a tt 
han sn art tillvann sig äfven Johan  lll:s  fö rtroende2).

D et blef den senare förbehållet a tt  utföra, hvad brodern ej kunnat 
eller hunnit, sedan freden med Polen och Danm ark 1570 gjort slut 
på  det sjuåriga kriget. För skolväsendet lades genom 1571 års kyrko
ordning fasta grundvalar 3), ehuru det visserligen i början förblef ett 
godt afstånd  mellan lagbudet och dess tilläm pning4). Som en värdig 
fortsättn ing häraf utvidgade Johan III universitetet genom a t t  göra 
L aurentius P etri till rektor och utnäm na två nya professorer, magist- 
ra rn e  Petrus Benedicti och Olaus Jonas Lutli. N är de tta  skett, ä r  ej 
bekant, men det kan icke liafva skett senare än i början af å r  
1572 5). Snart tillkommo ännu två nya lärare, nemligen mag. Petrus 
Jonse senast 15736) och mag. Henricus Nicolai Gadolenus senast

' )  T ryck t hos Fant, Observationes circa (livers. capitulorum cathedr< formam 
disput. acad., 4:o, Ups. 1702, s. 14. D etta  hus hade uiuler medeltiden varit Decani 
gård och är nu (1877) folkskolelärareseminarium.

2) F ö r ofvanstäemle se Fant, Observat:s selecta:, fasc. II . pars V I, s. 5 och 
Anjou, Svenska Kyrkoref. hist. I l l ,  s. 23. Hans skrifter uppräknas af F a n t anf. st.

3) J fr . dess kapitel om skolorna, der en ganska fullständig undervisningsplan 
ä r  utarbetad. Skolans språk är latinet; i grekiska meddelas ej någon undervisning 
(jfr. här, huru E rik Herkepé infört grekiskan i Abo skola redan 1566, Porthan, 
Juustens Chron. episc. F in l. s. 629, not. 13 i 1859 års edition), af tionden skola 
studenter underhållas både in- och utrikes.

■*) E huru  1571 års kyrkoordning föreskref, a tt en lector theologia:, skulle finnas 
vid hvar stiftskyrka, fanns ännu 1573 ingen sådan mer än i Vesterås (A njou anf. st. 
I I I , s. 5).

s) Med namn och titlar utsatta förekomma dessa tre under mötesbeslutet i 
Upsala d. 22 Aug. 1572 (Stiernman, Riksd. o. Möt. beslut, I, s. 329). Men redan 
1572 (1. 19 Maj skrifver Johan  till ärkebiskopen att lådslå med »professoribus in 
collegio» om kyrkans reparation (11. Reg:t). Messenius berättar (Scomlia 111., V II, 
16), a tt »Academici Upsalenses» år 1571 fingo i uppdrag af ärkebiskopen a tt veder
lägga Cromeri catechismus, som utkom detta år.

°) Petri Jona: hustru berättar visserligen, a tt hon 1568 d. 4 Dec. förmäldes 
med honom, som på den tiden var läsemästare i Upsala Academia, och a tt de
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1575 7). U nder å re t 1580 var äfven m agister L ars Johansson Laclius 
anställd  som professor i U p sa la 2). Han var den ende, som sedan 
öfverflyttades till det kungliga kollegiet i Stockholm. Olaus Luth, 
Petrus Jonae och Gadolenus inskrefvo s itt namn i den svenska prote
stantism ens historia genom det manliga mod, hvarm ed de bekäm pade 
Johans försök a tt  föra sin faders verk tillbaka, under det Laurentius 
Petri, blifven ärkebiskop, genom sitt bifall till liturgin fördunklade 
sitt rykte och förlorade sin själafrid. Visserligen lä t konungen uni
versitetet umgälla dess lärares frimodighet och upphäfde detsamma, 
men deras gerning hade ej varit förgäfves, ty det var den, som 1593 
förde till universitetets återupprättande, såsom en gärd af tacksam het 
mot de forne lärarne, hvilka ej tvekat offra a llt för sin protestantiska 
tro. Af de nya lärarne hade åtm instone tre  och troligen alla  studerat 
vid tyska universitet; Petrus Benedicti inskrefs nemligen 1558 i 
Rostock, Olaus Jonae i Rostock 1562, Greifswald 1565 och W ittenberg 
1570, P etrus Jonae i Rostock 1562.

Laurentius P e tri Gothus h ar förmodligen varit ständig rektor, 
till dess han i Jun i 1574 valdes till ärkebiskop3). Sedan omtalas 
ej någon sådan, och i öfrigt fins icke något sp år till organisation, 
hvilket ej kan förvåna, då lärarne äro så  få. Deras närm aste upp
gift var väl a tt  u td an a  prester för den svenska kyrkan; och derpå 
har nog allas undervisning varit riktad, om ock några särskildt varit 
kallade för lärare i teologi4). Tyvärr veta vi nästan  in tet om deras 
undervisning, m er än a t t  Petrus Jonae å r  1574 skall hafva föreläst 
om bevisen mot apostelen Petri och hans efterföljares p rim a t3) sam t

drabbades af vådelden 1572 (Gjönvell, Nya svenska bibi., I, 2 , s. 68, 69), men i så 
fall måtte han haft någon underordnad plats. J a g  har ej funnit honom förrän i 
Nov. 1573 (se Kamrer Sandbergs saml. om läroverken s. 173 i K am m arark.); hans 
namn förekom ju  ej med de tre andra under beslutet d. 22 Aug. 1572; och 1569 är 
ju  Laurentius Petri ensam lector (se sid. 6 0 , not 2 ).

') Han förekommer först, då Nova ordinantia underskrifves d. 16 Mars 1575 
(se samtidig afskrift i Kongl. Bibi. Engeströms saml. B. X. 1, 45).

J) Se nedan s. 64, not. 1.
3) Han bär titeln rector collegii 1572—74. Besynnerligt nog fins på Skokloster 

en handskrift n. 74 in 4:o (Aschanaci anteckningar), i hvilken s. 84 afskrift före
kommer af ett bref utfärd ad t  i Upsala d. 9 Dec. 1574 (sic) hvari »rector academia; 
Upsalensis Laurentius P e tri Gothus» rekomm enderar en fattig student till hjelp af 
välgörenheten. A ret bör väl vara 1573, ty det är väl ej tänkbart, a tt L. P. ej 
skulle kallat sig ärkebiskop genast efter valet.

4) I den förbindelse, som den nye ärkebiskopen afgaf till konungen d. 11 Jan . 
1575, lofvade han a tt förmå såväl professorerna i Upsala »särdeles teologerna» som 
stiftspresterna a tt läsa den renare kyrkans skrifter (Anjou III , s. 80). Och de 
större anslagen för Petrus Jon .t och Olaus Luth antyda kanske, a tt de voro teologer.

*) A njou III, s. 113. Han åberopar en afskrift af P. Jon® diktamen i Upsala 
Bibliotek.
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a tt  Olaus L u th  skulle fö rfattat arbeten i astronomi, dialektik och 
latinsk filologi '). Särdeles om fattande kan  väl ej undervisningen 
liafva varit, och Johan h a r  sjelf erkänt det, då  han p å  kyrkomötet 
i Stockholm i Juni lf>74 fram lade s itt första förslag till ändring i 
1571 å rs  kyrkoordning, och dervid, efter e tt häftigt utfall mot de tyska 
teologerna, särdeles i W ittenberg, för deras stridiga åsigtev, förklarade, 
a t t  han  ej längre ville tillåta, a tt  svenskarne studerade teologi i Tysk
land, u tan  skulle besörja om tillräcklig undervisning vid U psala uni
versitet 2). E huru  någon egentlig å tgärd  i den riktningen icke blef 
vidtagen (0111 ej Gadoleni utnäm ning till professor möjligen var det), 
tvekade han ej a tt i den nya kyrkoordinansen af Mars 1575 lå ta  in
tag a  den föreskriften, a tt  de svenskar, som hemkommo från utländska 
universitet, skulle underkasta sig profiling i Upsala, förr än de an- 
togos till skolm ästare i något s t i f t3). Denna pröfningsrätt stärkte 
den inflytelse universitetet m åtte kafva haft på prest- och skollärar- 
bildningen, a tt  döma af den bestäm da protestantiska hållning, som 
en stor del a f presterskapet intog efter universitetets fall, jäm förd 
m ed den föregående osäkerheten. Förtjensten af denna rena prote
stan tiska  rik tn ing tillkom professorerna, ej ärkebiskopen, ty  han, som 
i den 1111 inbrytande liturgiska striden tog parti för konungens med- 
lingsplaner, gick så  långt, a tt  han  äfven sökte länka universitetets 
undervisning å t  samma håll och till och med erbjöd sig a tt  sjelf, om 
så  behöfdes, bestrida densamma. Den 1 Februari 1576 anslog han 
offentligen (på dörrarna till kyrkan och akademin, säger Messenius) 
e tt till a lla  teologie studerande stä ld t program, hvars med anföranden 
u r  kyrkofäderna späckade inledning gick u t på a tt  bevisa, a tt u tan  
deras studium  vore insigt i skriften omöjlig. Han stadgade derföre, 
a t t  en timme dagligen skulle anslås å t  deras läsning »in lectorio 
publico», och denna undervisning skulle han antingen sjelf eller genom 
vikarie le d a 4).

Vi äro härm ed inne på den liturgiska striden, men innan jag

6) Antiqv. Arkivets gamla katalog har under n. D. 77 »Olai Luth Astronomia
utskrifven 1584», hvilken jag  dock ej lyckats påträffa i Kungl. Bibht. Scliefferus i
Svecia lite ra ta  s. 43 (1698 års edit.) anför äfven en »Dialectica» af L u th  och säger 
a tt  den och Astronomin, begge på svenska, funnos i handskrift bland prof. Joli. 
B urei böcker. Slutligen tillägger Palm sköld honom: »Dictata in librum I  Tuscu
lanarum  qvjcstionum Ciceronis» (enligt Arrhenius, Hist. Ac. Upsal. s. 142. not k).

2) A njou III ,  s. 77.
3) Anjou III ,  s. 16, not **.
*) T ryck t i Baazii Inventar. s. 399—403, äfven anfördt af Messenius i Scondia 

111. V II. s. 40. Ärkebiskopen hade i sin förut omtalade förpligtelse a f  d. 11 -Jan. 
1575 lofvat a tt vaka öfver föreläsningarne vid universitetet och för de teologiska 
utgifva ämnen ur kyrkofädernas skrifter.
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berör den, å te rs tå r det a tt  dels om universitetets m ateriela ställn ing 
anföra det obetydliga jag  vet och dels omnämna Johans odaterade 
förslag till konstitutioner för universitetet. Professorernas aflöning 
h a r b estå tt i anslag af tionden, dels från Upland, dels från  N orrland, 
och vexlade från tre  till sex läster sp a n m å l'). N ågra prebenden 
synas de deremot icke hafva innehaft. Äfven för studenternas under
håll bade konungen sörjt genom a t t  den 2ö Jun i lf>74 anslå  sex 
läster af tionden i Ångermanland till underhåll a f tolf fattiga studen 
ter-). Till föreläsningarne användes det gam la domkapitelshuset, hvil- 
ket, som jag  ofvan näm nt, E rik  XIV skänkt universitetet 15663); i de 
öfriga stenhusen kring domkyrkan lingo professorerna sina bostäder4),

') Ja g  vill samla h ä r uppgifterna om deras aflöning. 1573 d. 24 Febr. qvit- 
terar Petrus Benedicti professor et poenitentiarius 6 lester eller 288 tunnor från 
M edelpad  (Kam marark. Kam rer Sandbergs saml. om läroverken, s. 178). I October 
och November s. år innehölls af lönerna för L aur. Gotus och M. Petrus Jon®  6 
pund ( =  24 tunnor) för livar, och för M. Olaus Lutl» och M. Petrus Benedicti 4 
pund hvar (anf. st. s. 173). — 1575 d. 26 Octob. qvitterar Mag. Henricus Nicolai 
prof. tre läster från Olands  härad till förbättring (sic) anf. st. s. 183. — I  1575 
års förläningsregister är af kyrkotionden förlänt till Lectores: Mäster Peder Jon®  
6 lest. 2 pd. 6 spann, M. 01. Lutli 5 1. 2  p. 4 sp. '/2  fjertl., M. Peder Benedicti
3 1. 1 p. 5 2 sp., M. H indrich 3 lest. (Jäm förelsevis kan nämnas, a tt  biskoparna 
hafva 12 läster hvar, Ups. skolmästare 4 d:o). — I 1576 års förlän, register uppbär 
Olof Lutli 4 1. 3 p. 1 sp. (löper 153 daler l ' / 2 m ark), P. Jon® 4 1. 9 p. 5 sp. '/2 

(löper 172 daler 3 m ark 5'/2 öre), M. H indrik 3 1. 6 sp. [o: pund] (löper 126  daler). 
— I 1577 års l'örlän:s register står ej anfördt, hvad hvar och en har, utan livad de 
pläga bekomma, livilket för P . Jon® angifves till 6 läster eller 216 daler, för O. 
Lutli 5 lester eller 180 dal., för H. Nicolai 3 '/2 lest, eller 126 daler. — I  1578 
års förläms register har hvar af de tre blott l ' / 2 lest, eller 72 daler. — I  1579 års 
register hafva de två första l ' / 2 lest, H. Nicolai 1 lest af Norrland Och 6 pund af 
Upland. — I  1580 års register har hvardera l ' / 2 lest, ehuru på P. J 011® tillskrifvits 
»skall vara 2 lester». Men h ä r tillkomm er: »Mäster Lars Joannis läsemästare vdi 
Upsala Collegio, 2 lester». Och i 1581 års förläms register, uppgjordt i Dec. 1580, 
förekommer samma uppgift som för 1580, men troligen utföllo ej dessa löner. För 
1582 finnas ej några anslag till Upsala. — A tt L. P . Gothi lön utgick ni D a m n a r is  
socken, har jag  visat ofvan s. 60, not 2; P . Benedicti utgick från M edelpad , II. 
Gadoleni från Olands härad (se ofvan). Petrus J 011® har troligen haft tionden 
från Vaxala  och B ondkyrko  socknar (se Bihanget, s. 145).

2)  Bihanget, 11. 6. Detta anslag förekommer ännu i 1577 års förläningsregister. 
men icke 1578; det öfverflyttades nog då till skolan i Stockholm.

3) I  domkyrkans räkenskaper för 1575 (Kam m ararkiv.) förekommer: »Till 
Achademia huset a tt  kalkslå öfre bottnen med, kalk  17 tunnor.»

4) Genom bref af d. 15 Jan u ari 1573 befaller Johan ärkebiskopen att hafva 
a k t på stenhusen, såväl de kring kyrkogården, som öfriga hvilka kyrkan innehaft, 
så  a tt de af Professoribus och kyrkans tjenare m åtte blifva besutne och bebygde 
(Riksregistr.). — Och i P ä r Larssons räkenskap 1575 för dom kyrkan (Kam m arark.) 
anföras 200 mark, utbetalta till Mäster P ä r  Benedicti, sedan han förordnats till Söder
köping, efter han sjelf u tlagt dessa »till a tt  förbygga kyrkans hus, som han var 
boende i, när han var poenitentiarius i L*psala».
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ehuru denna förraån kanske ej var så stor som den synes, emedan 
den eldsvåda, som 1572 härjade domkyrkan, 110g också hemsökte de 
kringliggande byggnaderna. Något tryckeri m åtte ej längre hafva 
funnits i Upsala, ehuru ännu i E rik  XIV:s tid  e tt arbete angifves så
som tryck t derstädes '). Deremot h a r  domkyrkan ej saknat e tt bok
förråd, ehuru både d e tta  och ärkebiskopens plundrades under liturgi
ska striden 2).

D er fins äfven e tt u tkast till konstitutioner för universitetet, upp- 
g jo rd t i Johans namn och troligen äfven af honom till stor del in- 
gifvet, ty  man tycker sig i det samma igenkänna hans vidtsväfvande 
teologiska funderingar. Till hvilken tid  af hans regering det hör, 
kan ej med full säkerhet bestäm m as3) ; det vigtigaste i detsamma 
ä r  i alla fall den anda, i hvilken h ä r lagstiftas för universitetet, och 
de form er för detsamma, som h ä r utkastas. I  inledningen säger sig

')  Ärkeb. Laurentii herdabref af d. 14 Febr. 1564 är tryckt i Upsala (se Troils 
Ilandl. etc. I I I ,  s. 173). Ännu 1540, 1541 ä r  samme G. Richolf, som 1525 utgaf 
katolska kyrkans sista arbeten (se ofvan s. 48), boktryckare i Upsala (se W arraholtz, 
Bibi. Sv. Got. IV . s. 120 och 132). N är i en ordinans af d. 26 Nov. 1572 från 
Stäkeborg om Upsalastiftets kyrkors och presters inkomster Johan  anslår Lohärads 
försam ling å t »typographus» (A lnander, Hist. art. typogr.), så syftar det väl på 
Stockliolmsbok tryckeriet.

2) Angerm annus säger i företalet till Laur. Petri Nericii »refutatio erroris 
Herbesti», som han lät trycka i Hamburg 1588, Fraicipuas b ib lio thecas... d ir i
piebant, . . . Cathedralem Upsalensem bibliothecam Herbestus L u th eri scri])tis 
evacuavit, Stochliolmensem totavi opera Fechtenii in  suam  potestatem  redegit 
Closterlassius . . .  D e fu n c ti archiepiscopi priva ta m  librariam  Fechtenius bis p erlu 
s tra v it . . .  prcestantissimis lucubrationibus et nonnullis a liis libris nudavit. Messenius 
(Scond. 111. V II, 33) har tydligen öst härur.

3) J a g  har tryckt det i Bihanget n. 7, s. 11— 17. U ttrycket A c a d e m ia m ...  
Upsalie ante annos abhinc centum f e r e . . .  constitutam  tyckes häntyda på tiden 
k rin g  1577, hvarför Anjou antager, a tt Johan  möjligen haft för afsigt a tt  fira hundra
årsdagen af universitetets första stiftelse med en utvidgning af detsamma. K lart är 
dock a tt handlingen i så fall ligger före den tid, då liturgiska striden gjorde honom 
till universitetets ovän. Möjligen, ehuru mindre troligt, skulle den höra till en 
senare tid ; om det är sant hvad Messenius berättar (Scond. 111. V II, s. 77) skulle 
Jo h an  1586 haft för afsigt a tt nedlägga kronan till Sigismunds förmån, slå sig 
ned i Upsala och der samla kring sig till universitetet de lärdaste män och sjelf 
blifva deras högste styresman; Johan var en underlig herre och kan hafva hyst 
dylika tankar, om också deras förverkligande var orimligt: i så fall kan han i ett 
dy lik t ögonblick hafva utkastat konstitutionsförslaget. — Svårligen deremot kan det 
föras till de sista månaderna af hans lif, då han, efter hvad ja g  nedan skall be
rä tta , vidtog åtgärder för universitetets återställande i Upsala. Förgäfves har jag, 
genom jämförelse af papper och handstil med öfriga handlingar från Johans regering, 
sökt gissa mig till tiden. Hvad som mest ta la r för, att handlingen är äldre än 
liturgiska striden, är, a tt Johans idéer i den vägen här blott framskymta, under det 
a tt  i annat fall de nog skulle tydligare inskärpts.

Ups. Univ. Ilist. I .  5
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Johan hafva alltifrån sin tronbestigning haft i ögat befästande af sin 
fars reformation och för de tta  ändam ål särskildt varit betänkt på 
återställande af Upsala, för ungefär 100 å r  sedan grundlagda, men 
nu förfallna universitet. H an afser dermed särsk ild t såväl a tt  bevara 
lärans renhet som äfven a tt  afvärja den tvedrägt, som bland utländ
ska högskolors lärde ä r  rådande. Men han  ä r  ej heller blind för 
kunskapens betydelse i allmänhet, ty, som han säger, välmåga, folk
rikhet, fästningar, s täder och vapen äro visserligen sto ra  prydnader 
för e tt rike, men der finnas and ra  sådana vida väsentligare för rikens 
och sta ters  egentliga styrka, såsom lagar, författning, rättsväsende 
och sedlighet; a f dessa om ständigheter beror, a tt  kyrkor och studier 
blom stra i samma riken. Derföre å terstä ller han härm edelst Upsala 
universitet på följande grundvalar.

D et skall bestå af fyra fakulteter, en teologisk, en juridisk, en 
medicinsk och en filosofisk, hvar med egna lokaler och lärare. Den 
29 September hvarje å r  skola professorerna bland sig utse en rektor, 
som vakar öfver ordningen, sam m ankallar universitetets senat, be
straffar lärares och lärjungars felsteg och fäller dom enligt universi
tetets lagar; han fördelar äfven föreläsningstimmar och ämnen för 
professorerna sam t anordnar, hvad i öfrigt hör till god ordning vid 
disputationer, föredrag och dylikt; inför honom aflägga såväl profes
sorer, då de tillträda  s itt embete, som studenter, n är de inskrifvas, 
sin ed; han och universitetets styresm än ega tu k ta  rå a  och obändiga 
lärjungar, bestraffa trotsiga, utom i sådana mål, som rö ra  lifvet; de 
ega döma de brottslige både till fängelse, relegation och uteslutning. 
Vid rektors sida skall s tå  en i hvarje fakultet a f dess professorer 
vald decanus, som granskar till utgifning färdiga böcker, föredrar 
fakultetens ärenden för rektor och hos sig förvarar fakultetens sigill 
och den matrikel, i hvilken professorerna inskrifvas; han vakar äfven 
öfver a t t  kunskaps- och sedebetyg afgifvas ärligt; inga disputationer 
eller föredrag kunna u tan  hans godkännande ega rum.

I afseende på den offentliga verksamheten erinras lärarne först 
a tt  undvika sm åaktiga eller opassande saker, a tt  hvarken i förtäckta 
ord ej heller öppet an tasta  hvarandra vid disputationer och föredrag 
och a t t  troget och rik tig t undervisa den lära, hvars utbredning blifvit 
dem anförtrodd, hvars grundvalar äro lagda i den heliga skrift, i 
Apostoliska, Nicmanska, A thanasianska och Ambrosianska trosbekän
nelsen sam t Augsburgiska bekännelsen af 1530. Teologerna skola 
undvika olika, invecklade, tvetydiga eller nya uttryckssätt, som afvika 
från skriften och rättrogne mäns p å  erkänd auktoritet hvilande vittnes
börd; ty sådant fördunklar troslärorna, upphäfver endrägten i tron, 
öppnar dörren för villfarelser, söndrar sinnena, drager studierna af
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vägen och s tä rker hos fle lättsinnige sjelfsvåldet och djerfheten i egna 
fantasier. Den som befinnes genomträngd af fanatiska åsigter eller 
hyllar något k ä tte ri och ej vill b ä ttra  sig, skall från  universitetet 
utstötas. Om oenighet i lä ran  uppstår hland professorerna, skall 
saken hänskjutas till e tt möte af fromma och lä rd a  män, sam m ansatt 
a f  rådsherrar, professorer, superintendenter och prester. Vid tillsätt
ning af en ledig p lats eger universitetet föreslå lämpliga personer, 
men konungen förbehåller sig tillika r ä t t  a tt  gå utom  förslaget. Med 
denna bestämmelse afbry tes det ofullbordade förslaget, hvars mång
ordighet, obestäm dhet och teologiska färg träffande återspeglar den 
lärdom  och opraktiskhet, som voro hos dess kunglige upphofsman 
förenade.

D et var m otståndet mot konung Johans liturgiska reformplaner, 
som skulle föra till universitetets undergång. Så länge dessa fram
trädde i sin första föga hotande gestalt, gjorde professorerna ej något 
s tarkare  m otstånd, hvarför också alla  fyra, Petrus Jonse, Olaus Jonse, 
Petrus Benedicti och Henricus Nicolai hafva jäm te biskoparne och 
några  an d ra  högre p rester underskrifvit den s. k. Nya Ordinantien 
a f d. 16 M ars 1575 ‘), hvilken egentligen var en förklaring af 1571 
års kyrkoordning. Ej heller om talas något m otstånd af dem, när 
Johan om sommaren samma å r  genomdref, a t t  de forna ceremonierna 
skulle upptagas vid de då förestående biskopsinvigningarne. Men när 
den nya liturgin fram trädde 1576 och började spridas kring riket,
då  väcktes m otståndet till lif, ty  ingen kunde undgå a tt  se, på  hvil
ken väg man nu var inne. Signalen till öppen strid  gafs, d å  Johan 
i September afsatte kyrkoherden i Stockholm Mag. Olof Medelpadius 
och skolm ästaren Mag. Abraham us Angermannus, emedan de vägrade 
erkänna liturgin. Konungen var nog kortsynt a t t  något före ju l
förflytta den förre till domprostsysslan i U psala och erbjuda Anger
mannus en professur derstädes, hvilken han  dock afb ö jd e2). H äraf 
eldades U psalaprofessorerna i s itt beslut a tt  icke gifva vika för konun
gens och ärkebiskopens, som dem syntes, halfpapistiska riktning, och 
de stärk tes häri a f underrättelsen, a t t  hertig  K arl förm ått s itt fursten- 
dömes ombud a t t  på  e tt möte i Nyköping d. 25 Sept. 1576 besluta 
a tt  troget hlifva vid den reformation kung Gustaf infört. I  spetsen

')  Samtidig afskrift af Nova Ordinantia i Kungl. Bibi. Engeströms saml. B, X, 
1, 45. Anjou III, 90 sägei-, a tt professorerna afgåfvo särskildt betänkande d. 22 
Mars. Men detta hindrar ju  ej, a tt de sedan underskrefvo ordinantian, som bar sitt 
gamla dato af d. 16 Mars.

2)  Anjou I I I .  s. 111, 112, ur hvilken jag , der ej särskild källa  anföres, hemtat 
skildringen af liturgiska striden. Den professur, som Johan erbjöd Angermannus, 
var förmodligen den, som P. Benedicti nyss lem nat (se sid. 64, not. 4).
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trädde  den häftige och oböjlige Petrus Jonse; Olaus L u th  och Gado- 
lenus höllo sig m era i bakgrunden; den fjerde af dem P etrus Bene
dicti hade redan m ottagit Söderköpings pastorat ocli underskref seder
m era litu rg in '). Ärkebiskopen fram kallade striden genom a tt  på 
juldagen 1576 hålla  latinsk m essa efter nya liturgin. Petrus Jonse 
svarade följande dagen med en predikan om förföljelse m ot fromma 
lärare, och domprosten Olof valde fjerdedag ju l till ämne: barna
m ordet i Bethlehem och tyranners grymhet. Andemeningen härm ed 
var tydlig, om också icke någ ra  bestäm da hänsyftningar gjordes. Den 
förbittrade ärkebiskopen kallade de begge männen för sig samma dag 
och förbjöd dem prestem betets utöfning. Och konungen, som såg sin 
älsklingstanke angripen, skyndade a tt  gripa in i saken. Den (5 Januari 
kallades ej blott Petrus Jonse u tan  äfven Olaus Luth, emedan han 
tyckts ogilla ärkebiskopens våldsam m a förfarande, till hufvudstaden2), 
d it de anlände den 9 3) och genast uppkallades till konungen p å  slottet. 
Den 11 hölls en disputation med dem om den heliga skrifts auktoritet, 
i hvilken den förra å re t hitkomne hemlige jesuiten, Laurentius Nicolai 
från Norge, vanligen känd under nam net Klosterlasse, var deras för
näm ste m otståndare; d. 13 fortsattes striden och vände sig d å  om 
liturgin. Följande dagen tog den en än allvarsam m are form genom 
a t t  föras under grefve P er B rahes ledning och i hans hus i närvaro 
af konungens sekreterare och en m ängd lä rd a  män. Professorerna 
gåfvo dock ej vika, u tan  begärde å tta  dagars anstånd, för a t t  få 
skriftligen uppsätta  sina tankar, och d. 22 Januari aflemnade de 
en skrift, i hvilken de ogillade liturgin^). Förgäfves gjorde man 
förnyade försök a tt  öfvertala d em 5). De förblefvo orubblige, och enda

')  D. 16 Febr. 1577 underskrifver lmn liturgin såsom pastor Sudercopensis 
(Bexell m. H. Bidrag s. 12). 1580 blir lian biskop i Vesterås, 1589 i Linköping 
(Anjou anf. st. III , 188 ocli 224). 1594 gjorde Sigismund ett fåfilngt försök a tt få
lionom till ärkebiskop i stället för Angermannus. Han dog 1606 vid 75 års ålder.

*) Gadolenus näinnes ej nu, men a tt han stod på deras sida, synes af hans 
uppträdande senare om hösten.

3) Anjou III, s. 114 säger d. 10. Men en samtidigt skrifven berättelse om 
liturgiska striden (Ups. Bibi. Nordins saml. »Ecclesiastica Svec. Vol. III , 4:o 1523—
1592»), har d. 9. Baazius, som följer denna i öfrigt, har i sitt Inventarium s. 404 
troligen skrifvit fel, och Anjou har väl följt honom.

*) D et är förmodligen den handskrift i L inköpings bibliotek, som kallas: »Petri 
Jon® et Olai Jonaj Lect. in Collegio Upsal. ad regem .Tohanncm insinuat® liter®
contra Liturgiam» (Linköp. Bibl:s Handl. II , s. 24). Messenius (Scond. 111. V II. 46) 
har tydligen sett den; af hans citat synes, a tt professorerna ödmjukt bönfallit att 
återinsättas i sina embeten och få ånyo begynna med den akademiska ungdomens 
undervisning. Besynnerligt är, a tt M. anför Gadolenus som deltagare h ä r i; det kan
dock vara hans egen uppfinning.

8) X V II [s . X X V I]  die, qu i fu i t  dies Sabbath i omnes concionatores Stock- 
holmenses et professores Upsalenses a d  colloquium  vocati sunt. X X V III  die
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utvägen a tt  förhindra deras inflytelse p å  det sn a rt sam m anträdande 
presterskapet blef a tt  d. 10 F eb ruari förvisa dem till Svartsjö ').

Konungen stod nemligen fast i s itt beslut a t t  med godo eller 
ondo drifva liturgin igenom. Han hade först genom utskickade be
arbeta t stäm ningen i landsorterna och derpå sam m ankallat ständerna 
till d. 8 Februari till Stockholm. Ej heller rön te  han någon större 
svårighet bos dem, u tan  liturgin blef p å  hans fram ställning antagen 
af herredagen d. 11 Februari. Ej fullt så lä tt  gick det p å  det der- 
efter öppnade kyrkomötet, men konungens vilja segrade slutligen, och 
d. IG Februari gaf äfven det s itt bifall; beslutet fick alla biskoparnes 
och 96 presters underskrifter. Men hade konungen tro tt sig härm ed 
vara  herre öfver m otståndet, så  bedrog han sig. N är professorerna 
fördes tillbaka från Svartsjö, vägrade såväl de, som de jäm te dem 
fänglade Stockkolm spresterna oaktad t alla konungens och ärkebisko
pens bemödanden a tt  skrifva under. H ärpå följde dock ej för ögon
blicket någon vidare förföljelse, u tan  de begge professorerna fingo 
återvända till U psala och der å tertaga  sina föreläsningar från och 
med d. 26 M a rs2). Petrus Jome (och förmodligen äfven Olaus Luth) 
m åste dock d. 28 Mars afgifva en skriftlig försäkran a tt  erkänna 
ärkebiskopen såsom sin förman och icke afstyrka någon som ville 
antaga liturgin 3). F ö rs t fyra m ånader senare höra  vi ånyo af dem, 
i det Olaus Luth  på prestm ötet i U psala i Juli m ånad 1577 af ärke
biskopen utvisades u r församlingen, derföre a tt  han vågade hofsamt 
och vördnadsfullt bedja honom förfara m ildare än som skett, i det 
presterna förelädes valet mellan afsättning eller antagande af liturgin. 
Snart skulle de äfven ådraga  sig konungens vrede. Denne infann sig 
i U psala för a tt  öfvervara nedläggningen af S:t E riks ben i e tt ny- 
förfärdigadt silfverskrin, och vid detta  tillfälle höll Klosterlasse d. 1 
November i domkyrkan en för protestantiska öron anstötlig predikan 
om helgonens åkallan och deras förböner. l)e t var kanske en med 
flit u tlagd snara, och konungen synes hafva velat ren t a f  drifva sina 
m otståndare in i den, ty han ålade s trax t derefter de tre  professo
rerna P. Jona3, O. Luth  ocli Henricus Gadolenus 4) a t t  jem te stadens 
kyrkoherde uppsätta  sina betänkligheter vid denna predikan. De

iterum  P etrus comes cum illis colloquitur in cedibus dom ini E r ic i Sp a rre  (den 
nyss anförda berättelsen).

')  Dagen angifves i samma berättelse.
2) D e Upsalicnsibus visum  est, u t subirent operas scholasticas postrid ie an

nuntiationis Maria', (samma berättelse). Hvar Anjou ( I I I .  120) få tt sin uppgift, 
a tt »de synas till en början hafva förbjudits a tt föreläsa», vet jag  ej.

3) Baazius Invent, s. 393.
4) D et är Messenius, som i Scond. 111. V II, s. 51 anför namnen och dagen för 

skriftens öfverlemnande.
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fullgjorde uppdraget och afienmade d. 2G November sin skrift, som 
så  uppväckte konungens vrede, a t t  han  beskyllde dem för dum het och 
okunnighet, lät förbjuda dem all embetsutöfning, beröfva dem deras 
inkom ster och sä tta  dem i a rrest p å  sina rum  !). Det ä r  möjligt, a tt  
de tta  vredesutbrott skärpts genom någon på sam m a gång af de fem 
ofvannämde männen framlagd ny vederläggning af litu rg in '-). Med 
harm  i h je rta t återvände konungen till Stockholm, han rufvade redan 
p å  tanken a tt  upplösa universitetet.

Detta, som redan i Januari 1577 beröfvats sina lä ra re  och först 
i Mars fick återse dem, råkade nu i fullkomligt lägervall genom pro
fessorernas förnyade fängslande. Hertig Karl som för tillfället vista
des i utlandet, men noga följde med händelserna hemma, skref till 
biskopen i Strengnäs, a t t  eftersom han  förstått, a t t  universitetet i 
U psala icke längre skall blifva vid m agt hållet, och de studenter, som 
han der underhållit, icke kunna der härefter blifva sig till någon 
förbättring, skola studenterna hem kallas och fördelas på skolorna 
i furstendömet, skolm ästarne till hjelp, intill dess han kunde be
reda dem tillfälle a t t  u trikes fo rtsä tta  sina afbru tna s tu d ie r3). P ro
fessorerna blefvo väl efter en tid  frigifna igen, ty 1579, d å  påfliga 
legaten Possevinus besökte U psala och der uppehöll sig några  veckor, 
m ötte han i sina omvändelseförsök m otstånd af de dervaraiule profes
sorerna4), men undervisningen m åste hafva legat nere under så bedröf- 
liga förhållanden. Och vi hafva sett, a tt  professorernas löner blifvit 
högst betydligt nedsatta, förmodligen som straff för deras frimodighet. 
Följande å re t tyckes Gadolenus hafva lernnat U psala och m ottagit 
Fogdö pastorat i Strengnäs stift, der hans svärfar var biskop5). F ör

■) Messenius anf. st. säger blott eos libera, tra d it custodia. Anjou III ,  s. 125, 
126 om talar de öfriga straffen, dock u tan a tt de källor, han  der anför, innehålla 
något derom.

J) Enligt W arm holtz, Bibi. Svio Got. IV , n. 1788, skall nemligen i Rålamb- 
ska Bibi. finnas: P etr i et O lai Jo n a , H en ric i N icola i, Joach. Olai, 01. A n d re a  
impugnatio nova litu rg ia  (scriptum  hoc confectum  exhibitumque regi Johanni I I I  
d. '2U Sept. 1 5 1 1 ) M S ,  in  qvarto. I)å  man ej af andra källor vet af något sådant 
angrepp i Sept. oclx följderna väl skulle visat sig i någon förföljelse, tro r jag, vid 
betraktande af namnen och dagen, a tt h ä r  bör läsas November för September.

5) B ref af il. 12 Dec. 1577 från Auricli i Ostfriesland (H ertig  Karls registratur).
4) Anjou III, 161.
s) Anjou III, 126 låter flyttningen ske något efter förföljelsen i Nov. 1577. 

Men T hun (V ita E. Palmsköldii, s. 20) tyckes hafva sett e tt bref af Gadolenus från 
1580, der han kallar sig professor Upsalensis, och af de löneanslag, jag  ofvan (s. 64 
not. 1) anfört synes, a tt  han var qvar ännu 1580. 1582 förordnades han a tt sköta
stiftet under sin svärfars sjukligliet. När denne dog 1586 och Petrus Jonte valdes, 
h a r Gadolenus fått Bälinge pastorat i Södermanland, der han 1587 är pastor (Baazius 
Inventar. s. 473); 1592 ä r  han domprost i Strengnäs och utsågs >1593 till biskop
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modligen var det i hans ställe, som Laelius å r  1580 blef professor. 
Han förblef det ej länge, ty universitetets fall stod för dörren. Samma 
å r  bortrycktes nemligen Olaus L utb  i den pest, som härjade i Upsala 
och öfverallt i U pland hela sommaren 1580, och sam tidigt stängdes 
universitetet, hvilket var en nödvändighet för pestsm ittans sku ll1), men 
säkerligen ej var Johan  ovälkommet i hans planer p å  upprättande 
af en högskola i Stockholm. P å  rådsm ötet i V adstena d. 19 Febr. 
1580 väckte rådet fråga om U psala universitets å te ru p p rä ttan d e2), 
men hvad Johan svarat, ä r  obekant. Ladius flyttades emellertid till 
Stockholm, och den ende återstående Upsalaprofessorn, Petrus Jonse, 
flyttade u t  till Funbo, men kallades 1581 till Stockholm och kastades 
i fängelse, hvarur han dock räddade sig genom flykten samma år. 
Han fann som alla förföljde en fristad i hertigdöm et och blef 1586 
i tro ts  af Johans förbittring vald till biskop i Strengnäs. Han fick 
inom några å r  se U psala universitet uppstå igen, bä ttre  u tru stad t än 
förr; hedern var till ej ringa del den mans, som genom sitt orubbliga 
mod gjort dess namn k ä rt för svenska kyrkan och folket.

H uru liffigt det protestantiska presterskapet följde striden och huru 
högt de uppburo, kanske ju s t derför öfverdrefvo, dessa universitets
lärares verksamhet, synes af e tt grafqväde från 1603, så m ålande för 
tidens känslor, men äfven för dess art, a tt  jag  anser mig böra h är 
införa e tt u tdrag  derur. Det skrefs af en Laurentius Laurentii 
Helsingus öfver den 1603 afiidne prosten i Bälinge (Södermanland) 
David R a t t3).

— — — — — — — — — Ingen nnnat om honom säja kan.
Så hafwer han sig till Upsala stad Mäster Oluf som kallades Lutli
Begifwet och u taf hiertat glad Hwilkens berömmelse wida gick uth,
Förnim ma den lägenhet tå  w ar på färde, Och många undrade på hans lärdom
Ilw ad dråpelige män förfarne och lärde H an w ar thesslikes giulfruktig och from.
Som ther woro förordnade tå Helsingar woro dessa båda
Academien a tt förestå. Som Gud hade gifwit slika nåde.
The lärdaste man wille höra eller se, M äster Ilindrich Gadolänus war ock ther
Som synnerlig woro desse tre, Som sedan war kyrkioherde här.
Mäster Fäder Jo n ä  en höglärd man, * * *

i Skara, ehuru han aldrig  tillträdde platsen, utan afled före den gamle biskop Jakob, 
som å t honom skulle afstått sin plats.

')  Jacobi Gislonis å r  1592 tryckta Chronologia. Fetrus Ivenicius. den blif- 
vande ärkebiskopen, var då i Upsala sedan 1575, men måste för samma orsakers 
skull afbryta sina studier och resa till Umeå (J . Rudbeckii likpredikan öfver 
Kenicius 1636).

2) Se Rådslaget i Vadstena d. 19 Febr. 1580 (Riksarkivet).
3) T ryckt i Brings Handl. etc. III , s. 288 ff. E n fullständig handskrift finnes 

i Kungl. B ihht »Biografier öfver Enskilde».
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Här nu herr Dawid gudfruktig och from 
Til Upsala Academia kom,
T å  hörde han desse flitelig 
Och mer och mer förbättrade' sig 
I  Tungomål H istorier också 
Som tiente till a tt skriften förstå.
Han flydde dryckenskap och nattegång 
Dobbel och annat buller och bong,
Han h ö lt sine förmän i ähra  och akt 
Och tog sig til vara för högfärd och prakt. 
Ty sådane studenter woro tå,
Som kunde med liöfwelig kläder gå,
Men siden och sammet och korkeskor 
Höge h a tta r med silkesflor ') 
Regarnsstrunipor och skiortekragar store 
Och andre sådane junknre fore,
Som sedan mycket upkomne äro 
Såg man ej tå studenter bära.
The wordo fuller likw äl lärde män 
A f hw ilka ännu några finnas igen

Ibland hw ilka ä r  den höglärde man, 
Then jag  här ej onämd låta  kan 
Mäster Olof M artini then wyrdige herre.

Thenne säger jag  och andre flere 
Månde i Upsala flitigt studere,
I t t  sådant herligit universitet 
W ar tå i Upsala som mången vet.
Men ther then nu w ar i bästa flor,
Så upprörde Satan e tt stort rumor 
Igenom sitt redskap ocli instrument 
Som han ther till hade utsändt,
Som war til thet förste den sleme gäst 
Herbestus och mäster Per Fecht thernäst, 
Them tilsände Fanen den tredje stalbrodcr, 
Som war i Swerige ej mångom goder, 
Kloster Lasse månde man honom kalla. 
Thesse diefwulens tippe kålfw ar alla 
The smidde ihop en L iturgiam ,
Som förstörde Upsala Academiam.

R iket kunde dock ej undvara en högre bildningsanstalt, och 
Stockholm blef den ort, som Johan  nu utsåg för anläggande af en 
dylik. Redan i M ars 157H umgicks han  med tanken p å  a t t  upprä tta  
en läroanstalt i de t gam la gråm unkeklostret på Riddarholm en; han 
trodde sig i den smidige och beläste Klosterlasse, som i April ankom 
till Sverige, hafva funnit r ä tta  mannen a tt  förestå densamma. I Augusti 
samma å r  öppnades det under det d å  vanliga nam net Kollegium, 
och Klosterlasse såg sn art omkring sig 20 till 30 lärjungar, mest unga 
prestmän, hvilka konungen dit inkallat och frikostigt u n d e rs tö d t2). 
E tt  bibliotek skapades dels af k lostrets gam la bokförråd, dels af livad 
som längre fram kunde roffas från U p sa la 3). Det kunde dock ej 
länge förblifva obekant, a tt  jesuitism en h ä r dref s itt spel; läroverket 
blef föremål för allmän misstro och ovilja. Och konungen sjelf tog 
sin gunst från Klosterlasse, isynnerhet sedan de pågående underhand
lingarna med Rom genom påfliga stolens omedgörlighet kommit i 
stockning och uppre ta t Johans sinne. E fter det mot kollegiet riktade 
upplopp, som u tbrö t i Stockholm om våren 1580, förvisade han Kloster-

')  Redan 1571 års kyrkoordning (fol. L X X I) förmanade presterna a tt blifva 
vid siclha kiortlar ocli preste lu fvor  och f ly  stackota kappor och hofm ans hattar, 
som en part af de unga presterna löpte med. Den öfverklagade lyxen förefaller 
m åttlig, isynnerhet om den jämföres med den, hvartill de andliga hunnit 1619 (se 
Thyselii Handl. II, s. 264), då det klagas öfver deras »icula och fransyska hyxor 
och sammetsgatuboda r  på. ryggen.

2) F ö r ofvanstående se Anjou anf. st. I I I ,  s. 110 och 134.
3) Jfr. ofvan s. 65 not. 2.
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lasse till Drottningholm, och i Augusti samma å r  lem nade denne 
r ik e t '). Kollegiet sköttes under några å r  af en annan hemlig jesuit, 
J . Billius, men 1583 undergick det en vigtig förändring i protestan
tisk  riktning.

Det var nog ingen tillfällighet, a t t  d e tta  skedde sam m a år, som 
K atarin a  Jagellonica aflidit d. 10 September. Redan förut hade Johans 
katoliseringsplaner betydligt svalnat, deras sista  stöd var nu bort
ryckt med drottningens död. H an försåg läroverket d e tta  å r  med två 
pro testan tiska lärare, Jacobus E rici och Laurentius Johannis Lcelius2); 
den förre kallades professor i grekiska, den senare i fysik :1). 1584 
tillkommo E ricus Jacobi Skinnerus, som 1585 kallar sig professor 
derstädes i m atem atik4) och Petrus Pauli (bror till Laurentius P au
linus h ä r  nedan) hvilken senare dock 1586 förflyttades till kyrkoherde 
i S to rk y rk an 5). 1586 anställdes Nicolaus Olai Botuiensis och 1587 
P etrus Kenicius, hvilka förmodligen ledt den teologiska undervisnin-

')  Anjou I I I ,  s. 1G3 och 1G8. Man skulle af hans ord s. 150 kunna tro, att 
Klosterlasse redan 1578 blifvit skild från sin befattning, men så är ej förhållandet. 
Ä nnu 1579 hade Mäster Lars samt läsemästare och studenter i G rånnm kaklostret 
till sin förtäring 9 läster spanmål, till inköp 5 läster och till klostrets byggning 
7 läster (Kam r. Sandbergs Sami. om läroverken s. 184 i Kam marark.). Dessutom 
var e tt kronohemman och ett konungens eget på Lindön, som hittills legat under 
Torfwesund, anslaget till Kollegiet, hvarjemte Klosterlasse der egdc taga 50 lass hö 
(Kam r. Sandbergs Sami. s. 186).

2) Den 2 Dec. 1583 anvisade Johan  åt Mäster Jacolms Erici och Mäster Lars 
Johansson, läsemästare i Stockholms Collegio, 3 lester (144 tunnor) hvar af tionden 
i Ångerm anland (Kam r. Sandbergs Sami. s. 189). A tt Kollegiets in rättn ing  egent
ligen skedde detta å r  synes af den 9 år senare tryckta Jacobi Gislonis chronologia, 
der under 1583 läses: Collegium Stoc/cholmense inchoatur et doctrinarum  studia  
restauran tur. (Jfr. Messenius V II, G8 och XV, 143). Laurentius Paulinus säger 
i H istoria A rctoa Lib. II , cap. 72 om Joh an : Academ iam  a. c. 1 5 8 3 .  . • Stock- 
holmia: non contemnendis sum tihus instauraverat. — Det ända in i senaste tid 
upprepade påståendet, a tt Johan kallade f. d. professorer i Upsala till lärare  i 
Stockholm, reducerar sig dertill, a tt Ltelius, den minst betydande af alla, varit an
ställd i Upsala omedelbart före universitetets fall.

3) J .  E. kallar sig »Grasc® lingure in Gymnasio regio professor» i sin edition 
1584 af Oratio Isocratis, öfver hvilken han föreläste 1587 (se F an t Hist. lit. Grrecas, 
s. 27) och i den almanack han utgaf 1587. Lselius kallar sig prof. physicus i sina 
1587 tryckta theses (som finnas i Palmskölds saml. Ups. Bibi. n. 261 s. 243).

4) 1585 d. 8 Januari, Jo b . III:s bref för Mäster E rik  Jacobsson på 3 läster af 
Danm arks sockens kyrkotionde (Riksreg:t). Han kallar sig »Mathematum in schola 
regia professor» i det Epithalamion han lät trycka 1585 vid Johans förmälning med 
Gunilla Bjelke.

5)  I  1584 och 1585 års förlftningsregister (Kam m arark.) uppbär P . Pauli 5 
lester af tionden vid V årfrukyrkan (eller 240 daler), L ars Johannis d:o af Erentuna, 
Jacobus Erici d:o af Ångermanland och Ericus Jacobi d:o af Danm arks socken.
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gen *). Deremot h a r  Laurentius Paulinus G otus icke varit der som 
professor anställd, men väl, efter a t t  i tre  å r  kafva s tudera t vid läro 
verket, använd som biträde vid undervisningen2). Det var en vacker 
rad  af lärare; alla  utom  La3lius (och naturligtvis P etrus Pauli) in- 
gingo sedan i den starn af professorer, som bildades vid U psala uni
versitets å terupprättande 1593; de tre  sista uppstego äfven p å  ärke
biskopsstolen. Alla hade gjort u trikes studier, såsom natu rlig t var, 
kanske efter föregående studier i Upsala, hvilket åtm instone ä r  säkert 
om en af dem, P etrus K enicius3). E ricus Skinnerus inskrefs redan
1570 i Greifswald, Laelius 1577 i Jena ; ehuru han  troligen förut
s tudera t från 1570 i Greifswald och 1572 i W ittenberg4); Jacobus 
Erici inskrefs 1576 i Greifswald och 1581 i W ittenberg; Nicolaus 
Botniensis 1578 i Rostock; Kenicius inskrefs 1582 i Rostock, 1583 
i W ittenberg.

Om deras vetenskapliga verksam het i Stockholm känner man ej 
m ycket5) men ä r  berättigad  a tt  a f den kraft, som hera  af dem sedan 
utvecklade i Upsala, och af de höga loford, som den lärde Johan  
Skytte, deras lärjunge under denna tid , tilldelar d em 6), sluta, a t t  de

')  1587 (1. 18 Febr. Johans bref för M. (Nicolaus ä r  uteglömdt) Olai, läse- 
miistare i Stockholm, som ej fått sitt underhåll fullt af Adelunda kyrka, a tt få 2 
pundläster af tionden i länet (R iksreg:t s. 45). Samma å r  d. 2 0  December Johans
bref för Mäster P e r Chönici, läsemästare i Stockh., på tionde af W ilbcrga socken,
efter han ej få tt fullt (anf. st. s. 237). I 1586 års förläningsregister liar Nicolaus 
Olai 144 daler liksom de 3 andra. Kenicius förekommer först i 1588 års förlänings
register också med samma lön. — Messenius (Scond. 111. V II, s. 75) tyckes antaga, 
a tt Bothniensis och Kenicius redan 1585 anställts vid kollegiet.

J) Johannes Matthias säger i sin 1651 tryck ta  likpredikan öfvcr Paulinus 
(Personalierna s. 38), a tt denne 1585 begaf sig till Stockholms gymnasium och efter 
tre års studier kallades af professorerna a tt informera i »Rhetoricis et scribendi 
exercitio», men redan följande året 1588 afrest till Rostock.

s) Se ofvan sid. 71 not. 1.
4) I Jenas m atrikel vid 1577: Laurentius Laslius Stocklus Svecus. I  Greifs- 

walds och W ittenbergs står blott: Laur:s Johannis Stocklus Svecus. J a g  behöfver ej 
erinra, a tt a lla dylika uppgifter, der ej särskild källa anföres, äro liemtade ur Bibi. 
Styffes utdrag.

®) Förutom  de i föregående noter om talta arbeten har jag  antecknat Nicolai 
Olai theses De libero et servo hominis arbitrio 1588 (Schefferi Svecia literata s. 41). 
Om Lselii arbeten se Schefferus s. 45. Jacobus Erici utgaf 1588 Theses de Elocu
tione (M arklin, Catalogus disput. Svecite. Supplem. s. 89). I Upsala Bibi. (u r Ccder- 
lijelms saml.) fins conceptet till e tt tal »De philosophia et Eloquentia» som en 
Magnus Magni hållit i Stockholmskollegiet d. 1 Jun i 1589.

6) Se hans i Upsala 1640 hållna glänsande ta l till ungdomen (Nettelbladt 
Schwed. Bibl:k IV , s. 125, 126). A f hans uttryck der s. 124 skulle man tro, att 
han först 1590 kommit till kollegiet. Freinsheimius säger detta bestämdt och till
lägger, a tt Skytte i 2 år studerade under Kenicius och Nicolaus Olai (se F:ii Orationes 
n. 12 s. 158), men då voro ju  professorerna redan fängslade.
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a rbe ta t med n it och framgång. Det m est betydelsefulla i deras verk
sam het to rde väl hafva varit, a t t  de hyllade den nya filosofiska rik t
n in g 1), som efter fransmannen Itam us kallades den R am istiska och 
hvars hufvudsträfvan var a tt  tillin tetgöra det inflytande Aristotelismen 
fortfarande utöfvade. Jag  får längre fram  visa, till hvilka häftiga 
strid er i U psala denna fråga förde; h ä r  hann den aldrig  så långt, 
emedan kollegiet så  sn art upplöstes. Hvad som utan  tvifvel här, lik
som i U psala både under flydda tider och äfven närm ast efter 1593, 
förlam ade arbete t var den osäkra ekonomiska ställningen. Lönerna 
utföllo icke o rdentlig t-); u r  de rum, som kollegiet först innehaft, ut- 
drefs det helt oväntadt för a t t  gifva plats for m yntverket; n är så
nya blifvit i ordning ställda, fann öfverheten en vacker dag för godt
a t t  der inqvartera  alla från L ivland öfverförda sjuka soldater, hvar- 
öfver professorerna b itte rt beklagade sig hos drottning Gunilla, för
klarande a t t  de tydligen sågo sin undergång för ögonen3). Det var 
dock ej derifrån, som den skulle komma. De drogo den öfver sig, 
liksom deras företrädare i U psala det gjort, genom sitt m otstånd mot 
liturgin. /

Konung Johan  hade icke genom sitt nederlag i förbindelserna 
med Rom blifvit bevekt a t t  närm a sig det lu thersk t protestantiska 
partit. H an vidhöll hårdnackadt det kyrkosystem, han  sjelf fram- 
födt och uppam m at, och hertig  Karls fasta och lugna m otstånd blott 
re tade honom till försök a t t  våldsam t tvinga alla  till liturgins an 
tagande. Ordningen kom slutligen äfven till lärarne i Stockholms-
kollegiet. De flesta synas hafva vägrat och följden blef, hvad de ej
voro oförberedda på, a t t  tre  af dem Skinnerus, Kenicius och Nicolaus 
Olai kastades i fängelse mot slu te t a f  å r  15894). L ångt ifrån a tt  
böja sig under magten u tta lade de äfven i fängelset s itt ogillande af

')  Messenius Scondia V II  s. 100, 101 och Skyttes ofvan anförda tal.
J) Jfr. föreg. sid. not. 1. N är Johan  1585 d. 4 Jun i å t kollegiet anslår en 

fjerdedel af alla presters underhåll i riket (Anjou I I I ,  s. 198 not. **), ser det ut 
som han tagit ur andras fickor, hvad han ej längre gaf u r egen.

3) Sam tidig skrift i R iksarkivet af samma hand, som skrifvit den odaterade 
böneskrift, hvilken jag  tryckt i Bi hanget n. 8, s. 17; således troligen af Skinnerus.

4) Dessa tre voro afgjordt fängslade, se deras bref (odateradt men från Januari 
1590) hos Baazius, Inventar. s. 483—85. Lailius var kanske aldrig  fängslad; 1591 
skref han  sin Jungfruspegel. Möjligen undslapp han genom affall, möjligen genom 
någon konungens personliga välvilja; han stod på Sigismunds sida i den följande 
striden. Jacobus Erici, som måste delat sina kollegers åsigter, efter han 1593 blef 
professor i Upsala, mätte antingen flytt eller före stridens utbrott rest utrikes. (Ja g  
antar, a tt han är den Mag. Jacobus Erici, då i Rostock, till hvilken en Petrus 
Petri Helsingus skrifver från Greifswald d 4 Jan u ari 1592 och frågar, om han 
vidhåller, hvad de i W ittenberg öfverenskommit om sin gemensamma hemresa (R iks
arkivet, Collectanea de Script. Svec. V, fol. 3).
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liturgin och förehöllo ärkebiskopen, Andreas Laurentii, temligen ohöljdt 
hans anslutning till pap ism en1). De synas omsider, antingen mot 
slutet a f å r  1590 eller början af å r  1591, hafva å te rfå tt sin fr ih e t2), 
men derpå ånyo blifvit kastade i fängelse i November eller December 
senare året. Man erbjöd dem visserligen friheten m ot vilkor, a t t  de 
undertecknade en förbindelse a t t  icke m otarbeta liturgien m. m., men 
de vägrade a t t  p å  sitt samvetes bekostnad köpa sin fr ih e t3). Öfver 
e tt halft å r  tingo de s itta  i denna nya fångenskap, u r  livilken de i 
slu tet a f Ju li 1592 sände en uppm untrande skrifvelse till Vexiö stifts 
prester, som nu äfven sa tte  sig em ot litu rg in4). Någon tid derefter 
slog befrielsens timma. Konung Johan nedlades under sommaren på 
sin sista sjukbädd, och dödens annalkande uppm jukade hans sinne. 
Han erinrade sig p å  samma gång en stö rre  orättvisa, han begått 
genom a tt  för samma m otstånd mot liturgin upplösa universitetet i 
Upsala. Han beslöt nu a tt  godtgöra de tta  genom a t t  å te rupp rä tta  
universitetet ocli till lärare  vid detsam m a in sä tta  de fångna Stock- 
holmsprofessorerna; b ref härom afgick också, hvarjem te löften gåfvos 
om underhåll för professorerna och anslag till e tt kommunitet för 
studenterna. Sjelf hann han  ej sä tta  saken i v erke t5), ty döden kom

')  Se ärkebiskopens bref till dem i fängelset d. 13 Januari 1590 och deras 
odaterade svar härå  (Baazii Inventor, s. 481—485).

2) Vanligen säges, a tt de sutto i fängelse ända till Johans död, men det före
faller knapt möjligt af följande 2 skäl. Den 26 Sept. 1591 skrifver «Collegii Stock- 
holmensis rector, Petrus Chenicius» från Stockholm till Johannes pastor i Frestadh 
och Hammarby med rekommendation för en lärjunge, och ingenting antyder, a tt han 
satt i fängelse (original i Kongl. Bibi., Aschanaji saml. in folio, F . b. 3 fol. 173). 
Ocli Ericns Jacobi qvitterar å sin resterande lön d. 5 October och 8 November 1591 
(Kam rer Sandbergs saml. om läroverken s. 182‘/2 i Kammararkivet). — lindbeck be
rä ttar i sin likpredikan öfver Kenicius, att denne först satt 6 veckor i fängelse, fördes 
så till W entholm, der han  qvarhölls i 20 veckor, men så återfördes till Stockholm, 
der han länge satt fängslad.

3) Baazius Inventar. s. 485 aftrycker en förpligtelse af d. 18 Dec. 1591, som 
de vägrade underskrifva, och omnämner, a tt e tt mildare förslag dertill uppsattes 
d. 22 Dec.

4) Baazius s. 495—497.
s) D et ligger något oklart öfver den frågan, om professorerna verkligen före 

Johans död frigåfvos och sändes till Upsala. Messenius påstår (Scond. 111. V II, 
s. 104) a tt  de ej utsläpptes förr än efter konungens död. Men en skrifvelse från 
kapitlen i Upsala, Vesterås och Stockholm till Sigismund (af d. 11 Dec. (nya 
stilen) 1593; i R iksark., Oxenstjevnska saml., Handl. rör. kyrk. styrelse) innehåller 
i § 8: lleg ia  M a je s ta s . . .  pice memoria: pau lo  ante m o r te m ...  consensit velle se 
erigere Collegium Upsalia:, quo nomine etiam  p e r  literas suas m isit quosclam 
professores eo. qu i hic Stoc/cholmice antea  fu era n t, prom ittens p lu res eo m issurum  
(derpå omtalas löftet om ett kommunitet). — Ej heller uttrycket i hertigens och 
rådets bref af d. 26 Aug. 1593 (se Bihanget n. 11, s. 25) är fullt k lart. L ika 
otydlig är Paulinus i sin Historia Arctoa Lib. I I ,  cap. 72. — A f professorernas
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emellan d. 17 November, men hertig  Karl, som både insåg vigten af 
en protestantisk  högskola och ej kunde vara  obenägen a tt  belöna 
dem, som lid it för s itt m otstånd emot liturgin, var ej sen a tt  gifva 
k raft å t  dessa broderns löften. Han och rådet försäkrade dem om 
universitetets återupprättande, ehuru frågan synes afsigtligt blifvit 
uppskjuten till det stora kyrkomöte i Upsala, som nu förbereddes1). 
Tills vidare anvisade lian de fyra professorerna (Laelii namn före
kom m er icke)2) en summa af 100 daler h v a r3), och dessa begåfvo 
sig derpå af till Upsala i afvaktan pä läroverkets å terställande; efter 
deras afresa förföll Stockholms-kollegiet4).

1)et å te rs tå r  a tt  näm na några ord om svenskam es besök vid 
främ m ande högskolor under tidehvarfvet före 1593. Jag  h a r redan 
om talat, huru  G ustaf I understödde personer, som studerade utrikes; 
de t v ar en nödvändighet i hans ställning, ej blott för a t t  kyrkan och 
skolan så  skulle kunna förses med skickliga lärare, utan äfven för 
a tt  de nya behofven, som fram trädde under formen af konungens och 
rikets tjenst, skulle kunna fyllas. Samma nödvändighet qvarstod 
u nder sönernas tid, och besöken i främmande länder förekomma lika 
ymnigt; det ä r  derför ock troligt, ehuru jag  ej med bestäm dhet kan 
säga det, a tt  äfven dessa konungar varit angelägna a t t  komma de 
studerande till hjelp. H ertig K arl h a r belijertat behofvet; på kyrko
m ötet i Örebro i Maj 17)86 genomdref han, a t t  a f hertigdöm ets tionde, 
så  förlänt som oförlänt, skulle en tunna tagas a f  hvar pundläst till 
deras hjelp, som studerade vid högskolor utom riket; och gällde detta  
ej b lo tt S trengnäs stift u tan  äfven Yermland, Vadsbo ocli Valla 
härad  i Yestergötland 5).

Man skulle vänta a t t  finna det s tö rsta  antalet vid W ittenberg, 
reformationens medelpunkt, L uthers och Melanchtons verkningskrets.

eget bref från Upsala något före d. 15 Januari 1593 (Bihnnget s. 17) ser det ut, 
som de först efter af hertigen och rådet gifna löften begifvit sig till Upsala.

')  Se B ihanget s. 17.
2) I  den disputation deremot, som Retrus Petrejus utgaf i M arburg 1592, kallas 

ännu Lselius, jem te lvenicius, Nicolaus Olai och Jacobus Erici, för professor samt 
Ericus Jacobi för rector (D ahlin, Bidrag till Math. vet. Hist, i Sverige s. 30).

3) Den 30 Dec. 1592, H ertig  Karls Registr. Betalningen skulle utgå i små
mynt och runda markstycken. Understödet kunde så mycket bättre behöfvas, som 
de troligen i fulla 3 år varit utan lön. In tet anslag till professorerna förekommer 
i 1589—91 års förläningsregister; och i det af 1592, der de uppföras med 3 '/2 lester 
hvar, står antecknadt, a tt de icke bekommit något underhåll för 1591 och 1592.

4)  I  några historiska anteckningar af en Nicolaus Andreaj prest i Bringetofta
(i Ups. Bibi. i en handskrift af Olai Petri Krönika in 4:to) säges vid 1592: samma
å år ule.ff A cadem ia  Stoclcholmensis förstörd i och alle lerde men och professores
a fsa lte  och förachtacle, s tu lti et asin i in  locum eorum electi.

8)  Stiernm an: Riksdagars och Mötens beslut I. s. 362, 363.
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Så är dock ej förhållandet, ty  W ittenberg företer b lo tt 148 inskrifna 
landsm än under åren 1515— 1593, medan ej m indre än  175 stycken 
läto sig inskrifva i Rostock. Men detta  h a r  sin naturliga förklaring 
dels i Rostocks läge, som gjorde e tt besök vid denna lä tt tillgängliga 
östersjöstad billigare för våra  fattiga landsmän, dels deri a tt  under 
århundradets senare hälft verkade här den lärde David Chytraeus1), 
som stod i litiig förbindelse med Sverige, särskildt med dem som upp- 
rätthöllo den lutherska reformationen mot liturgin. Huruvida an
ta le t promoverade svenska m agistrar varit stö rre  p å  det ena eller 
and ra  stället, kan ej afgöras a f  b rist p å  upplysningar, men det ä r  
anm ärkningsvärdt, a tt  i W ittenberg minst 30 svenskar tag it graden 
b lo tt under perioden 1517— 15612). B land L uthers och Melanchtons 
lärjungar finna vi de förnäm sta af de män, som ingrepo i den sven
ska kyrkans ombildning, såsom reform atorerna och bröderna Olaus 
och Laurentius P e tr i3), Mikael Agricola och Paulus Juusten, begge 
biskopar i Abo och högt förtjenta om s itt fosterland, M artinus Gestritius, 
som fick betala s itt m otstånd mot liturgin med förlusten af Linköpings 
biskopsstol. Men vi m öta äfven dem, som bistodo Johan  i hans litu r
giska planer, såsom ärkebiskopen Laurentius P etri Gotus, Vesterås- 
biskopen Erasm us Nicolai och Johans sekreterare Petrus Michaelis. 
Afven efter Melanchtons död 1560 studera der m än af blifvande stor 
betydelse, såsom Upsalaprofessorerna Olaus Jonm Luth, Jacobus Erici, 
Petrus Kenicius m. fi. och 1593 inskrifves universitetets blifvande 
kansler Johan Skytte. — I Rostock möta vi, förutom en och annan äfven 
af de ofvannämda, namnen Rasm us Ludvigsson (ryk tbar både som 
sekreterare hos Yasaregenterna och författare), Petrus Jonm, prof. i 
U psala och sedan biskop i Linköping, hans kam rat Petrus Benedicti, 
Abraham us Angermannu*, slutligen ärkebiskop, Nicolaus Olai Botni- 
ensis och Laurentius Paulinus, hegge professorer i U psala och ärke
biskopar. — I Greifswald studerade 89 svenskar under de tta  tide-

B) Otto Krabbo har öfver honom skrifvit en hela tidehvarfvet upplysande 
monografi, tryckt i Rostock 1870.

2) Se den af Vesteråsbiskopen Erasmus Nicolai (sjelf der promoverad 1560) 
gjorda förteckningen, tryckt af Gjörwell i Kongl. Bibks T idningar 1767 s. 56. 
Anjou anm ärker, a tt listan kan ökas, ty finnar äro bevisligen förbigångna, såsom 
synes af Juustens Chron. ed. Porthan s. 723.

3) Man har tvistat mycket om L aurentii utrikes vistelse och slutligen förnekat 
saker, emedan hans namn ej förekommer i m atrikeln, men svärsonen Abrahamus 
Angermannus säger det sjelf i följande ord om honom: E xem plo su i praeceptoris, 
electi d e i organi, D . M a rth in i Lu theri, a  apio verat, theologia; perceperat fu n d a 
menta, constanter veritatem  est am plexus et in  pa tria m  reversus una cum suo fra tre, 
M . Olavo Stockholm ensi pastore (meae primae pueritiae nu tritio ), . . .  magna fid u c ia  
agere coepit (se Refutatio erroris Herbestii, tryckt i Ham burg 1588).
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hvarf, b land  hvilka jag  särsk ild t e rin rar om den 1570 inskrifne Ericus* 
Jacobi Skinnerus, vår förste rek tor 1593. Det fordom af svenskar så 
besökta Leipzig såg blott 25 a f  våra  landsm än inom sina m urar under 
70 å r  (1544— 1016). I M arburg (stiftad t 1527) träffas b lo tt 4 sven
skar under åren  1589—1593. I Jena  är Ltelius den första svensk 
som inskrifves, å r  1577, nitton å r  efter universitetets öppnande; an
ta le t växte till 40 intill å r  1602. I H elm städt, som öppnades 1575 
ocli som p å  oss fick ej ringa inflytelse, inskrefs den första svensken 
1584, han  följdes af öfver 20 and ra  under de första tolf åren. I Heidel
berg finna vi b lo tt 7 stycken inskrifna och de tta  under den korta 
tidrym den 1580—1593. Ej få äro de disputationer och arbeten, som 
af våra  landsm än under denna vistelse i u trikes land blifvit offentlig- 
gjorda.

D et m ärkligaste vid en jämförelse a f  våra landsm äns besök i' 
främ m ande land  under d e tta  sekel och under det föregående ä r  otvifvel- 
ak tig t det ej obetydliga an ta l a f representanter för vår adel, som häri 
deltager. Förutom  det stegrade bildningsintresse, som inom alla klasser 
m åste af reformationen framkallas, verkade b ä r  en annan orsak. U nder 
medeltiden hade v år adel kunnat d raga sig fram  u tan  någon boklig 
bildning; de andliga hade skött sådana ärenden, vid hvilka studier 
och stilistisk förm åga voro erforderliga. Men n är Gustaf I trängde 
p relaterna u r rådet, m åste de verldsliga medlemmarne a f  detsam m a 
inse, a t t  fordringarne p å  dem  stegrades. Och ej blott i rådet, u tan  
i den högre förvaltningen och särskildt på  beskickningarne, behöfde 
ädlingen nu e tt förråd  af kunskaper, som endast kunde genom verk
liga stud ier inhemtas. Derför anträffa vi dem ock utrikes i ej så 
ringa antal, i det öfver fyratio stycken varit vid utländska universitet 
inskrifna till och med 1593 '). Jag  vill exempelvis anföra Göran 
Gylta (W ittenberg 1537) bröderna K arl och Göran Gera (d:o 1539), 
E rik  och Nils Gyllenstjerna (d:o 1542), Åke Bengtsson F erla  (Bostock 
1551) Sten och G ustaf Axelsson B anér (d:o 1558), Nils och Ture 
Bjelke (Greifswald 1563), Svante och Nils Bjelke (Rostock 1587, 88), 
Johannes de M ornay (Heidelberg 1593).

Genom dessa medel spriddes bildningen allt mer och m er och 
gick djupare ned i samhället. Visserligen lemnade v å rt presterskaps 
bildning ännu 1593 åtskilligt öfrigt a t t  önska, hvarpå m ånga bevis 
skulle u r  domkapitlens arkiv kunna framvisas, men de män, som be
käm pade liturgin och stadgade vår bekännelse 1593, voro dock män 
af e tt  lefvande n it och hem m astadda i de heliga skrifterna. De stodo

')  I  Rostock 23, W ittenberg 12, Leipzig 2, Greifswald 3 och Heidelberg 3 
(jag  har naturligtvis räknat dem, som studerat vid flera universitet, blott en gång).
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«vida öfver de prester, som tillhörde den katolska kyrkans sista genera
tion, om hvilka v år siste katolske ärkebiskop Johannes Magni 1525 
m åste erkänna, »att ganska få  kunde predika Guds ord för folket, 
några kunde icke en gång rä t t  läsa den heliga skrift, än mindre 
förklara den» '). Och sådana män som bröderna Olaus och Laurentius 
Petri, Mikael Agricola, A braham us Angerm annus m. fl. försvara väl 
sin p lats bland tidens teologer. Ej m indre p å  det verldsliga om
rådet skönjes tydligen, a tt  en ny tid  gå tt in. R edan G ustaf I, oupp- 
hunnen såsom folktalare, bidrog genom sin ovanliga m akt öfver ordet 
a t t  skapa en skara af konungatjenare och statsm än, som de hegge 
ä ld sta  sönerna med så mycket annat fingo i a r f  efter fadern. E rik  
och Johan stodo p å  höjden af sin tids bildning. Deras rika anlag 
voro genom faderns försorg p å  det omsorgsfullaste utvecklade, deras 
insigter voro omfattande, på d e t språkliga om rådet ren t af förvånande, 
och hegge isynnerhet E rik  -) älskade a t t  föra pennan. Om Johan 
skulle n är som helst kunnat bekläda en teologisk professorsstol, så 
kunde E rik  full väl ensam leda e tt rikskansli; hans politiska instruk
tioner b ära  derom vittne. E tt  sådant exempel på thronen m åste 
verka starkt, isynnerhet när det sam m anträffade med tidehvarfvets 
egen riktning. Den aristokrati, som omgaf E rik  och isynnerhet Johan, 
u tm ärkte sig för en hög grad a f  bildning; m ånga begagnade sig lika 
ledigt a f italienskan eller la tine t som s itt modersmål. Jag  erinrar 
om sådana män, som Hogenskild Bjelke, hvilken forskat d jupt i 
Sveriges historia och kände dess s ta ts rä tt bä ttre  än någon, och den 
lysande rikskansleren E rik  Sparre. Den senares latinska bref skulle 
g jort heder å t  en professor i vältalighet, och hans insigter i historia 
och s ta ts rä tt bevittnade af så  m ånga sta tshandlingar hafva rest sig 
en särskild minnesvård i de t ryk tbara  a rbete t: Pro Rege, Lege et 
Grege, der författaren visar sig lika hem m astadd i den rom erska och 
feodala rätten, som i den svenska la g e n 3). Och man kan ej för
vånas, a tt adeln var bildad, då  man ser den gamle konservative 
P er Brahe till en rä t t  adlig uppfostran rekommendera studier i latin 
efter Melancktons och Roterodami böcker, i politik efter Aristoteles

')  Skandinav. Handl. X V III  s. 297. Jfr. de skarpa uttrycken i första para
grafen af Vesterås ordinantia 1527.

2) E riks skrifter uppräknas af Stiernm an i företalet till Tegels krönika öfver 
E rik X IV . Hans literära intresse framlyser af hans vackra boksamling, som räk 
nade 36 arbeten i teologi, 84 i bistoria, 44 i artes (mest i språken), 27 i matema
tik och medicin och 26 i ju rid ik  (se förteckningen i Skandin. Handl. X X V II 
s. 380).

3) Se C. Nettelbladts företal till sin edition af C. Lundii disputationer, s. 8, 
Greifstvald 1743, qv.
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ocli Bodinus, i ju rid ik  Institutiones Justinianese ock Sveriges lag, 
i vältaligheten Ciceros arbeten, i h istoria bibeln, Eusebius, Melanch- 
ton, Thucydides, Livius, P lu tarcbus m. fl. och våra svenska, engelska 
ocli an d ra  historier ’). — Der rö rde  sig stora tankar, och brann  en 
manlig bug  hos de män, som spelade en ro l i v å rt reformations- 
tidehvarf. N är Sverige uppkallades a tt  träd a  in för de europeiska 
intressenas sak och rycktes med af stora konungar, blefvo af dessa 
män och deras söner verldshistoriska personligheter.

')  Se P . Brahes Oeconomia, skrifven 1581—1585, tryckt på Visingsborg 1677, 
qv., s. 10.

Ups. Univ. H ist. I. 6
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TR E D JE  KAPITLET.

Upsala möte. Universitetets återupprättande 1593. U nderhandlingar med Sigis
mund 1593, 94. Privilegie- och underhållsbrefven 1595. Den första lärareuppsätt
ningen. Inre och yttre  svårigheter 1596—1598. Första magisterpromotionen 1600. 
Ombyten af lärarekrafterna. Ofullständigheten i den äldsta organisationen. Rubb
ningar i löneanslagen. Kom munitetets tillstånd. U nderhandlingar med regeringen 
1604 om universitetets upphjelpande. Rudbeckii och Lenaei uppträdande och verk
samhet 1604. Aristotelismens och Ramismens kamp. Rudbeckii konstitutioner af 
1606. Universitetets svåra ställning 1605—1608, särskildt genom spänningen med 
Karl IX . Omsättningen bland lärarne. Messenii utnämning 1609, hans personlig
het och lärareverksamhet. Sammanstötningen 1610 mellan honom och Rudbeckius. 
Raumanni utnämning 1610 till öfverste läsemästare. Fortfarande partiväsende. T ill
ståndet vid Karl IX:s död 1611.

Det löfte, som Johan III i sin sista sjukdom gifvit, nemligen a tt 
å terställa  universitetet i Upsala, hann ej af honom verkställas före 
hans död. Men utsigten var ej derför förmörkad, utan tvärtom, ty 
hertig Karl och rådet, som intill Sigismunds ankom st från Polen 
styrde riket, voro sakens varm a gynnare af både fosterländska och 
religiösa skäl. De gåfvo de frigifne professorerna bestäm d försäkran, 
a tt  p å  det kyrkomöte, som man ärnade i början af nästa  å r  samman
kalla till Upsala, för a t t  befästa protestantism en, skulle universitetets 
sak äfven föras till en god utgång. Förtröstande härpå  begåfvo sig 
dessa af till det blifvande fälte t för sin verksamhet, men de sågo 
sig sn art tvungne a tt  å te r vända sig till regeringen, ty mötet dröjde, 
och u tan  lön som de voro1), började nöden närm a sig deras dörr. 
I början a f  Januari 1593 skrefvo de till rådet, a tt  de voro icke alle
nast utfattige och nödställde, u tan  ock mycket skuldsatte; de bådo 
a tt  genom dess hjelp blifva förlossade u r  denna jäm m er och dagliga 
qval; med full rä t t  yrkade de p å  utbekommande af innestående lön 
och försäkran om underhåll för det ingångna å re t2). Ilegeringen lyss
nade till deras klagan och anvisade å t  hvar och en af de fyra pro

') De voro möjligen ännu okunnige om det anslag af 100 daler åt hvar, som 
hertigen anordnat d. 30 Dec. 1592 (se ofvan s. 77).

2) Bihanget n. 8; hrefvet är troligen skrifvet af Skinneri hand.
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fessorerna fyra läster span mål a f  vissa socknars kyrkotionde1). Ock 
redan  i följande m ånad d. 25 Februari öppnades de t efterlängtade 
kyrkom ötet i Upsala.

Professorerna spelade der en förkerrskande rol. Af biskoparne 
voro b lo tt fyra tillstädes, men tre  a f  dessa kade, genom sin anslu t
ning till liturgin, förverkat s itt inflytande, ock den fjerde, Petrus 
Jonse i Strengnäs, som förlorat sin professorsplats i U psala för s itt 
m otstånd mot liturgin, fick vid valet till ordförande b lo tt en fjerde- 
del a f  rösterna; de öfriga gåfvos å t  den lärde Nicolaus Olai Botni- 
ensis. A f hans kam rater utsågos Kenicius och Jacobus Erici till bi- 
s itta re  ock Skinnerus till m ötets sekreterare. Äfven Laurentius P au
linus Gotus, som nyss hemkommit ock om sommaren samma å r näm - 
des till professor *), var redan så  bemärkt, a t t  han  utsågs till aktuarie. 
D et var redan i ock för sig k lart, a t t  m ötet skulle an taga sig uni
versitetets sak, än  mera, d å  professorerna kade sakernas ledning i 
sin kand. I de t betänkande, som af m ötet uppsattes ock till hertigen 
och råd e t in lem nades3), begärde man, a t t  universitetet skulle hållas 
vid m akt ock särskild t anslag gifvas till byggnadernas återuppkjel- 
pande ock vidm agthållande. Professorernas antal borde med tiden 
ökas till tolf, efter äfven i de ringaste utländska universitet antalet 
vore dubbelt så  s to r t4), ock deras årliga lön icke bestäm m as mindre 
än deras föregångares, så  mycket mer, som man knappast kunde 
hjelpa sig fram  dermed i dessa besvärliga tider. E tt  kommunitet 
borde in rä tta s  till de fattiga studenternas underhåll. Biblioteket, 
som ej på  länge varit inventeradt ock från kvilket m ånga böcker 
bortförts, kunde förbättras med böcker från de t i Stockholm 5), hvar- 
jäm te  lön borde anslås å t  en bibliotekarie. L ikaså borde tryckeriet

')  I 1593 ars förläningsregister lmr Nicolaus Olai 4 läster (värda 192 daler) 
af Alunda och O land; P . Kenicius d:o af B jörklinge; Skinnerus d:o af D anm ark; 
Jacobus Erici d:o af W änge, Skuttunge och Danmark.

J) Ofta angifves han såsom professor redan vid tiden för Upsala möte, men 
Joh:s Matthiffi säger uttryckligen i sin likpredikan öfver Paulinus, a tt han sommaren 
efter Upsala möte kallades till professionem logicam. A tt det tryckta exemplaret 
af 1593 års beslut är undertecknadt af Johannes Petri professor och L auns Pauli 
professor, bevisar ingenting, ty här äro alla sammanförda, som vare sig vid mötet 
eller sedan (mest i landsorterna) underskrifvit, och trycket är dateradt d. 30 Ju li.

3)  J a g  h a r följt en samtidig afskrift i Ups. Bibi. »Hogenskild Bjelkes Collecta
nea» I, fol. 44; Norlin i B idrag t. Ups. Un. Hist., Ups. 1860 s. 7 har användt en 
afskrift i Nordinska samlingen, som ja g  ej påträffat; en tysk öfversättning är tryckt 
hos Nettelbladt, Schwed. Bibi. IV , 109— 117.

4) Norlin anf. st. s. 7, 8 anm ärker efter Tholuck, Vorgesch. d. Rationalismus 
I. 56, a tt i 17:ue seklet de tyska universiteten hade i medeltal 17 professorer.

Ä) Johan  I I I  hade i gamla gråmunkeklostret upprättat e tt dylikt, hvilket först 
Gustaf Adolf 1620 skänkte till Upsala.
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i Stockholm öfverflyttas till Upsala. U taf hvarje stift borde e tt visst 
antal studenter underhållas vid u tländska pro testan tiska universitet, 
dock med förbehåll a tt  ingen finge sända sina b a rn  till utrikes s tu 
dium, förrän de tillb rag t några  å r  i Upsala. Slutligen borde universi
te te t förses med läm pliga privilegier.

Det var klart, a tt  en sådan fram ställning från det svenska pre- 
sterskapet skulle vinna afseende bos en regering, som delade dess 
åsigter. I Juli m ånad voro professorerna i Stockholm 1), för a tt  härom  
öfverlägga med hertigen och rådet. I s itt betänkande2) yrkade de förre 
s ta rk t på  e tt fast och tillräckligt underhåll, ty bristen h ä ri hade för
o rsakat undervisningens förfall, i det de fleste lärare  föredrogo e tt 
säkert bröd såsom prester p å  landet; det vore nödvändigt, a tt  de 
voro om födan obekymrade sam t förskonades från a t t  nö ta  hofvets 
trappor, och der förstöra både tid  och penningar. Till s itt skydd 
hehöfde de en kansler (när de härvid  erinra, a tt i u tlandet denna 
värdighet vanligen beklädes af en af de furstar, som underhålla  uni
versitetet, ser det ut, som de h är tän k t sig hertig  K arl som sitt 
hufvud); om de ej finge en myndig herre  af protestantisk bekännelse, 
som vid hofvet förde deras talan, fruktade de det värsta  af de affäl- 
lingar, som egde Sigismunds öra. Skolorna m åste ordnas, så  fram t 
icke universitetet, som på dem hvilade, också skulle förfalla. Ku 
hade man m est oexaminerade skolm ästare eller sådana, som i u t
landet med sto rt m issbruk förvärfvat »prän ta t m agisterbref», och 
hvarje lärare  skötte sig efter s itt godtycke, utan  a tt  någonsin kon
trolleras genom examina. D etta m åste afhjelpas genom en bestäm d 
skolordning, regelbundet återkom m ande examina och slutligen genom 
skolmästarnes profiling vid universitetet; deri låge ej någon afsigt a tt 
rö ra vid biskoparnes myndighet. Men särskild t m åste de yrka, a tt 
biskoparne ej finge försända studerande utrikes, u tan  a tt  dessa förut 
pröfvats vid universitetet, ty de som drogo olärde åstad  konnne van
ligen lika olärde, om ej värre, igen, och mången skulle, i hopp om 
dylikt understöd, heldre stanna vid skolan än fara  till universitetet.

Den 1 Augusti 1593 undertecknade hertig  K arl och å tta  rik sråd  
den urkund, som återställde U psala un iversite t3). Det heter i inled
ningen, a tt alldenstund genom den sp lit och oenighet, som varit i 
religionen »den Akademia i Upsala, som af fram farna konungar och 
regenter h ä r  i riket hafver upp rä ttad  varit, blifvit om in te t och för
fallen», och d å  i e tt så beröm ligt konungarike åtm instone en hög
skola borde finnas, der personer kunde uppfostras till användning

')  Upsala (lomkap. protok. för d. 30 Ju li 1593.
2) Bihanget n. 9, s. 18—23.
3) Bihanget n. 10 s. 24.
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i (let verldsliga och andliga regementet, så  hafva de ak ta t nyttigt 
nödigt och råd sam t a tt  å te ru p p rä tta  universitetet i U psala med 
sam m a friheter och vilkor, som de t förut innehaft. Professorerna 
blifva 7 till an ta le t och aliönas med tionde af namngifna socknar, 
hvarjäm te de tre  teologerna erhålla  hvar s itt praebende. Dessa äro 
Nicolaus Olai Botniensis, som blifver praepositus och professor teo
logim och skall föreläsa »Vetus Testam entum  H ebraice»; Petrus 
Kenicius Botniensis, som blifver poenitentiarius och läser »Novum 
Testam entum  Graece»; Jacobus Erici Stockholmensis blifver decanus 
och läser »Articulos doctrinae christianae et Controversias religionis». 
Af de fyra filosofie professorerna nämnes b lo tt E ricus Jacobi Stock
holmensis, som blifver »Rector Collegii»1); till de öfriga professurerna 
i astronomi, fysik och artium  dicendi hade man tydligen ännu ej 
näm t innehafvare, om de ock sn art besattes-). F lera veckor senare 
d. 26 Augusti utfärdades a f  hertigen och råd e t e tt bref om upprä t
tande a f  e tt  kom m unitet for fattige studen te r3). Det skulle läggas 
nere på Studenteholm en (nuvarande Qvarnholmen) der det fördom 
legat, och fyratio studenter der hafva hostad, föda och kläder. Till 
dess underhåll anslogs hela tionden a f  10 socknar och ytterligare 7 
läster spanm ål4). Anslaget skulle ständigt förblifva vid universitetet, 
hur än  an d ra  förläningar kunde rubbas för rikets hehof. Såväl i 
de tta  som i föregående bref utsäges tydligen, a t t  de endast voro u t
färdade tills vidare, till dess Sigismund gifvit dem sin kungliga be
kräftelse.

')  H vilken professur han beklädde, ä r  ej k lart; äfven i brefvet d. 15 Mars
1595 (B ihanget s. 36) kallas han blott ltecto r Collegii. Antagligen var det m atem a
tik, hvari han redan i Stockholm varit professor, ty denna professur jem te de 6 
andra- (b lo tt a tt artium dicendi kallas logik) förekommer i ett räkningckammarens 
bref af d. 27 Nov. 1600 (Kam marark. Uplands Handl. n. 15). Visserligen kallas 
Paulinus professor M athematices d. 19 Febr. 1594 (Stiernman, Riksd. och Möt. be
slut I, s. 401), men han ä r  både 1595 och 1596 astronomie professor (se följande 
not), hvilken professur lika  ofta kallades prof. mathem. superiorum.

2) P aulinus  kallades redan 1593 (se ofvan s. 83 not. 2) till professuren i logik 
( =  artium  dicendi); redan följande år i Febr. har han öfvertagit professuren i astro
nomi (sc föregående not). 1595 d. 28 Maj har lian tionden af W änge (Domkap. 
protok.), hvilken socken både 1593 och 1595 var anslagen till denna professur.
1596 är han också prof. i astronomi (Bihanget s. 41). — Johannes P etri Gcvalicnsis 
kallas d. 19 Febr. 1594 prof. physices (Stiernm an anf. st. I. 401). Kanske både han 
och Paulinus voro professorer redan d. 30 Ju li 1593 (se ofvan s. 83 not. 2 ).

3) Bihanget n. 11, s. 25.
4) Kommunitetstionden beräknas för 1594 till 41 läster, 5 pund, 3 spann i en 

samtidigt skrifven uppsats: »Klerkeriets underhåll i städerna i Upsala s t i f t . . .  be
v i l ja d . . .  a f . . .  hert. K arl och riksens råd i det prestmöte, som skedde i Upsala 
anno 1593» (R iksarkivet, Handl. rör. Svenska kyrkan 1560—1600). Jäm för längre 
fram min teckning af kommunitetet.
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Men de tta  blef ej så lätt. L ika lite t som han  var hågad a tt 
bekräfta U psala möte, lika lite t ville han understödja e tt universitet, 
som han ovilkorligen m åste tinna i sin väg, d å  han  ville befordra 
katolicismens intressen. Det var å  andra  sidan en sak, som hertig 
Karl, rådet, presterskapet och samtlige ständerna ej underläto a tt  
yrka. Och jag  vill nu i korthet skildra underhandlingen mellan de 
hegge stridande parterna, för så  vida den rörde universitetet.

Den 30 September 1593 landade Sigismund i Stockholm. I den 
skrift, som hertigen och råd e t redan den 5 October afiemnade och 
hvari deras fordringar på konungen införts, v ar ej universitetet glömdt, 
men Sigismund svarade härpå  d. 9 Oct., a tt ingenting bort i den 
saken honom ovetande eller i hans frånvaro beslutas, han  m åste upp
skjuta s itt svar tills han hö rt s itt rå d  och förnum m it rikets lägenhet ■). 
Rådet, som nu stod ensam t efter hertigens hemresa, gaf ej efter. 
I s itt svar a f  d. 20 Nov. erinrade det, a t t  universitetet vore icke 
»någon nystadgad ting», u tan  för länge sedan funderadt, och äfven i 
konung Johans tid  under några å r  hållet vid magt, såsom han ock 
kort före sin död lofvat å te ru p p rä tta  detsamma, sänd t professorerna 
dit och tillsag t dem underh å ll2).

E n  ny bundsförvandt uppträdde nu på riksrådets sida, i det a tt 
kapitlen från U psala och Y esterås sam t presterna i Stockholm i hela 
presterskapets nam n d. 1 December öfverlemnade en skrifvelse till 
Sigism und3). De erinrade liksom råd e t om Johans löften och begärde 
nu konungens bekräftelse p å  hertigens ocli rådets  nyss gifna förordning. 
Sigismund kunde så  mycket m indre vara benägen a tt  gifva dem 
något välvilligt svar, som de äfven begärt förbud för tryckning af 
papistiska skrifter och understöd för dem, som studerade vid utländ
ska pro testan tiska universitet; p å  n ära  en m ånad gaf han  ej något svar,

')  Svaret dateradt d. 9 October 1593 fins i Riksarkivet, Oxenstjernska saml. 
»Handl. rör. Sigism. och K arl IX:s reg.». W envings uppgift om dagen, som Norlin 
Sv. kyrk. hist. I, s. 33 not. 7, satt i fråga, bekräftas härigenom. Och i rådets svar 
d. 26 November (ej 20 såsom Baazius har i det sammandrag han infört i sitt In 
ventarium s. 539, 540) säges, att de »för någon tid sedan» m ottagit konungens 
skrifvelse, icke »ante paucos dies», såsom Baazius har.

2) Riksarkivet, »Acta Historica 1593».
3) Skriften, författad på latin, lins i R iksarkivet, Oxenstjernska saml. »Handl. 

rör. Sv. Kyrk. styrelse». P å  baksidan lins följande sam tida anteckning: D ie erste 
schrifft A  (7) d er jn -edicanten an I h r  M ay.tt den  11 December iibcrgeben. 
D a ra u ff Ih r  M a y .tt den  3  Ja n u a r ij antw ortt geben, I h r  M ay.tt icolle die sack 
m it den reichsräthen berahtschlagen. A tt dagen bör läsas 1 Dec. i stället för 11 

synes dels deraf, a tt e tt ex trak t i L at:a  Reg:t 1593—98 h a r så (se Norlin I, s 41 
not. 6), dels af livad jag  nedan anför under d. 5 och 7 December. Förklaringen 
ligger deri, a tt Sigismnnds sekreterare räkna efter nya stilen. — En samtidig svensk 
redaktion af skriften (utan dato) fins i Ups. Bibi. L anrelii Acta n. 171.
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först d. 24 December lä t han svara, a tt  han skulle öfverlägga med 
s itt rik sråd  om saken. Och d e tta  ansatte  honom allt m era; redan 
på sam m a gång som presterskapet hade det ingifvit en ny föreställ
ning, och denna vågade han ej lem na obesvarad, utan meddelade d. 
5 Dec., a t t  råd e t kunde uppsätta  förslag till en försäkran i religionen. 
Härm ed var d e tta  ögonblickligen färdigt, men dess förslag, som bland 
annat innehöll, a tt  konungen skulle vidm agthålla U psala universitet 
efter rikets allm änna religion och förordna underhåll både till pro
fessorer, studenter och e tt kommunitet, blef ej af konungen a n ta g e t'). 
Härm ed afstannade striden för e tt ögonblick, ty presterskapet m åste 
vid ju ltiden resa hem; professorerna hafva dock stan n a t i Stockholm 
hela Jan u a ri m ånad 1594 och troligen fortsatt underhandlingarna2).

Dessa återupptogos med ny kraft på den herredag, som sam lats 
i Upsala, dit Sigismund ankom  d. 1 Februari, for a t t  fira dels sin 
faders begrafning, dels sin egen kröning. Det blef a llt tydligare, a tf 
den senare ej kunde ske, utan a tt  konungen först uppfyllde stän
dernas fordringar. Visserligen gaf han på deras första andragande 
af d. 6 Februari, hvari äfven universitetets sak såsom alltid  framhölls, 
b lo tt e tt i allm änna och sväfvande ordalag hålle t sv a r3). Men när 
hertig  K arl trädde  i spetsen för ständerna, smälte m otståndet hastigt 
bort. Sigismund beviljade deras fordringar i afseende p å  religionen 
och blef först derpå krön t d. 19 Febr. U niversitetets sak var dock 
ej härm ed fullt afgjord, ty frågan om presterskapets privilegier var 
uppskjuten till konungens återkom st till hufvudstaden. Samma dag 
konungen lemnade U psala upphäfde han dock den qvarstad , som varit 
lagd å  kyrkotionden, och befalde sina fogdar a t t  lemna professorerna

')  J a g  har användt ett odateradt concept, å hvars baksida Ilogenskild Bjelke 
antecknat, a tt en afskrift sändes till hertig  K arl med Johan  Henriksson d. 7 D e
cember (R iksarkivet, Riksdags Acta 1590—1594). Huruvida N orlin (I, 47) begagnat 
detta eller annan källa, vet jag  ej. H. Bjelke har bland i conceptet utglömda saker 
anm ärkt äfven om studenternas understöd utrikes.

2)  I  Domkap. protok. står på  1594: »Mense Januario  voro vi mäst i Stockholm 
alt intil K. Maj:ts begrafning och förhandlade ther många saker, hvilka een part 
uptecknade äro i Stockholms kapitelsbok och een part inter acta publica sepultura’, 
et coronationis». T re af professorerna (Kenicius, Jacobus Erici och Skinnerus) 
hafva äfven undertecknat den skrifvelse till hertig  K arl af d. 31 Dec. 1593, hvari 
presterskapet begär hans råd (Baazius Invent, s. 548. 549).

3)  Sigism. Registr. 1594 fol. 30. Han lofvar der vidmagthålla Upsala kollegium 
»så som det hafver varit uti H. K. M:ts salige käre her faders tid och efter som 
riksens tillfälle och lägenhet kan tillsäga». E tt  af motsidan gjordt förslag till 
ändringar häri (Riksarkivet, Riksdngsacta 1594) tillägger till ofvanstående punkt 
om universitetet dessa ord medh li:te II . K . M :ts faderbroders och rykzens rådh  
w idere betenckiende ther om nuget v is t  stadga och laga.
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deras underhåll oförryckt !). U nderhandlingen i Stockholm om de 
andliges privilegier fördes af ärkebiskopen A braham us Angermannus 
och de tre  professorerna Kenicius, Jacobus Erici och Skinnerus ■). 
Men ehuru konungen sjelf stäm t dem dit, kunde de hvarken få före
träde  eller afiemna sin supj)lik, och n är de klagade häröfver för rik- 
sens råd, svarade desse, a tt  de ej ens sjelfva voro säkra  p å  sina lif. 
hvarföre de rådde de utsände a tt  sticka sig undan hvar de kunde3). 
Slutligen fann dock konungen för godt a t t  gifva vika och underteck
nade den 16 M ars den begärda stadfästelsen p å  presterskapets privi
legier4), i hvilken äfven ingick upprä tthållande af e tt protestantiskt 
universitet i U psala med tillräckligt underhåll för lärare  och lärjun
gar. Men någon bestäm d ordning för såväl universitetets som pre
sterskapets löneförmåner blef ej gifven; i denna ovisshet såg Sigis
m und och hans anhang e tt b rukbart vapen. U psalakapitlet vände 
sig i sin nöd till hertig  K arl i April m ånad5), och han lofvade d. 10 
Juni s itt kraftiga b is tå n d 6), men saken blef ej a f Sigismund afgjord, 
ty  han  skyndade a t t  öfvergifva Sverige redan  följande m ånad, lern- 
nande allting efter sig i sväfvande skick, men derm ed och gifvande 
fritt spel å t  hertig  Karl, i hvars hand Sveriges styrelse nu af sig sjelf 
m åste falla.

F ör universitetet var de tta  naturligtvis en vinst, ty  dess sak 
skulle nu ensamt a f  dess gynnare afgöras. I)en upptogs på det 
kyrkomöte i Upsala, som ärkebiskopen, hertigen oåtspord och till 
hans missnöje, sam m ankallat till U psala d. 18 F ebruari 1595. Mötet 
afsände den 22 F eb ruari till hertigen en deputation, i hvilken äfven 
deltogo professorerna Jacobus Erici och Johannes P e tri Gevaliensis7), 
för a t t  öfverlemna de artik lar, som mötet antagit, hland hvilka äfven

')  ]). 26  Febr. Riksreg. f. 45. N orlin I, 76 anför ett originalbref i samma sak, 
rörande presterskapet i allm änhet, dateradt redan d. 25 Febr. — 6 professorer hafva 
för öfrigt bevistat herredagen i Upsala (se Stiernman Riksd. och Möt. beslut I. 401).

2) Ups. Domkap. protokoll d. 27 Febr. och 1 Mars.
3) Upsalaprofessorernas och presternas berättelse d. 8 Aug. 1606 om tilldragel

serna 1598 (Riksarkivet. Acta Historica).
4) Stiernman anf. st. I, 417—421. E n fråga a f  största vigt, på hvilken jag  

dock ej här kan inlåta mig, är, om såsom- W ingqvist i sin skrift »Om Svenska 
representationen i äldre tider» s. 119 not. **) anm ärker, denna handling liksom å t
skilliga andra af Sigismund verkligen blifvit utfärdad eller blott stannat vid .för
slaget.

Ä) Ups. Domkap. protokoll.
®) H ertig Karls Reg. fol. 92.
;) Ups. Domkap. prot., som dock ej anför professorernas namn, utan blott 

säger cum. decano Upsalensi et professore physices.
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fordringarne för universitetet i allm änna d rag  fram ställdes1). Redan 
d. 27 F eb ruari hade hertigen färdigt e tt detaljerad t betänkande i 
sam m a sak-), och i hufvudsaklig öfverenstämmelse med detta  u t
arbetades de privilegier för U psala universitet, som några veckor 
senare d. 15 M ars beseglades af honom och å t ta  riksråd. Slutstenen 
lades nu  till det verk, som hertigen påbegynt redan om hösten 1593.

Privilegiernas innehåll ä r  hufvudsakligen följande. I en hög
tidlig  inledning erinras om Johans och Sigismunds löften sam t den 
senares ed, p å  grund  hvaraf universitetet »såsom en academ ia af wår 
religion» förses med följande friheter. Alla bokliga konster, främ
m ande tungom ål och lotiiga fakulteter (d. ii. vetenskaper) skola der 
fritt få föreläsas och öfvas. Till dess skydd skall af ärkebiskopen, 
b iskoparne och universitetet väljas en tjenlig k a n s le r3), någon pro- 
katisler om talas ej, ehuru den ställning, som inrymmes ärkebiskopen, 
i mycket derom påminner. U niversitetet eger rä t t  a tt  fängsla, döma 
och straffa sina medlemmar, n ä r  de anklagas, dock med följande 
undan tag ; n är någon sig grofveligen förser, det ä r  med förräderi, hor, 
mord, skall universitetet b lo tt ransaka och sedan öfverlemna för
bry taren  å t  den verldslige dom arens a rm 4); tvister om jord , arf, 
skuld m. ni. skola slitas vid vanligt forum, härads- och lagmansting, 
såvida ej begge parte rna  sam tycka i den uppgörelse, som universi
te te t kan åstadkomma. Om någon afsigtligt fördöljer högmålssaker, 
skall öfverheten tillbörligen straffa densam m e5); hvem igenkänner ej 
h är hertigens m isstänksam het. Professorer och studenter skola för 
alla  pålagor vara  fria. Till professors utnäm ning fordras a t t  vara af 
universitetet och U psala domkapitel exam inerad och gillad till religion 
och lärdom , derpå af de an d ra  biskoparne sam tyckt och slutligen af 
ärkebiskop, kansler och rek tor stadfäst; något samtycke eller utnäm 
ning a f  regeringen ä r  ej ifrågasatt. Om en professor ä r  oflitig, för
sumlig i s itt kall eller förarglig i s itt lefverne, eger universitetet a tt

')  Baazius Invent, s. 564—66. Hans tex t är väl blott ett sammandrag i latinsk 
öfversättning; någon annan redaktion har ja g  dock ej kunnat påträffa. Men det 
ä r k la rt al' hertigens svar d. 27 Febr. (B ihanget n. 12), a tt en mera detaljerad 
fram ställning gjorts af mötet rörande universitetet.

2)  B ihanget n. 12 s. 27—30. D å det till stor del ordagrant upptagits i pri
vilegierna, har jag  ansett nog a tt  i noter angifva dess afvikelser frän dessa; anmärk- 
ningsvärdt är, a tt  universitetets myndighet och oberoende i de flesta fall utvidgades 
i privilegierna.

3) B etänkandet tillerkänner endast universitetet valrätt.
4) I  betänkandet gifves ej universitetet någon rä tt a tt beställa med dylika

lifssaker.
6) Derem ot uteslötos de böter ända till 40 m ark, som betänkandet föreslog för 

dylikt fördöljande.
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med ärkebiskopens, kanslerns ocli de an d ra  biskoparnes samtycke 
afsätta  honom efter föregången varning; den dömde eger dock vädja 
till allm änt kyrkomöte, vid hvilket äfven fullmägtige rik sråd  skola å  
konungens vägnar n ä rv a ra '). Till samma forum hänskjutes äfven, 
d å  något fel i allm änhet finnes a tt  anm ärka mot universitetet eller 
dess lärare. I afseende på skolväsendet inrymmes e tt särskild t in
flytande å t  universitetet, ty, heter det, ingen skolm ästare skall någor- 
städes antagas u tan  a tt  vara i U psala Collegio rätteligen exam inerad 
och godkänd, sam t sedan af biskop och kapitel förhörd och antagen; 
men kraften h ä ra f försvagas genom följande tillägg: »särdeles i Upsala, 
men uti de andre stift hafve biskopen m agt a tt  förordna den till 
skolmästare, som synes ungdomen nyttig och tjenlig vara»2). Likaså 
eger universitetet a t t  med kansler och biskopar laga a tt  otjeidiga 
lärare  afsättas, vaka öfver tu k t och undervisning i skolorna och sär
skild t tillse, a t t  samma undervisningsplan följes i dem alla. Skol- 
m ästarne skola årligen till universitetet insända en redogörelse för 
hvad de det å re t u trä tta t. Ingen skall till student antagas, förr än 
rek tor förhört honom och funnit, a t t  han i skolan lag t god grund
val, först derpå skall han af rek tor inskrifvas. Lexor och ordning, 
öfningar och repetitioner skola hållas, »efter som det tryck, som derom 
särdeles ä r  utgånget, klarligen förm äler»3). E tt  kommunitet skall 
in rä tta s  för 40 personer, a f hvilka 24 skola hafva allting fritt, de 
öfriga betala  8 öre hvar i veckan; deras kosthåll skall b lifvapå Student
holmen ; till höstäder skall å t  dem upplåtas så  m ånga af domkyrkans 
hus, som ej äro för professorerna behöfiiga. Af hvarje stift skola 2 
studenter underhållas utrikes vid protestantiska universitet; jäm te 
biskopen eger kansleren och universitetet först exam inera dem, som 
äro i fråg a4). Till sist tages universitetet med alla dess professorer, 
studenter, hjon och tjenare med all deras fasta och lösa egendom i 
konungens och rikets hägn, värn, frid och försvar5).

Samma dag utfärdade äfven hertigen och råd e t e tt bref, hvari 
professorernas och kommunitetets anslag noggrant bestäm des6). Tion- 
den a f  19 socknar och kronohemmanet W årdsä tra  i Bondkyrko socken 
till en »afvelsgård» anslogs å t  kom m unitetet a t t  dervid oryggligen

')  I  betänkandet omtalas appellation ej till kyrkomötet, utan till l-iksens råd 
och konungen.

2) Al’ betänkandet synes, a tt man begärt, a tt ingen skulle antagas till skol
mästare, hvar han än studerat, förr än universitetet examinerat honom.

3) Detta tryck har jag  ej på något annat ställe sett omnämdt.
*) I  betänkandet hade hertigen ansett olämpligt att inskränka biskoparnes rätt 

a tt häröfver ensamne förordna.
5) Brefvet är tryckt i Bihanget n. 13, s. 30—34.
6) Bihanget n. 14.
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förblifva och användas efter (len ordning, som a f hertigen och rådet 
blifvit underskrifven1); föreståndaren egde a tt  både med in- och u t
ländske m än uppgöra om uppbördens afyttrande. Ingen fick in träde 
p å  kom m unitetet u tan  ärkebiskopens, kanslerns, rektorns och professo
rernas samtycke, och dess innevånare skulle tre  gånger årligen exa
mineras, hvarefter den som ej fö rbä ttra t sig i sina studier eller lefvat 
ordentligt skulle uteslutas. Tionde anordnades för 8 professurer, i det 
a t t  till de 7, som inrättades 1593, lades en i medicin, hvarjäm te liksom 
teologerna redan  fått prmbenden, äfven de fem öfriga fingo hvar sitt 
kyrkohemman i närheten af U psala till afvelsgård. Alla erhöllo der- 
jäm te till bostad e tt bestäm dt uppgifvet hus a f  de många, som dom
kyrkan och kapitelsmedlemmarne egt under m edeltiden-); slutligen 
fingo a lla  r ä t t  a tt  draga not i Ekoln. — Till understöd för utrikes 
studerande anslogs all behållen tionde af fem socknar och ytterligare 
12 läster från någ ra  andra.

U niversitetet var nu u tru stad t äfven med de m ateriella säker
heter, som för dess bestånd och blomstring syntes erforderliga. Dess 
verksamhet, som redan förut tag it sin början3), invigdes på e tt hög
tid lig t sätt, derigenom a tt  Skinnerus »rector collegii» efter mottagande 
af de begge ofvannämda fundationsbrefven sam m ankallade någon af 
de första dagarne i April till m indre auditorie t4) ärkebiskopen, pro
fessorerna, stadens prester, borgm ästare och rå d  sam t stadens inne
vånare af begge könen, i hvilkas närvaro 645) ynglingar genomgingo 
den välbekanta depositionsceremonien (hvilken jag  skall särskildt be- 
skrifva längre fram vid skildringen a f  studentlifvet) och derpå som

') Denna ordning linnes ej längre i behåll.
2) Prsepositus fick domprosthuset (det nuvarande ärkebiskopshuset); poeniteuti- 

arius förra poenitentiariihuset (hvars läge jag  ej känner); decanus förra decani- 
huset (samma hus, som 1566 anslogs å t L. Petri Gotus, se ofvan s. fil not. 1 och 
som nu (1877) är folkskoleläraresem inarium ); rektor fick gref Pers hus (nuvarande 
Skytteanum ); professorerna i astronomi och fysik hvar sitt vester om dom kyrkan; 
prof. artium  dicendi ett hus i nordost om kyrkan ; prof. i medicin gref Axels hus 
(förmodligen bredvid det föregående).

3) Det heter uttryckligen om de följande 64 nvinskrifne, a tt de voro ja m  
p rid em  a d  publicas praelectiones adm issi et in certas classes d istributi. Troligen 
gäller det ock studenter, då i domkap:s protokoll d. 3 Ang. 1594 säges: D e studiosis 
agebatur q u i fenestras publicas et civium  Upsalensium perfregerant.

4) D et kallas Collegium minus, då Angermannus i Febr. 1598 der försvarar 
sig  mot hertig Karl, Auditorium  minus, då en disputation der skall försvaras 1616 
d. 7 Sept. (jag har glömt anteckna källan). »Auditorium majus nostri Collegii» 
omtalas 1600 i Paulini beskrifning af magisterpromotionen. D å protokollen från 
1640-talet omtala ett större och ett mindre auditorium i gamla kollegiet (söder om 
kyrkan, se ofvan s. 60) är väl ock h ä r fråga om det ena af dessa, ehuru Arrhenius 
med flera trott, a tt det mindre låg  på Studentholmen.

s) 6 tillkommo innan årets slut, så att summan steg till 70.
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välbeställda studenter inskrefvos i universitetets m a trik e l1). Åtmin
stone nio af dem, som första å re t inskrefvos, blefvo sedan professorer 
vid U psala un iversite t2). Äfven kommunitetet kom troligen sn a rt till 
s tand; till dess oeconomus v ar utsedd en prestm an från Öregrund 
vid nam n Andreas, som dock fick börja sin verksam het i U psala med 
a tt  s itta  några  dagar i universitetets häkte den s. k. »proban», eme
dan han ej genast hörsam m at sina förmäns kallelse3). Den 20 Juni 
antogos stadgar för kommunitetet, hvarjäm te någ ra  professorer u t- 
sågos till inspectores öfver det samma.

Det var en visserligen liten stam  af lärare, i hvars händer den 
uppspirande högskolans vård  var lagd, ty an ta le t steg troligen ej 
ännu öfver sex, men genom personernas anseende och lärdom var 
den aktningsbjudande. F räm st stod domprosten N icolaus Olai B o t
n iensis, känd af oss från den tid  han var lärare  i Stockholmskollegiet. 
K arakterens fasthet h ar troligen, lika mycket som om fattande insig- 
te r4), lyft honom till den höga p lats han intog inom svenska kyrkan. 
H uru stort hans anseende var synes bäst a f hvad jag  redan nämt, 
nemligen a tt  U psala  möte med öfvervägande p lu ralite t 1593 kallade 
honom till sin ordförande, och ingen kunde b ä ttre  tolka, hvad som 
då rörde sig inom nationens bröst, än n är han, sedan de närvarande 
högtidligen an tag it beslutet, u tb ra s t i de bekanta orden: »nu ä r  Sverige 
blefvet en man och alla hafva vi en Gud». H au var en varm an
hängare af hertig  Karl, och vi skola se, huru  han anför m otståndet 
m ot ärkebiskopen, n är denne närm ar sig Sigismund, ja ! äfven griper 
till vapen för a t t  skydda landet mot Finnarne. E fter Angermanni 
afsättning i Febr. 1599 valdes han till ärkebiskop, men afied redan 
före sin invigning d. 18 Maj 1000. Till hans professur ansågs ej 
b lo tt gam la testam entets exegetik u tan  äfven hebre iskan5) höra.

')  A llt detta enligt »Album studiosorum I, 1595—1669» i Konsistorii arkiv.
2) Norlin i sina bidrag säger tolf, tydligen efter A rrhenii Ilist. Acad. Ups. 

Ja g  finner blott följande: M artinus Olai Stenius, Petrus Petri Isoptcdius, Samuel 
Andrea: [Grubb] Botniensis, Elias Magni Rhalambius, Claudius Johannis Opsopteus, 
Johannes Petri (?) och Olaus Jo n *  Gewalienses, Johannes Canuti Lenams, Samuel 
Matthim Malmenius och Sigfridus A ronus Forsius, om han får räknas med.

3) Angermannus säger i e tt bref till hertig  K arl af d. 24 April 1595, a tt en 
prestman förordnats till spismästare och a tt af kommunitetets tionde ännu endast 
den från Upland framkommit (afskrift af Elias Palmskölds hand i Kongl. Bibi., 
Engeströms saml. B. X. 1, 50. 11 blad in 4:o). H äktningen m. m. om talas i Ups. 
domkap. protokoll d. 7 Maj, der ock uppgifter om stadgarne af 20 Jun i finnas.

4) Om dessa jfr. Hvdrén De fatis liter. Orient, in Svecia Ups., 1754 in 4:o 
s. 6, 7 och Fant, H istoriola lit. G r* c*  s. 30. Hans 3 tryckta skrifter uppräknas i 
Schefferi Svecia literata.

5) Han kallas derför också en gång för »Hebrefc lingua:» professor (Bexell, 
Bidrag etc. s. 44).
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H ans närm aste man var poenitentiarien P etrus K en ic ius , u tm ärk t 
både genom lärdom  och sam vetsgrann trohet i sina pligters uppfyl
lande. I hans ungdoms dagar hade bönderna i hans hem trak t (Ume) 
vägrat an taga  honom som kaplan för hans svaga u ttals skull; införd 
i en stö rre  verkningskrets steg han  a llt högre och högre; universitetet 
m iste honom d e tta  år, då  han  på riksdagen i Söderköping (September 
October) valdes till biskop i Skara; 14 å r  senare återsåg det honom, 
d å  han å r  1609 efter Olai M artini död uppsteg på ärkebiskopsstolen 
och blef universitetets förste prokansler, i hvilken värdighet han afied 
törst 1636 vid 80 års ålder. 1 hans professur, som omfattade nya 
testam entets exegetik, var äfven grekiskan inräknad. Den tredje teo
logiska professuren eller dekanatet, om fattande dogmatik ocli polemik, 
innehades a f  Jacobus E r ic i '), också en f. d. Stockholmsprofessor, 
som vi minnas, om hvars vetenskapliga verksam het föga ä r  bekant2). 
Han blef Kenicii efterträdare  (1595 till 1596) i den and ra  teologiska 
professuren och 1599 domprost, d å  Nicolaus Olai valdes till ärke
biskop. Småningom åsam kade han sig hertig  K arls o n åd :{) och måste 
1605 lem na sin p lats och antaga Börstils pastorat, der han afled d. 
10 December 16194).

U niversitetets eller, som det i tidens språk vanligen heter, Collegii 
rek to r var E ricu s  Jacobi Skinnerus, förut professor i m atem atik i 
Stockholm och troligen h är beklädande samma befattning, såsom jag 
ofvan (sid. 85) sökt visa. Samtiden beundrade hans vältalighet, och 
Johan Skytte, sjelf en m ästare i konsten, fällde om honom följande 
omdöme, hvilket kanske dock pieteten för den forne läraren och hans 
egen sm ak för retorikens prydnader färglagt något för starkt, a tt  
»Skinnerus svängt talets blixt som Perikles, s trö tt dess blommor som 
Aechines och Demosthenes, och härm at en Ciceros höga flykt»5).

')  Det är ej ovanligt, a tt se honom af senare författare uppgifvas såsom nt- 
nämil Grrecic 1. professor i Upsala 1593. Någon sådan professur fans dock ej, och 
lorst 1595, dä han hlef poenitentiarius, kunde han i viss mening kallas så. A llt är 
troligen förblandning med hans plats i Stockholm.

2) Hans tolkning af Isocrates vid Stockholmskollegiet har jag  ofvan omtalt. 
Burteus omnämner i sin dagbok (Kongl. Bi hl; dess gam la signum är F . a. 4), a tt 
han d. 11 Ju li 1603 utskrifvit ett grekiskt href, som M. Jacob componerat för en 
Dem etrius »ex Johannina civitate Epiri», som i 7 å r  varit turkarnes fånge.

3) J fr . Bihanget s. 57 och 6 0 . Troligen hade han ådragit sig Karls vrede 
genom försum lig uppsigt öfver Kommunitctet.

4) F a n t Ups. stift Herdaminne. A tt flyttningsåret var 1605 ej 1604 (såsom 
somliga påstå) synes redan sannolikt af de ställen jag  i föregående not anfört, och 
ä r  väl säkert, då han sjelf i originalbref af d. 31 Dec. 1604 kallar sig domprost i 
Upsala (R iksarkivet, Prosterskapets skrifvelser 1600— 1647).

5) J a g  har kanske något fritt återgifvit Skyttes u ttryck i sitt ryktbara tal till 
Upsalas ungdom å r  1640 (Nettelbladt Schwed. Bi hl. IV , 126): Skinnerum a m
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Universitetet tick ej liinge behålla honom, ty  redan två å r  senare 
(1597) bortrycktes han a f  d ö d en 1). En ej m indre lysande gestalt 
m öter oss i L a u ren tiu s  P au linus G otus, en m an med rika  gåfvor 
och mångsidig bildning, ungdomens varme vän och det vetenskapliga 
studiets nitiske försvarare ända till sin ålders senaste dagar. Redan 
vid 22 å rs  ålder hade han af sina lärare i Stockholmskollegiet varit 
använd som biträde vid undervisningen, följande å re t (1588) begaf 
han sig till Tyskland och blef efter fyra års stud ier i Rostock och 
H elm städt promoverad till m agister p å  senare stä lle t å r  1592. Samma 
å r  återvände han till fosterlandet och deltog derpå  i U psala möte, 
hvarpå han om sommaren 1593 vid 28 å rs  å lder kallades till pro
fessor vid universitetet, der han första å re t undervisade i filosofi och 
från 1594 i astronom i och öfriga m atem atiska vetenskaper2). Vid uni
versitetets första m agisterpromotion d. 22 Januari å r  1000 var han 
prom otor och befordrades samma å r  till poenitentiarius eller andre 
teologie professor efter Jacobus Erici, hvilken professur han  tillträdde 
d. 23 Maj med en glänsande inträdesföreläsning om »det teologiska 
studiets rä tta  grundläggning»3). Sex å r  senare föll han så  d jupt i 
Karl lX:s onåd, a t t  han m åste draga sig ifrån universitetet och inne
slu ta sig på s itt praebende Näs i tvenne år. Han var då den siste 
qvarvarande representanten af lärareuppsättningen från 1593. När 
konungens vrede lag t sig, kallades han 1608 till biskop i Skara, men 
erhöll redan, innan han  hunnit d it affiytta, den lediga biskopsstolen 
i Strengnäs i början af följande år, hvilken han i 28 å r  innehade 
och derunder p å  kyrka och skola utÖfvade e tt välsignelserikt infly
tande, med hvilket endast Rudbeckii verksam het i Vesterås kan jäm 

Pericle fulgetrasse, cura Aeschine et Demosthene orationis Jlores jactasse  et cum  
Tullio exsultasse. A f tyskarna skall lian liafvn varit kallad den svenske Cicero 
enligt A rrhenius Hist. Ac. Upsal. s. 146 (hvars källo r jag  ej hunnit undersöka).

')  Han lefver ännu d. 16 Mars 1597 (hert. Karls registr.), men är troligen 
död före d. 14 Aug., efter hans namn saknas under riksdagsbeslutet i Stockholm; 
han dog i hufvudstaden enligt dén gamla professorslängden (som Lenceus kring 
1630 påbegynt i den s. k. Gamla Konstitutionsboken i Konsistorii arkiv).

2) Se ofvan s. 83 not. 2 och s. 85 not. 2. J a g  har ej, af skäl, som der synas, 
vågat bestämdt säga, att han 1593 innehade professuren i logik och 1594 i astronomi. 
Professurerna voro ännu ej k lart begränsade, såsom synes deraf att han sjelf säger 
om sig, a tt han  efter hemkomsten till Sverige kallades a d  m unus professionis p h i
losophica: och då undervisade logik, aritm etik, geometri, stereometri och astronomi 
med sådan framgång, a tt inom 7 år hans lärjungar kunde prydas med den filosofiska 
lagern (Scholaj Ethicre Stockh. 1616 fol. B, 4). H är säger han ej ett ord om att 
han haft två professurer, hvilket dock är säkert af hvad jag  förut anfört.

3) »Oratio de studio s. theologia: recte inchoando . . .  habita in  illu stri aca
demia Ubsaliensi sub in itium  professionis theologica: d ie  X X I I I  M a ji  anno supra  
millesimum sexcentesimo etc., tryckt 1616 i Stockholm, in 4:o.
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föras. E fter Kenicii död 1636 uppsteg han följande å re t till svenska 
kyrkans högsta värdighet och dog vid något öfver 81 års ålder d. 29 
Nov. 1646. I hans ta lrik a  skrifter p ara  sig den rikaste inbillningskraft 
och stor sm idighet i formen med e tt d jupt tankeinnehåll och en ädel 
oftast hänförande värme. Den glödande vältalighet, som häraf blef 
en frukt, m åste på den kring honom samlade ungdomen gjort e tt 
oförgätligt intryck. Jag  får längre fram  skildra hans lifslånga kamp 
mot Aristotelismen till försvar för Rami system eller rä tta re  hans 
angrepp m ot all filosofisk sedolära, såsom oförenlig med moralteologin. 
Sin ståndpunk t angifver han redan å r  1600 i det ofvannämda talet, 
der det heter: »innan kristendomens ljus som en sol rann  upp öfver 
verlden, kunde filosofernas afhandlingar i sedolära sprida, liksom 
stjernorna i natten, e tt svagt sken öfver jorden, men de äro nu, sedan 
o rdet hlef uppenbaradt, vordne öfverfiödige.» — Professuren i fysik 
innehades redan  1593 af Johannes P e tr i Gevaliensis '), förut rektor 
i U psala skola -), som troligen lemnade universitetet 1595, för a tt  
m ottaga pasto ra te t i Wendel, och då i sin professur efterträddes af 
Johannes Olai G evaliensis3). Om hans lärareverksam het ä r  ingenting 
b ek an t4). — Professurerna i logik eller artium  dicendi och medicin 
voro ännu obesatta; den förra fick dock 1599 en innehafvare i Upsala 
skolas rektor, P etrus P e tr i Isopcedius5); den senare först 18 å r  efter

’) Se ofvan s. 83 not. 2 och s. 85 not. 2 .
2) Se hans Oratio anno 1589 (Aurivillius, Catalogus Bibi. Upsal.).
3) I  1596 års förläningsregister (B ihanget 11. 17) står Mag. Hans Olavi såsom 

physicus, men med tillägg: A r  nu  D ecanus  [neml. efter Jacobus Erici, som efter-
träd t den t. biskop i Skara senast i October 1595 nämde poenitentiarien P. Keni-
cius] och Olaus O laui i  hans stad  [måste vara misskrifning för Olaus Johannis 
Salemontanus]. D etta  register ä r  väl uppgjordt i slutet af 1595; det är blott slarf 
i Kammaren, a tt i 1597 års förläningsregister Hans Olai uppföres såsom fysices 
professor, ehuru han då i ett år varit decanus. Vanligen uppgifves Joh:s Petri 
hafva varit Grmcm linguaj professor och hafva först 1602 flyttat till Wendel. Det 
förra är orim ligt, då ju  ingen sådan professur fans, och andra teologie professuren, 
som tillika  kunde betraktas som professur i grekiska, innehades af Kenicius (1593— 
1595), Jacobus Erici (1595— 1599), Paulinus (1600—1606); och pastor i W endel var 
han redan i Ju li 1601, ty i Domkap:s protokoll fins efter d. 9 Sept. 1601 en lista 
på  »Absentes ex  Synodo» (nemligen i Ju li 1601), bland hvilka äro »M. Johannes 
P e tri Wendel». Ej heller förekommer hans namn en enda gång i den lista på från
varande u r kapitlet April 1600—Aug. 1602, som fins införd i samma protokoll vid 
slutet af 1601.

4) Hans skrifter (Aurivillius anf. st.) tillhöra antingen tiden före eller efter 
hans professorsverksamhet.

5) 1597 ä r  platsen ledig (förläningsregistret har ej någon professor). 1598 
(1. 13 Jan u ari skrifver hertig  Ivarl till professorerna, a tt Alsike kyrkotionde, som 
i några år varit dem fråntagen, skall återlemnas, då en professor der blifvit nämd 
(Riksregrt), men A lsike var anslaget 1593 åt prof:r art. dicendi (B ihanget s. 25)
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dess inrättande, då Gustaf Adolf till densamma kallade doktor Jo 
hannes Chesnecopherus.

Det behöfdes dock hela den energi, som dessa kraftfulla män 
förut visat, för a t t  bekäm pa de m ånga svårigheter, som i början  reste 
sig i vägen för deras bemödanden a tt  fullgöra s itt  kall. Ä nnu val
frågan om bevarandet af G ustaf Vasas stora verk ej åtgjord. För 
bvarje dag  växte spänningen mellan det nationella protestantiska 
p a rtit med hertig  Karl som ledare och det aristokratisk t legitima 
parti, som sökte finna en medelväg mellan en protestantisk revolution 
och en jesuitisk reaktion. Den allm änna oro och förlamning, som 
h ärunder inträdde, blef äfven vid universitetet kännbar, och för de 
stegrade behofven till rikets försvar fick universitetet, liksom mån
gen annan, s itta  em ellan1); och den stigande fiendtligheten slutligen 
mellan hertigen och ärkebiskopen gjorde universitetets ställning mellan 
dessa begge m agter högst bekymmersam. N är så  professorernas löne
anslag förrycktes eller genom m issväxt felslogo, var deras ställning 
verkligen beklagansvärd. Och de professorer, som ej egde hemman 
i stadens närhet, från hvilka de sjelfva kunde förse sig med landt- 
m annavaror, lupo fara a tt svälta, ty staden var d å  ännu så liten och 
dess tillförsel så  ringa, a t t  de enklaste nödvändighetsvaror der ej 
stodo a t t  k ö p a2). De boningshus, som regeringen anvisat å t  lärare 
och lärjungar, voro i hög grad bristfälliga och hafva troligen till stor 
del ej kunnat begagnas :*). E t t  a f de största  hindren för den veten
skapliga verksamheten var, a tt  universitetet ännu saknade eget tryckeri 
och, oak tad t alla ansträngningar från  dess s id a 1) och hertigens egen 
välvilja5), ej lyckades under hans regering förskaffa sig e tt dylikt;
och d. 27 Nov. 1600 åt prof. i logik (bref anfördt s. 85 not. 1). Isoptedius säges hafva 
blifvit prolessor 1599 i den förr omtalade professorslängden af Lenteus. 1601 d. 12 
Mars qvitterar prof. 1*. Isoptedius egenhändigt i Upsala tionde af Alsike. Aker 
och Tegelsm ora socknar (Kam m ararkivet, Uplands handl. n. 15).

')  Angermannus talar i sitt b ref till E . Sparre d. 7 Dec. 1596 om »det stora 
armod, som de fattige män professores mestadels i denna tiden här lida, der de 
dagligen med suckan bedja om annan provision»; jag  får snart visa, h u ru  löne
anslagen än ändrades, än förminskades. 1596 finnas ej några  studenter inskrifna i 
m atrikeln.

2) 1 6 0 8  k laga professorerna, a tt Upsala »mestadels är en to rr landsort», livarför 
de bedja om hemman a tt derpå hålla  boskap och annat (B ihanget s. 8 0 ).

3) J fr . Bihanget s. 76 och 78.
4) Angerm annus påminner 1596 i bevekande ordalag om nödvändigheten att 

tryckeriet flyttas till Upsala, såsom hertigen och rådet förra året lofvat (Bihanget, 
s. 38). B oktryckaren Anund Gutterw itz vägrade dock bestämdt a tt flytta till Upsala; 
»om ja g  kommer till Upsala», yttrade han, »så v ilja  de hafva mig för träl och lego
dräng» (Stockh. stads Konsistorii protok. d. 27 och 29 Ju li 1596).

*) 1604 förklarar han att han gjort mer än någon derför, men de pengar han 
anvisat hafva förskingrats (B ihanget s. 55). Och Johannes Thonne Burams skrifver
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först 1613 begynte dess förste boktryckare Eskil Matsson b ä r sin 
verksamhet. Någon boklåda fans ej h e lle r l) och priset p å  böcker 
var ännu så  h ö g t2), a t t  den obemedlade endast med stö rsta  svårighet 
kunde förskaffa sig dylika. Till och med en så oumbärlig sak som 
papper stod så  högt i pris, a t t  det var fördelaktigare a t t  från  Stock
holm särsk ild t hem ta d y lik t3). Mot denna torftighet svarade full
komligt stadens y ttre  utseende med dess smala slingrande gator, om- 
gifna a f  låga to rfbetäck ta  trä h u s 4), hvilka äfven p å  e tt vanprydande 
sä tt längs de begge åb räddarne  sträckte sig ända ned till vatten
kanten, i likhet med förhållandet i de flesta af våra  gam la sm åstäder. 
E tt  så  mycket sta rk are  a fb ro tt gjorde den högt öfver slätten sig 
resande väldiga domkyrkan med dess omgifning af gam la stenhus, och 
likaså den ofantliga slottsbyggnaden, som från G ustaf I:s tid  krönte 
den öfver staden  sig höjande sandåsen.

U niversitetet gick icke fr itt för skarpa tillrättavisningar ofvan- 
ifrån  och åtskilligt förtal nedifrån. I  F ebruari 1596 kom e tt ljun
gande bref från  hertig  Karl, derför a tt  professorerna lå tit hänga egna 
lås för de kyrkoherbergen, hvaru r tionde var dem anvisad, så a tt 
fogdarne derigenom h ind ra ts  både i u tanordningar och redovisning. 
H an m enar a t t  de åstunda efter »den påfviska friheten», men han 
lå te r dem veta, a t t  så  länge han s tå r regeringen före, skola hans bud 
och befallningar h å lla s5). Det ser äfven u t som åtskilliga ansett, a tt 
a lla  anslag till universitetet vore onödiga, ty Angermannus skref till 
E. Sparre, a t t  om det fortginge på detta  sätt, skulle deras spotska 
trots, som ropa, a t t  akademise gräshoppor förtära, de t an d ra  rä tta re  
borde hafva, sn a rt gå i fullbordan. Och högst sm ädeligt förtal hördes 
m er än  en gång, huruledes professorerna skulle försumma undervis
ningen och slå  under sig både domkyrkans och kommun itetets in
kom ster 6).

i sin Dagbok (Kongl. Bibi.; F . a. 4 i Antiqv.ark. katalog), att han flyttade till 
Upsala före Eriksmässan 1594 på hertigens befallning, derför att »prentet» till sven
ska bibelns /ryck, hvarå  han  skulle blifva korrektor, skulle komma strax t derefter.

')  1616 fick universitetet sin första bokhandlare (B ilianget n:o 58).
2)  16J1 betalade Rudbecks lärjungar för en Seneca i folio 2 daler; för en 

Euripides d:o; för riu ta rc lu is i 2 volymer 3 daler; 2 daler är medelpriset å böcker 
(se A cta etc. in Collegio privato Johannis Rudbeekii 1610—1613). Men en tunna 
spanmål kostade denna tid vanligen blott l ' / 2 daler.

3) Samma A cta in Collegio Rudbeekii.
4)  Theiffer, Sclnveden und seine stellung z. heil. stulil II . 287. Gatornas rik t

ning synes af kartan  i Bussers beskrifning öfver Upsala, I. s. 58; bodarne längs ån 
äro på densamma utsatta, och jag har sett mångfaldiga bevis derå redan i bref från 
medeltiden.

8) B ihauget n. 16.
6) Dom kapitlets prot. d. 1 Sept. 1596 och 30 Jan . 1602. Vid förra tillfället 

Up*. Univ. Hist. I. 7
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Besvärligare än något annat var flock kanske (let spända för
hållande, hvari professorerna alltm er trädde  till ärkebiskopen. Denne 
man, hvars lågande själ bu rit fängelse, förföljelse och landsflykt med 
m artyrens fröjd, kunde ej b ära  lugnet och medgången, och han 
älskade striden för dess egen skull. Med hertig  K arl låg han snart 
i öppen fäjd, ty  två sådana storheter rym des ej under samma tak, 
och derför "'lmru han var universitetets och bildningens uppriktiga 
vän från b ö rjan '), b lef han professorernas ovän från  det ögonblick 
han såg dem tag a  hertigens parti. Sjelf närm ade han sig alltm er 
rådet och Sigismund, derigenom förnekande s itt föregående lifs äro
rika  gerning. N är hertig  Karl d. 2 Nov. 1596 afsade sig regeringen 
och vädjade till svenska folket genom riksdagens sammankallande, 
ansåg ärkebiskopen tiden vara  inne a tt  handla. Han ej b lo tt upp
läste i kapitlet 2) åtskilliga bref från  Sigismund, utan ville halft tvinga 
dess medlemmar a t t  skrifva till konungen och u tta la  s itt bifall till 
den af honom gifna regeringsformen. Men dessa anförda af den 
modige Nicolaus Botniensis vägrade bestäm dt och tad lade strängt, 
a tt  ärkebiskopen redan skrifvit till Sigismund i sådan a n d a 3). Tvärtom 
skyndade de a t t  först a f  alla u tta la  den fruktan och sorg, som en 
hvar i landet kände vid underrättelsen om hertigens beslut a tt  ned
lägga regeringen 4). Deras väg m åste v ara  klar, ty fosterlandets, kyr
kans och bildningens sak sammanföll här, och de voro skyldiga tack
sam het mot den man, som värnade dessa tre  dyrbara  ting och som 
satte  universitetet så  högt, a tt han en gång y ttrade: »akademien ä r  
för den skull upprättad , a tt  hon skall vara  lux mundi» '■). N är derför 
ärkebiskopen sökte afråda presterna från  a tt besöka riksdagen i Ar
boga 1597, förehöll Nicolaus Olai honom det oriktiga häri med skärpa; 
och både han och Skinnerus hafva väl ej på denna riksdag förtegat,

anmäldes, a tt dominus Clemens i Vadstena (kanske någon papist) sagt a tt  »de icke 
göra sin flit in Collegio . . .  så a tt det är bättre icke skicka sina barn dit efter det 
ile intet annat än dricka, hora och bola läre». Vid senare tillfället^ berättar en 
dominus Ericus Pauli, a tt slottsfogden sagt, a tt professorerne uppdruckif domkyrkans 
vin och afhändt kommunitetet sina oxar. Angerm annus säger ock i sin odaterade 
försvarsskrift (troligen från 1G06  bland Acta Ilistorica i R iksarkivet); The lire 
högeligen heskyldte fö r  A cadem ia> Communitets och Vpsale domkyrlcios tiu fu a r, 
(het the alrie ännu  i fr å  sigh lade;  men dessa i förbittringen utslungade ord mot 
motståndarne vittna egentligen om hans hätskhet.

')  Med ej vanlig vältalighet och värme tecknar han bildningens stora betydelse
i det ofvan anförda brefvet till hertig K arl af 1595 (s. 92 not. 3). *

2) D er fans ännu knapt någon skilnad mellan kapitlet och akademiska konsi
storiet, hvarom mera längre fram.

3)  Enligt professorernas förut (s. 88) citerade bref af d. 8 Augusti 1606.
4) W erwing, Sigismunds och Karl IX:s hist. I, 315, 316.
s) Angermanni nyss anförda odaterade försvarsskrift.
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hvad de tänkte  om sin förman; åtm instone klagar denne, a t t  de mot 
honom hetsa t allm ogen1). Hertigen försummade ej a t t  taga äfven 
professorerna med i s itt sto ra  förbund. Såväl riksdagsbeslutet i 
Stockholm d. 14 Augusti 1597 som det följande i U psala d. 20 
F ebruari 1598 ä r  af allesammans undertecknad t2); Y adstenabeslutet i 
Jun i 1598 bekräftas d. 22 Juli i Stockholm af prester och borgare; 
b land de förra äro tre  professorer3).

l)å  voro redan sakerna b rag ta  till sin spets, ty hvarje dag vän
tade  man Sigismunds flotta i skären. Ärkebiskopen kände sig säker 
om segern. Han hade i Jun i genom polska sändebudet Lascy mot
tag it tryck ta  u a n d a te r  från konungen, livilka han nu ville i hela 
stiftet offentliggöra. P å  kapitlets föreställningar svarade han hotande, 
a t t  om så  ej skedde, skulle barnen i vaggan komma a t t  deröfver gråta, 
'fili Sigismund skref han i s itt och kapitlets namn med underrättelse 
härom ; kapitlets sigill kunde han  dock ej få anbrag t derunder, ty 
Rau m annus vägrade en ständigt a tt  utlem na det. Äfven professo
rerna skulle dock visa, a tt  de ej voro räd d a  a tt  handla. I följande 
m ånad (Juli) landade F innarne i Roslagsskären, men skräm des a tt  
vända om igen, d å  professorerna Nicolaus Olai, Jacobus E rici och 
Paulinus sa tte  sig i spetsen för de väpnade U plandsbönderna, hvilkas 
expedition a f  innehållet i deras m atsäckar få tt det välbekanta veder
nam net »Korftåget». Ärkebiskopen lä t dem ofta i hånfulla ord för
nimma sin förargelse deröfver; hans förbittring hade stigit der hän, 
a t t  han sade Stockholms kyrkoherde, Skepperus, m idt i ansigtet: 
»du skall få tusen djeflar, om du icke slå r dig ifrån mag. Nils och 
dem i U psala och gör e tt med mig.» Och dessa senare befunno sig 
nu i en kinkig ställning. Den HO Ju li hade Sigismund landat i Sverige. 
De kunde ej önska hans vapen seger, men de sågo ock i honom sin 
lagkröute konung. Ärkebiskopen å te r kände ingen tvekan; sedan han 
hade bekom m it e tt erkänsam t bref från konungen a f  d. 30 Augusti, 
skyndade han a tt  sam m ankalla Uplands ständer, i hvilkas nam n både 
svarsskrifvelse till konungen och e tt b ref till D alkarlarne, som för
m anade dem  a tt  slu ta sig till honom, uppsattes och förseglades. Äfven 
kapitlets sigill sa ttes under, professorerna ovetande enligt deras egen 
uppgift. Men Angermannus var ej nöjd härmed. H an ansatte nu 
professorerna, a t t  de skulle i eget nam n skrifva till Sigismund; det

’) A llt i dessa försvarsskrifter från 16Q6.
2) Bexell ni. fl. B idrag till Sv. kyrk. hist. I, 25 och 31. Olaus .Johannis och 

Johannis Svenonis på  senare stället äro professorerna 0 .  J .  Salemontanus ocli J .  S. 
Raumannus.

3) Original i R iksarkivet på RiksdagSiicta. De tre  äro Nic. Olai, Jac. Erici 
och O. J .  Salemontanus.
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samma gjorde riksråden E rik  Abrahamsson och E rik  Bjelke under 
svåra hotelser. Professorerna gjorde m otstånd i början. I sjelfva dom
kyrkan kom det till »en förfärlig trä ta»  mellan Nicolaus Olai och ärke
biskopen, som beskyllde sina m otparter för otrohet mot konungen och 
m otspänstighet mot sin förman och slutligen u tbrast, a tt  hertigen hade 
från somliga köpt lif och själ och af somliga stu lit deras hjerta. P ro
fessorernas mod sjönk dock, då på ärkebiskopens befallning först de 
konungen tillgifne U plandsryttarne inqvarterades hos dem, och derpå 
hotelse fälldes, a tt  deras hus skulle sköflas och de sjelfve sändas i 
f jä ttra r till polackarne och finnarne i Stockholm. De lofvade då a tt  
skrifva, men blott för a t t  lyckönska konungen till hans ankomst och 
förklara, a tt de aldrig  h and la t mot sin ed och a t t  de önskade af- 
böjande a f  all blodsutgjutelse. E tt concept uppsattes, som ärkebiskopen 
tog hem till renskrift, hvarpå de sedan satte  sina nam n under. Det 
kom likväl efteråt i dagen, a tt  Angermannus fö rändra t ordalagen efter 
sin vilja och lagt i kapitlets mun uttryck, som m åste i hertig Karls 
ögon synas vara förräderi. Sådan var kapitlets förklaring a f  saken; 
till sin ursäkt, a tt  de ej genomsett, hvad de underskrefvo, anförde de, 
a tt d å  Nicolaus Olai, deras hufvud och ärkebiskopens kände veder
sakare, redan  skrifvit under, hyste de ingen tvekan a tt  göra på samma 
sätt. Ärkebiskopen å te r förnekade detta  på det b estäm d aste ').

Segern vid Stångel >ro gjorde slag i den oklara ställningen. Ärke
biskopen afsattes redan i Febr. 1599 på herredagen i Jönköping, och 
hans medtäflare Nicolaus Olai insattes på hans stol. Universitetet 

. kunde andas u t igen, liksom hela fosterlandet, och å tertaga  sin egent
liga verksamhet, som af dessa oroligheter m åste lidit djupt. U nder 
åren 1596—1598 hade inga studenter inskrifvits vid universitetet. 
Aldeles nere h a r  det dock ej legat, ty  i m atrikeln säges vid d. 20 
Augusti 1597, a tt  när alla professorerna å tervändt till U psala från 
riksdagen i Stockholm, konstituerades akadem in och spisning inrät
tades vid kommunitetet för 12 personer. Och å r  1599, under Paulini 
r e k to ra t-), inskrefvos 32 studenter och ej m indre än 150 voro när
varande vid årsexamen d. 7 Mars, då  de fördelades efter sina kun
skaper i följande klasser: 31 i den logiska, 44 i den fysiska, 33 i den

')  A llt det föregående efter försvarsskrifvelserna från 1600. En samtidig al- 
skrift af det bref, som i de 6 professorernas namn afgick till Sigismund d. 20 Sept., 
fins i Riksarkivet, Acta Ilist. Innehållet ä r  otvifvelaktigt komprometterande för 
dem. Men högst eget är, a tt under Nicolai Olai namn står salvo juram ento regio 
et salvis legibus sueticis; det ser ut som han läst brefvet och reserverat sig åt 
begge hållen.

2) Skinnerus hade varit rektor från 1593 till sin död 1597. Han var enligt 
hertig  Karls förordnande beständig rektor (Bihanget sid. 52). F ö r 1598 fins ingen 
rektor omtalad.
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aritm etiskt-geom etriska och 25 i den astronom iska; 17 förklarades 
för filosofie k a n d id a te r*). U nder Jacobi Erici rek torat å r  1600 in- 
skrefvos 55 nya studenter, derib land de blifvande professorerna Leu- 
chovius (i teologi) och Sidenius (juridik). 1601 då Paulinus för andra  
gången var rek tor inskrefvos 42, och vid examen d. 15 Maj voro 105 
närvarande. 1602 inskrefvos b lo tt 10 (deribland blifvande professorn 
Jonas Magni) och 1603 ingen enda, hvartill orsaken ä r  a t t  söka i 
den sv åra  pestsjukdom, som hemsökte såväl det öfriga landet, som 
Upsala, hvarest enligt en uppgift 800 personer skulle af farsoten 
bortryckts 2).

E n  följd af de tta  återvaknade lif var, a t t  universitetet kunde å r  
1600 d. 22 Januari fira sin första filosofie-magister-promotion; den 
an d ra  dröjde ända till å r  1617. Prom otor var filosofiska fakultetens 
dekanus, den verksamme astronom ie professorn Laurentius Paulinus 
Gotus, som säkerligen haft stor del a f  förtjensten, a tt  en promotion 
kom till s tå n d 3). H an h a r sjelf bevarat festens minne genom a tt  
trycka de flesta dithörande program m er, ta l  och a k te r4). I  s itt ta l 
tvekade han  ej a t t  öppet utsäga, det personer funnos, som ansågo, 
a t t  alla  skolor och akadem ier skulle såsom hemvist för lä ttingar och 
odågor aldeles utrotas, och a t t  dylikt hviskats äfven i regentens öra. 
De ansågo vetenskaperna skadliga, särsk ild t för religionen, och när 
de m ärkte, a tt  en ringa del a f  statens inkom ster användes för under
visningen, ropade de, a tt  rikets hela skattkam m are tömdes och illa 
användes. P å  dessa beskyllningar svarade han  med lärda  anföranden 
u r  kyrkofäderna om n y ttan  af vetenskapliga studier. Ceremonierna 
vid tillfället skilde sig ej i mycket från  dem, som brukats i senaste 
tider. Prom otor utfärdade d. 20 Jan u ari e tt  offentligt p ro g ram 5),

')  D et vill säga, a tt ile voro mogne a tt  promoveras till baccalaurei (jfr. nedan 
promotionen är 1600).

2) I Album studiosorum läses vid 1604: Quia vero anno 'proximo 'praeterito 
academ ia ob luem  pestilentialem , quae tum  Ubsalue ut et in a liis Svecice locis 
vehementius grassabatur, u t p lu rim u m  dissipa ta  fu it , et p lu r im i ex studiosis partim  
a d  s. m inisterium  vocati p a r tim  subitanea et praematura morte extincti sunt, unde 
non levis coetus academ ici confusio est subsecuta, ideo d . VI Novem bris . . .  classes 
i t e r u m . . .  constitutae etc. — Bunei ofta åberopade dagbok bar vid 1 ,, 1603: D ödt 
i  detta  å r  8 0 0  i  Upsala.

3) I  sina »Scholaj ethica;» skildrar han, huru  han från sitt tillträde till professuren 
undervisat ynglingarne i logik, aritm etik, geometri, stereometri och astronomi och 
genom exam ina, disputationer och föredrag så utb ildat dem och låtit dem flytta från 
klass till klass, a tt de efter 7 år voro färdiga a tt prydas med den filosofiska lagern 
(fol. B. 4 och M. 3).

4) Panegyris Philosophica etc. tryckt Stockholm 1604.
s) Redan d. 4 Nov. 1599 utfärdade han ett program  till afhörande a f  kandi

daternas disputationer.
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genom hvilket lian inbjöd universitetets ocb stadens honoratiores till 
promotionsakten. Denna försiggick i Collegii s tö rre  auditorium, der 
m an samlades klockan 8 om morgonen. F ö rs t promoverades de 15 
kandidaterna till b acca lau re i!), dock med k ran sa r af ru ta  i stä lle t för 
lager, som ej kunnat anskaffas, hvarpå Paulinus tolkade ceremoniens 
betydelse. D erpå begärde han  a f  ärkebiskopen såsom prokansler a tt  
få promovera sju af samma baccalaurei till m agistrar, bland hvilka 
E ricus Thomse Medolerus (som s trax t derefter antogs som professor, 
troligen i den lägre matem atiken), innehade första hedersrummet, 
och Claudius Johannis Opsopseus, som några å r  senare var tillför
ordnad professor i Hebreiska (1605—1608) det andra. Paulinus fram 
höll derefter betydelsen af hvar och en af de symboliska handlingar, 
som iakttogos, uppträdandet i katedern, böckernas öppnande och igen
slående sam t hattens och ringens påsättande. Till sist gåfvo magist- 
ra rne  prof på sina snillegåfvor, hvarpå ultimus afslöt det hela med 
bön och tacksägelse.

N ågra m ånader senare förflyttades Paulinus från  astronomie pro
fessuren till den efter E ricus Jacohi (nu domprost) lediga poenitentiarii- 
platsen. Han invigde s itt tillträde  den 23 Maj 1600 med den före
läsning, som jag  förut vidrört, om det teologiska studiets rä tta  grund
läggning. Han söker der uppvisa vigten för d e tta  studium  af en 
vetenskaplig grundläggning och genomgår, för a tt  bevisa sin sats, en 
livar af de olika vetenskaperna, gram m atiken (språkstudiet), retoriken, 
logiken, fysiken (naturläran), geometrin, aritm etiken, astronomin och 
geografin, »nobilissima h istoriarum  lumina» (historien sjelf nämnes ej, 
den låg h är som annorstädes i sin vagga ännu). Men då han till 
sist hunnit till etiken, u tg ju ter han sin vredes skålar öfver densamma 
for a llt det onda, som Aristoteles och hans anhang i århundraden 
g jort teologin genom anspråken p å  a t t  konstruera en sedolära medelst 
rent filosofisk spekulation. D etta  förklarar han vara orimligt och 
gudlöst. Det fins ingen annan  etik än den k ristna  etiken, och här 
förnekar han samma forskningsfrihet, som han nyss så vältaligt förordat.

Han var nu den förnäm ste a f  lärarne u tan  all jämförelse, ty  de 
öfriga hafva ej lem nat m ånga sp å r efter sig. Af 1593 års män å te r
stod endast domprosten Jacobus Erici. D ekanatet eller tredje teologi
ska professuren innehades af Johannes Olai Gevaliensis, som 1595 till 
1596 ditflyttades från fysices professuren och afled 1598 '-). Jag  antager,

')  Det är sista gången denna filosofiska grad förekommer. V id nästa promo
tion år 1617 gradueras blott m agistrar.

2) Se ofvan sid. 95 not. 3. H an dog 1598 enligt den gamla professorslängden, 
som Lenams påbörjat (se ofvan s. 94 not. 1); han  lefde dock ännu d. 4 Ju n i 1598, 
då han qvitterar tionden af Börje och Näs (Kam marark:t. Kam rer Sandbergs saml. 
om läroverken, s. 171).
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a t t  Olaus Joham iis Salem ontanus blef hans efterträdare i dek an a te t1) 
oeli att, n ä r  Salemontanus mot slu tet af 1590 blef kyrkoherde i U p
sala, hans p lats intogs m ed ingången a f  å r  1600 af Johannes Rau- 
m annus (hvilken troligen förut helt kort innehaft m atem atiska pro
fessuren efter Skinnerus); redan i October 1601 reste dock Raum an- 
nus utrikes, för a tt  fo rtsä tta  sina studier; vi skola längre fram  å te r
finna honom  i U psala under striden mellan Messenius och Rudbeckius. 
H ans p lats intogs af Johannes Anthelius, som till en början  åtm instone 
fortfor a t t  upprä tthå lla  den astronom iska professuren, men senast 1605 
u tb y tte  sin akadem iska post mot kyrkoherdeplatsen i G efle-).— Den 
m atem atiska professuren innehades 1593— 1597 af universitetets stän
dige rek tor E ricus Jacobi Skinnerus3). Den förlust hans bortgång 
förorsakade ersattes väl ej fullt, d å  den ofvannämde Raumannus in
tog  hans p lats 1597 eller 1598. Redan i början af å r  1600 förflyt
tades denne dock såsom sagd t till dekanatet, och h ar troligen till efter
trä d a re  få tt E ricus Thomm Medolerus, prim us vid den nyss hållna 
filosofie magisterpromotionen, hvilken 1603 förflyttades till Wendels

')  J a g  grundar detta antagande derpå, a tt  någon måste liafva varit dekanus, 
innan Raum annus blef det i början a f  å r  1600 (se nästa not). Ocli det kan ej gernu 
va rit någon annan än Salemontanus. Så kan och förklaras, att Petrus A ndre» 
G rubb redan 1599 kunde blifva professor i fysik. Sin professur utbytte Salemon
tanus väl redan 1599 mot kyrkoherdeplatsen i U psala; redan d. 17 Sept. 1600 före
kom mer »M. Olaus pastor» i kapitlets förut (sid. 95 not. 3) omtalade p liktlista; 
1602 d. 25 Augusti begär M. Olaus Salemontanus pastor Upsaliensis a tt få Tillinge 
pastorat, hvilket beviljas (Dom kapitlets protokoll). A tt ban kallas »läsemästare» i 
160 1  å rs förläningsregister bevisar intet (om ty a tt kyrkoherden både då och sedan, 
såsom fallet var med Opsopteus, äfven användes som professor), så mycket mindre 
som han bland annan tionde har den från E hrentuna, hvilken enligt Räkninge- 
kam m arens förut anförda brel' a f d. 27 Nov. 1600 var anslagen åt pastor civitatis.

2) J a g  kan synas onödigt vidlyftig i bestämmandet nf professurernas vexling. 
men saken är dels stundom så invecklad och har dels varit så olika framställd, att 
ja g  ansett rig tig t angifva, hvad jag tro tt mig va ra  säker om. Raumannus förekom 
m er som professor redan d. 20 Febr. 1598 vid riksdagen i Upsala; dekanus kunde 
h an  ej vara, efter Johannes Olai lefde 4/e> sannolikt var han  från början professor 
i m atem atik hvilket lian bestämdt är vid magisterpromotionen d. 22 Jan u ari 1600. 
M en 1600 d. 27 Nov. är han dekanus (Räkningekam m arens anförda bref) och 
nämnes som sådan flere gånger. 1601 d. 12 October beslöt domkapitlet, a tt han 
skall behålla 18 tunnor af sin lön, efter det felas 3 månader i de 2 år, som han 
h a ft dekanatet. Samma dag konstitueras A nthelius till dekanus, efter han tjenat 
längst af de yngste af professoribus, men skall ock »antaga astronomicam lectio
nem» (Dom kapitlets protokoll). Lenanis i sin längd för hans flyttning till Gefle 
till 1604; ännu d. 19 April 1604 är han professor (bref af kapitlet i afskrift 
bland presterskapets skrifvelser 1600— 1647 i Riksarkivet), och i tiondefogdeu 
P ed e r Larssons räkenskap för Upland 1604 (d. v. s. för 1605 års utgifter) finnes 
än n u  hans namn.

3) Se ofvan s. 85 not 1.
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pastorat ')  och 1616—1621 var U psala kyrkoherde, tills genom 
G ustaf Adolfs b ref 1621 första teologiska professuren eller domprost- 
em betet dermed förenades. F ö rst 1604 fylldes den m atem atiska pro
fessuren ånyo, då Johannes Rudbeckius i e tt lyckligt ögonblick an
knöts vid högskolan. — Den astronom iska professuren låg såsom jag  
ofvan näm t i Paulini händer från 1594 till 1600, d å  han  tillträdde 
and ra  teologiska professuren. Till efterträdare tick han  Johannes 
Olai Anthelius, som äfven efter sin utnäm ning till dekan den 12 
Oktober 1601 hade sig å lagdt a t t  upprätthålla  de astronom iska 
föreläsningarna'-). H uru  länge detta  fortfarit, kan ej u trönas; 1605 
i November fick äm net ånyo sin egen representant, d å  M artinus Olai 
Stenius kallades till astronom ie professor 3), hvilken p lats han sedan 
innehade i 39 å r  till sin död. — Professuren i fysik bekläddes först a f 
Johannes P etri Gevaliensis 1593— 1595, derpå af Johannes Olai Gevali- 
ensis (se ofvan s. 95), som dock redan  1596 antog tredje teologie pro
fessuren, och lemnade fysiken å t  Olaus Johannis Salemontanus, såsom 
jag  nyss meddelat. N är så  Salem ontanus 1598 blef decanus, blef 
P etrus Andrese Grubb sannolikt hans efterträdare, ty såsom äldre för
fattare uppgifva, h ar han innehaft professuren i fysik, tills han om 
våren 1603 reste utrikes a t t  fo rtsä tta  sina studier. Sedan öfvertogs 
platsen af E lias Magni Rhalam bius (död 1608), som blifyit så  olyckligt 
ryktbar, emedan han lä t vid K arl IX:s kröning 1607 aflocka sig uni
versitetets privilegiebref4). — Professuren i logik eller som den först

')  Leiueus i sin omnämdn längd har »E. T. Medolerus, Aritm . et Geometr. 
prof. 1599 — 1603». J a g  tager uppgiften om professuren för riktig, men vill då an
märka, a tt enligt föreg. sid. not. 2 lemnade Raumannus tydligen sin plats tidigast 
(1. 12 Januari 1600, och Medolerus blef väl ej gerna nämd förr än efter promo- 
tionen d. 22 Januari. A tt han är professor detta å r  synes af dom kapitlets ofvan 
s. 95 not. 3) omtalade pliktlista. Om hans flyttning står i Buran förut anförda dag
bok: 16 0 H, J u n i  1, M edolerus t ill  W endel, 16 1 6  adventet dedhan  til Upsala igen.

2) Se föreg. sida. A tt han förut var professor i astronomi synes deraf, a tt 
i 1601 års förläningsregister (K am m ararkivet), som väl ä r  uppgjordt mot slutet af 
år 1600 eller början af 1601 har Raum annus tionden af Börje och Näs ( =  dekanatet) 
och M. Hans Anthelius tionden af D anm ark, som enligt Räkningekam m arens förut 
omtalda bref af d. 27 Nov. 1600 var anslaget åt prof. astronomins.

3) Lenseus i sin professorslängd anför »1605 in Novembri». Den 16 Dec. 
samma år talas om hans »nyantagna» professur (B ihanget s. 62).

4) Lenreus i sin ofvannämda professorslängd h a r: »Petrus Andre® Bothniensis 
1599—1603», men anför ej professuren. Olaus Celsius i sitt handskrifna Chronic.on 
Acad. Upsal. (Ms. Ups. Bibi.), hvars uppgifter oftast äro goda, säger, a tt han 1599 
blef professor fysices. F ör den vanliga uppgiften, a tt han varit professor i grekiska, 
tins ej något bevis; Paulinus skulle väl svarat för detta ämne. Redan 160 0  i April 
är han medlem af domkapitlet (dess förutnäm dn pliktlista). I  1601 års förlänings
register har lmn Törneby hemman och tionden af W ånge och Läby, men deraf synes 
ej hvilken professur han hade, ty hertig  Karl rubbade ofta anslagen. W änge och
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kallades »artium  dicendi», emedan under densam m a äfven retorik  och 
dialektik innefattades, blef efter hvad jag  ofvan (s. 95) näm t först 
tillsa tt å r  1599, d å  U psala skolrektor Petrus Petri Isoptedius blef 
dess innehafvare; han lemnade dock densamma redan 1601, för a tt 
m ottaga Tensta p a s to ra t1). P latsen blef derpå troligen besatt med 
den ofvannämde Rhalambius, tills han  1604 mottog fysiken och då 
lemnade rum  för Le mens -), hvarom  m era nedan. Professuren i me
dicin förblef fortfarande otillsatt.

Det kan vid första anblicken förvåna, a tt  professorer så  ofta och 
så  tid ig t u tby ta  sin professur mot e tt pastorat på  landet. Men saken 
var ej så besynnerlig; professorerna hade sjelfva redan  1593, såsom jag  
ofvan om talt, varnat, a tt  om ej underhållet blefve fast och tillräck
ligt, skulle lä rarne  föredraga e tt säkert bröd p å  landsbygden; deras 
farhåga hade nu blifvit till en verklighet. D etta förer mig naturligen 
till en hastig  teckning af de förnäm sta refvorna vid universitetet, så
väl i dess ursprungliga organisation, som i dess senare utveckling. 
De erkändes af universitetet sjelft, n ä r det 1604 kunde hos K arl IX 
begära a t t  återföras till s itt  förra stånd och förbättras med fiere pro
fessorer 3). Och de lågo nog för en hvar i öppen dag. Den organisa
tion, som gjordes 1593 och 1595, visar ju  tydligen, a tt  universitetet 
ej var fullständigt. Någon fakultetsindelning kunde ej komma i fråga, 
så  länge ingen professur fans i jurid ik  och den i medicin förblef 
obesatt, K arl sjelf m åste 1604 erkänna, a t t  »akademin med sådana

Läby voro 1593 ocli 1595 anslagna å t prof:n i matematik, Hagby åt ilen i fysik och 
D anm ark å t den i astronomi. H äraf skulle man kunna tro, a tt Grubb varit prof.
i m atem atik, men af skäl, som jag  förut anfört, var väl det Medolerus. Och 
Törneby anslogs ,s/3 95 å t professor physices. 1603 d. 6 Ju n i fick mag. Petrus 
Andrea:, som hafver varit »professor in philosophia» i Upsala och nu begifvit sig 
utrikes »till studium politicum et historiarum» understöd af hertig  K arl (Kammar
arkivet, Kam rer Sandbergs saml. om lärov. s. 175). — Rhalambius k a lla r sig fysicm  
professor, då han i början af 1606 blir rektor (Album studiosorum, Kons. arkiv) 
och blef det troligen snart efter att Grubb lemnade. Men Rhalambius har förut 
innehaft logices professuren (se nedan).

')  Lenan professorslängd; uppgiften bekräftas deraf, a tt han ej förekommer i 
det bref af d. 4 M ars 1 6 0 2 , som jag  i följande not anför.

3) I  Ped. Larssons ofvan omnämda tionderäkenskap för 1604 har M. E lias tion- 
den af Alsike, A ker och Tegelsmora, som Lenanis h a r i följande årets räkenskap 
(och som hittills alltid u tgått till logices professuren). Troligen blef han professor 
redan 1601, ty d. 29 Jan u ari 1602 ä r  Mag. E lias sent kommande i domkapitlet, 
och 1602 d. 4 M ars utfärdas ett rekommendationsbref för E laus P e tri Helsingus för
fattaren till den välbekanta »svinmagen», af ärkebiskopen, de tre teologerna, P . 
Andrea?., Olaus Johannis Salemontanus, E. T. Medolerus och E lias Magni Råålam- 
bius (Ups. Bibi. Palmskölds saml. Bibliografi Tom. X IV  s. 311).

3) 1). 13 Ju li (B ihanget s. 55). 1604 års tionderäkenskap anför blott 3 pro
fessorer, Paulinus, Anthelius och Rhalambius.
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fakulteter ännu in tet ä r  bestäld, som en rä t t  akadem i borde v a ra» '). 
Dekani funktioner h a r  troligen sam m anfallit med rektorsem betet2) 
och i alla  händelser fans 110g b lo tt en dekanus, såsom ännu 1621 
var fa lle t3). Mellan domkapitel och konsistorium  rådde ju s t ingen 
skilnad. Det senare namnet förekommer ej ännu, och det rä ttaste  
to rde vara a tt  säga, de t professorernas sam m anträde såsom sådana 
b lo tt åstadkom  e tt utv idgadt domkapitel. T alrika bevis finnas, isyn
nerhet från äldre  tider, huru  äfven icke-teologer suto i dom kapitlet4) 
och huru  allmänna, ren t akademiska, saker der behandlades5). K apit
lets protokoll äro derföre äfven det akadem iska konsistoriets, ehuru 
de i senare hänseendet äro ovanligt torftiga, och tyvärr 1111 mera äfven 
för åren 1608—1633 förkomna. Man hade väl ej tänk t sig saken 
annorlunda från  början, och dels var m an väl ej så noga om formen, 
dels var ännu det hela a llt för ofullständigt och obestämdt. Och så 
s ta rk t var de tta  sam band mellan kapitel och konsistorium (naturligt 
genom den s ta rk a  teologiska prägel, som tidens riktning har, hvilken 
gjorde universitetet i första rum m et till en prest-b ildn ingsanstalt)6) 
a tt  äfven efter 1624, då konsistorii egna protokoll begynna, fortfara 
icke-teologer länge a t t  s itta  i dom kapitlet. Om de äldsta konstitu
tionerna ännu funnes i b eh å ll7), skulle de säkerligen b ära  vittne 0111 

huru  outvecklade formerna voro. Ilektors ställning var föga bestämd. 
Privilegiebrefvet 1595 om talar hans bifall, såsom erforderligt vid pro
fessorers till- och afsättning och ålägger honom a tt  förhöra och in- 
skrifva de nya studenterna. Men d e tta  ä r  ock allt. F ö rsta  gången

' )  K arl IXrs svar d. IG Dec. 1604 (B ihanget s. 59).
2) När Paulinus lem nar rektoratet cl. 18 Dec. 1599. antecknar han i Album 

studiosorum: Post annuum  d eca n a tu m . . .  M . Jacobo E ric i, rum  rector ren u n tia 
retur, m atriculam  hanc red d id it L . P aulinus G othus.

3) Se Bihanget s. 178, W allii bref d. 21 Dec. 1621.
4) Protokollet gör härpå ingen åtskillnad, utom vid d. 17 Mars 1602, der det 

står: l oro i  C ajntlet och 'politici tillstädes.
*) R ansakningar om studenternas öfverträdelser förekomma flera gånger. Der 

beslutes om öfversändande till Stockholm af universitetets vigtigare urkunder 
1595). Rektor öfverlemnur der d. 11 Ju li 1601 ärkebiskopsembetet åt Olaus M artini, 
och 1613 resigneras rektoratet i kapitlet (B ihanget s. 136).

ti) N är hertig K arl d. 30 Augusti 1602 skrifver till professorerna och begär
få en »lärd politisk person» a tt använda på beskickningar, tillägger h a n : a tt om det
ej vore möjligt, hade riket illa användt om kostnader på universitetet. Och ther 
någct gott sktdle. b lifua  u th a f  then A cadem ie, då  motte icke olle b lifue Prester, 
uthan somlige och in form eres t ill  thett icerltlzligc regementhe (R iksregistraturet).

:) De åsyftas tydligen, när det 1604 talas om den »förre ordning, som H. F.
N. om academiiE personer och theres lexer sam pt exercitiis, disputationibus och
declamationibus t i l lh ö ra n d e .. .  beuilliet» (B ihanget s. 51). Och 1610 talas åtskilligt 
om »llegia; Majestatis Constitutiones Academica;» (B ihanget s. 84, 85).
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rek tor tillsattes, h a r  (let troligen skett genom hertig  K arl; Skinnerus 
blef då. ständig  rektor, efter hvad jag  förut nämt. E fter hans död 
tyckes rek to r hlifvit utsedd för e tt å r  i sender och troligen vald 
af de an d ra  professorerna, u tan  a tt  dock valet ske tt vid samma tid  
hvarje år, eller g å tt i någon slags tur. 1598 ta las ej om någon rektor, 
och inbördeskriget h a r  väl d å  h ind ra t all verksamhet. Följande året 
ä r  Paulinus rek to r och nedlägger värdigheten d. 18 Dec. 1599. Hans 
efterträdare  b lir Jacobus Erici, men på honom följer ånyo Paulinus 
under å r  1601 och lem nar först d. 25 Febr. 1602 p lats å t  Johannes 
Anthelius. 1603 var universitetet upplöst för p e s te n 1). 1604 är 
Jacobus E rici re k to r '-) och får den 16 Oktober samma å r  Paulinus 
till efterträdare  :l). F ö rst d. 23 Jan u ari 1606 inaugureras E lias Magni 
llhalam hius 4), som tyckes fortfarit som rek tor än d a  in i April 16075). 
H ans efterträdare  Johannes Blanchovius, Petrus Rudbeckius (Febr. 
1609—Febr. 1611) och Johannes Raum annus (Febr. 16116) —Febr. 
1613) kalla sig b lo tt prorektorer i studentm atrikeln; hvarföre torde 
vara  svårt a t t  säga 7).

Mest led universitetet utan tvifvel deraf, a tt  professorernas löne
anslag icke bibehöllos orubbade. Man få r visserligen ej glömma, a tt 
det polska kriget fordrade stora ansträngningar och sålunda nöd
vändiggjorde uppoffringar från  den enskildes sida, men universitetet 
tick dessutom  lida genom upprepade ombyten a f  den kyrkotionde, å 
hvilken lönerna anvisades. P å  riksdagen i Linköping å r  1600 be
gärde presterskapet a f  hertigen, a tt  »efter mycket ä r  från akademien 
förryckt, som dertill hafver varit förordnadt», en del a f Vadstena 
klosters egendom m åtte  anvisas å t detsam m a eller rent af hela uni
versitetet d it förflyttas 8) ; och vid universitetet sjelft hördes följande 
å re t den klagan, a tt  man icke kunde bibehålla så  m ånga professorer,

')  A llt clet föregående synes af Album studiosorum.
*) I bref af ärkeb. prof:s och kapitttlares d. 19 A pril (R iksark. Prestersk:s 

skrifvelser 1600— 1647).
3) Album studiosorum.
4) I  Buran dagbok (Kongl. Bibi. F . a. 4. in 4:o, fol. 8) står på d. 2.'3 Januari 

1606 »D isjndering hos Ilhalainbius i  hans inauyura ts .»
*) E h u ru  Album studiosorum ej säger, när Blanchovius till- eller frånträdde, 

synes af handstilen, a tt Rhalambius inskrifvit studenterna från d. 19 Febr. 1606— 
11 April 1607.

*) Raumanni hand börjar visserligen ej förr än d. 5 Sept. 1611, men Rud- 
beckii hand upphör redan vid d. 18 Februari och derpå följer »Catalogus Audi
torum  . . .  sub prorectoratu Joh:s Raumanni SS. Theol. doctoris.»

7) Såvida ej rektorseinbetet ansågs upphäfdt, sedan Karl vid tiden för krönin
gen (d. lb  M ars 1607) återtagit privilegiebrefven.

8) Presterskapets svar på hertig  Karls punkter, L inköping d. 24 Febr. 1600 
(Concept i R iksarkivet på riksdagsacta).
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som ])rivilegiebrefvet bestämde, emedan underhållet var b o rtry ck t'). 
Och tiondesocknarnes antal var både förm inskadt och ombytt. Ännu 
ä r  1596 och 1597 hade ingen förändring s k e t t2), men 1600 ä r  en 
betydlig indragning försiggången, i det hvarje professor b lo tt h ar en 
socken i stället för de två eller tre, som de förut haft, och ej a lltid  
en af de u rsprungliga3). Itedan 1601 tyckes dock en återgång till 
e tt b ä ttre  hafva iu träd t genom ökande a f  socknarne eller åtm instone 
af tiondeanslagen 4). Men under den följande tiden förekomma igen 
exempel på indragning a f  sockentionde, och äfven pradiendepastoraten 
blefvo teologerna från tag n a5). Det ä r  möjligt, a t t  professorerna sjelfva 
gifvit anledning till den ovilja hos hertigen, som u tta lade  sig i dessa 
åtgärder och som ännu tydligare fram trädde i underhandlingarne 1604, 
till hvilka jag  sn art skall komma.

Äfven kommunitetet undgick ej en känning af tidens ekono
miska svårigheter oaktadt de högtidliga löften, som gifvits ju st om 
dessa anslags orubbade förblifvande vid sitt ändam ål. Jag  h a r  ofvan 
nämt, hvilka socknars tionde dertill anslogs d. 26 Augusti 1593 och 
hu ru  anslaget ändrades och ökades d. 15 å lars 1595. Medelbeloppet 
af den spanmål, som varit å t  kom m unitetet anslagen, tyckes hafva 
vexlat mellan 2,200 och 2,400 tunnor spanm ål och således utgjort

') Domkapitlets protokoll d. 7 Dec. 1601.
2) Såsom synes af Bihauget n. 17 s. 40 och 1597 års förläningsregister i Kam

mararkivet, jäm förda med 1595 års bref.
3) Det al' mig ofta åberopade brefvet af Räkningekam m aren till (fogden) Per 

Larsson d. 27 November 1 6 0 0  anslår nemligen åt domprosten W axala, poenitentiarius 
Björklinge, decanus Börje, professor astronomia: D anm ark, mathernatum W änge, 
pliysicm Hagby och logic* Alsike (Kam mararkivet, Upl. Haiull. 1601 n. 15).

4) I 1595 års förläningsregister hafva de tre teologerna 172, 197 och 179 daler, 
Skinnerus (rektor) 259, Joh:s Petri 149, Paulinus 148. I d:o för 1596 (Bihauget
n. 17) hafva teologerna 219, 221 och 160 daler, Skinnerus 214, Salemontauus och
Paulinus 151 och 121 daler. Enligt 1601 års förläningsregister har Jac. Erici både 
Bondkyrkans och W axala  tionde, 195 tunnor, Paulinus af Fundbo och Björklinge 
279 t:r, Raumannus af Börje och Näs 180 t:r, Salemontauus af Erentuna och Tolfta, 
Elfkarleby och W essland 143 t:r, Anthelius (i astronom i) 96 t:r af Danm ark och 
P. A ndre* (Grubb) 94 t:r af W änge och Läby. Om jag  evalverar denna spanmål 
i penningar efter 1 '/< daler (5 m ark) för tunnan och dertill lägger hemmanens ränta 
(som synes af Bihauget n. 17), synes att lönerna 1601 voro bättre än å r  1596.

®) I  odateradt betänkande af presterskapet öfver hertigens och rådets punkter 
(troligen från 1604, Riksarkivet, Oxenstjernska saml. rikdagsacta) begäres, a tt efter 
Alsike ä r  gifven hertig  Gustaf, professor artium  m åtte bekomma Ä ker, Dalby och 
Ramsta. — 1605 äro W axala, A lunda och Balingsta sedan några å r  tillbaka bort
ryckta (Bihauget s. 62). — Fundbo pnebende togs (troligen 1603) från Paulinus 
(se Ransakning d. 18 Ju n i 1606  på Stockholms rådstuga bland Presterskapets skrif- 
velser 1600—1647 i R iksarkivet; jfr. dom kapitlets protokoll i Sept. 1604). Bond
kyrkans och Näs pr*benden borttogos senast 1604 (B ihauget s. 57).
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dubbelt så s to rt belopp, som löneanslaget till professorerna1). Men 
h ärtill kom äfven inkomsten a f  Y årdsä tra  hemman och, såvida före
skriften af 1595 blifvit följd, e tt veckobidrag a f  16 studenter med 8 
öre i veckan, hvilket för en antagen tid  af 52 läsveckor giorde 208 
daler för å re t ytterligare till de 8,000 daler, hvartill tiondeanslaget 
steg 2). Om dessa anslag u tgå tt till s itt fulla belopp, borde de varit 
fullt tillräckliga, d å  ju  på hvar och en af de 40 studenterna skulle 
kommit mer än  hälften af lägsta professors lön. Men de t h ar nog ej 
skett, såsom alltför tydligt fram går a f  biskoparnes och presterskapets 
skrifvelse d. 18 December 1604, der det heter a tt  konungen »nyligen 
begynt restaurera  kommunitetet som på någon tid tillförene varit 
förfallet» 3). Och and ra  bevis derför saknas ej. A r 1597 i Augusti 
vid professorernas återkom st från riksdagen i Stockholm »inrättades 
ånyo kom m unitet för tolf personer»4). Visserligen steg siffran sedan, 
så a t t  den under åren 1600 och 1601 vexlade mellan 28 och 86 per
soner i veckan5). Men hertigen h a r  ej lem nat anslagen orubbade, 
ty  1598 h a r han  indragit Sim tuna och T orstuna tionde och lem nar

')  För ar 1394 linnes en beräkning, som dock angår de socknar, som anslogos 
1593 (se Bilmnget s. 26); den slu tar på 41 läster, 3 pund ocli 3 spann =  1,989' 2 
tunnor (K lerkeriets underhåll i städerna etc. beviijadt af hertig  Karl och Rådet på 
Upsala möte å r  1593, Riksarkivet, Handl. rör. svenska kyrk. 1560— 1600). F ö r de 
förändrade tiondeanslagen 1595 (Bilmnget s. 35) tins ingen fullständig uppgift å 
deras spannmålsbelopp (i 1596 års förlän i ngsreg. för hela riket är slutsiffran 2,226'/., 
tunnor, men specialsummorna gifva blott 1,790 i resultat; visserligen saknas der 
linska tionden, men siffran för Uplandssocknarne, 331 tunnor, är tydligen aldeles 
orik tig), men jag har approxim ativt beräknat den på följande sätt. F ö r de tolf 
komnmnitetssocknarne i Östergötland, Vestergötland och Småland tins en uppgift i 
1595 års förläningsregister slutande på 22 läster. F ö r Delsbo fins ett qvitto för år 
1600 :i 4 läster, 4 pund och 2 spann (Kam r. Sandbergs saml. om läroverken i 
Kam m ararkivet s. 170). För de öfriga sex socknarne norr om M älaren har jag  
tagit samma siffra, som i ofvau anförda beräkning af 1594, hvilken gör 20 läster, 
5 pund och 3 spann. F ö r Finlands två socknar har jag  nöjt mig med samma siffra, 
som klockareräntan år 1593 eller 3 läster. Sam manräknade utgöra beloppen (efter 
48 tunnor på lästen) 2,390'/2 tunnor. — Professorernas löneanslag i tionde å r  1601 
(se föreg. s. not. 4) stiger blott till 987 tunnor, och om jag  äfven tillägger deras 
inkomst af prasbenden och hemman stiger nog summan ej till 1200 tunnor.

2) 8 öre =  1 mark. således 16 mark eller 4 daler i veckan. Som jag  förut 
näm dt var tunnan värd 5 mark eller l ' / 4 daler, hvilket för 2,400 tunnor gör 3000 
daler. Riktigheten af den beräkning, jag  försökt göra öfver kommnnitetets inkom
ster, synes visserligen bekräftas deraf, a tt  K arl IX  1604 anslår dess behof till 3,143 
daler; men då var det också fråga om 100 studenter, medan 1595 års bref blott 
om talar 40.

3) Bilmnget s. 56.
4) Album studiosorum.
®) Kom nninitetsräkenskaperna för dessa å r  i Kammararkivet. Jfr. det utdrag 

u r dem jag  tryckt i Bilmnget n. 18, s. 43—47.
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p å  professorernas bön två  andra socknar i stället, dock med begäran 
a t t  få veta, hvilka studenter, som der hållas och hu ru  underhållet 
anviindts. Och p å  minskningen i anslaget lins äfven bevis ').

H urudan spisningen å  kommunitetet varit, synes af de t u td rag  
u r dess räkenskaper, som jag  tryckt -). B rödet h a r  tydligen i a ll
m änhet varit rågbröd, och dylikt af hvete h a r  väl endast vankats 
om söndagarne. Öl h a r  ej å tg å tt i så  ringa qvantiteter, d å  bland 
utgifterna tinnas 124 tunnor malt, nära  15 lispund hum la och 40 
tunnor korn. M jölkqvantiteten deremot synes för ringa, a tt  den skulle 
kommit i fråga annat än för köket. K öttet h a r  egentligen b estå tt i 
i oxkött, hvaraf dock to rkad t kött synbarligen förtärts dubbelt så ofta 
som färskt; af salt kö tt förekommer blott en tunna; man skulle nästan 
kunna tro, a tt epitetet »grönt» betyder, a tt  det ej var nju tbart. F läsk  
h a r eget nog varit ganska sällsynt, och a f  fårkö tt å tg å  b lo tt nio 
kroppar. Sylta och korfvar hafva häri g jort en behaglig afvexling. 
En större rikedom på sorter företer matsedeln p å  fisk; sill, ström m ing 
och torrfisk bilda kärnan  deri, någon gång h a r äfven lax, id, sik, å l 
och braxen förekommit vid mera högtidliga tillfällen; derem ot tyckas 
2 1/2 tunna »saltgröna» gäddor erinra om tider af b ris t och svält. Grön
sakerna hafva varierat mellan rofvor, kål och morötter. Och supare- 
m aten h a r nog sällan g å tt utom välling, g rö t och ärtsoppa. P å  de 
25 trä ta llrikarne hafva väl studenterna in tagit sina mål, som an rä tta ts  
på  stenfat, och derpå nedsköljt födan med öl u r  de fem kannor, som 
inventariet upptager, men huruvida de haft mer än »ett handkläde» 
a tt  u tp låna  spåren häraf, ä r  ej lä tt a tt  afgöra, ej heller om de sjelfva 
medfört knifvar och gafflar. — En annan fråga blir, hurudan  kosten 
verkligen var. N är vi längre fram, sedan dock en så mycket bättre  
ordning och tillsyn i a llt blifvit införd, få se, hu ru  klagomålen öfver 
kommunitetet aldrig  taga slut och föra till dess upphäfvande 1637, 
så kan det ej förvåna oss a tt  redan nu m öta dylika. I konsistorii 
protokoll för d. 5 Maj 1602 ä r  följande antecknadt. »Convictores alla 
tillhopa bekände, a tt  brödet rifver dem i buken, så  a tt  de blifva sjuka 
d e ra f . . .  item a tt  oeconomus hafver p å  sitt bord b ä ttre  bröd än han 
gifver dem, item a tt  han  sluter notarium  ifrån sin disk. Item  ä r  
deras m isstanka, a tt  de t tilläfventyrs skrifves m era p å  dem om veckan, 
än de förtära, efter han  så mycket dricker, som ä r  oeconomus.» Bet 
tä ta  ombytet a f  dessa föreståndare, nemligen fyra p å  de 7 åren från 
1593, kunde ju s t ej befordra ordning och god skötsel a f en så stor

')  Hertigens bref cl. 13 Jan u ari 1598 (R iksregistraturet fol. 24). A f 1600 ocli 
1601 års förl&ningsregister synes, a tt socknarne i Vestergötland voro ombytta, hvar- 
jem te beloppet för hvarclera året blott stiger till 95 tunnor mot 159 a r  1595.

2) Bibanget s. 43—47.
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hushållning. Eget ä r  a tt  ej den ringaste antydan tinnes, hvar kom- 
m unitetshuset varit beläget. Visserligen hade regeringen dertill an 
v isat Studentholm en, men tvifvel kan uppstå, om de t någonsin varit 
der upprä ttad t, ty längre fram  rinna vi det vara förlagdt i bygg
naderna på tom ten nedan och no rr om Gustavianum  och stallgården 
(d. v. s. mellan Rundelsgränd, S. L arsgatan  och Jernbrogatan), utan  a tt 
någon flyttning d it omtalas.

Jag  h a r visat, a tt  universitetet led af ej obetydliga brister. Vi 
skola nu se, huru  å r  1604 åtskilliga förhandlingar pågå mellan Karl IX, 
presterskapet ocli professorerna för a tt  få dessa afhulpna. P å  Norr
köpings riksdag i M ars m ånad 1604, vid hvilken K arl omsider antog 
Sveriges krona, fram lade han  ett förslag till ny ordning för universi
te te t l). Det var äm nadt a t t  för en längre fram tid tjena till grund
val för detsam m a, såsom synes deraf, a t t  de t nästan  oförändradt in
togs i kyrkobalken af konungens eget förslag till landslag, hvilket 
fram lades p å  riksdagen 1 6 0 9 I  de tta  förslag ökas professorernas 
an ta l till elfva m ot de å tta , som beviljats 1595. Teologerna minskas 
visserligen från tre  till två, men i stället skall en professor rinnas i 
ju rid ik , som föreläser »lagen, ethicam ^och politicam». Medicus skall 
ej b lo tt undervisa i läkarekonsten u tan  och hvart å r  hålla  »en ana- 
tomiam». Till de fyra filosofiska professorer, som förut funnos, nem- 
ligen i logik, fysik, »hvilken skall ock läsa metaphysicam», matematik, 
(som om fattar aritm etik, geometri, optik, mekanik och isorropik), sam t 
astronom i, hvari äfven astrologi och geografi ingå, lägges nu tre nya 
en »rhetor eller orator», en »poeta hvilken ock skall läsa historias» 
och en linguarum  professor i grekiska och hebreiska. Ingen af dessa 
utom  teologerna får vara  prest. De skola af konungen efter i U psala 
föregånget prof tillsättas, men äfven af honom afsättas, om de odug
lige äro; clen som »vanför» varder, skall med ärlig t uppehälle för
sörjas. Ärligen skola 2 riksråd  jäm te ärkebiskopen, 2 biskopar och 
2 u r  kanslit hä lla  inspektion vid universitetet. — Vid kommuni- 
te te t skola än d a  till hundra studenter, s. k. konungens stipendiater, 
underhållas, men p å  det vilkor, a t t  de vid in trädet erlägga 40 m ark 
och derjem te betala  1 m ark i veckan; efter tre  års förlopp skall ånyo 
en insättning ske a f  40 mark. Högst m ärklig och ganska praktisk 
var bestämmelsen, a tt ingen egde vara student längre än sex år, ty, 
h e te r det, den som intet fö rbättrar sig i dessa sex år, han  gifve sig 
i konungstjenst eller varde hofman [ry ttare] eller fotgängare, borgare 
eller em betsm an [handtverkare] eller bonde. I händelse universitetet 
tarfvade ökad inkomst, egde konungen sammankalla rådet, biskoparne

’) T ryckt i B i han get s. 48—50.
2) Se Lagförslag i Karl IX:s tid, Stockholm  1864 företalet s. xx ii.



112 Ifrågasatt universitetsreform år 1004.

och 2 prester af' hvart stift; hvad de bestäm de egde ingen motsäga, 
vare sig riddare, sven, prest eller lekman, dock a tt  pålagan för hvar 
ej öfverstege två  mark.

Biskoparne och de tre  i riksdagen deltagande professorerna, 
nemligen teologerna Jacobus Erici, Paulinus och Anthelius *), afgåfvo 
d. 14 Mars sitt betänkande öfver konungens förslag -). Liksom han 
erkände de nödvändigheten a tt  få alla fyra fakulteterna representerade 
genom tillsättning af en professor i medicin och en i juridik, om 
hvilken senare de erinra, a t t  han bör jäm föra den svenska lagen med 
ju s  imperiale. Men i den teologiska fakulteten vilja de hafva ej blott 
de Ö gam la professorerna u tan  också en i hebreiska, hvilken m åste 
räknas dit, dertor a tt  han allenast u r gam la testam entet kan »de
m onstrera veritatem  et verum usum linguae Hebrete». I stä lle t in
draga de den »linguarum» professur, som K arl föreslagit, emedan 
ungdomen bör efter den ordning, som nu gällt i några år, hafva lä rt 
»praecepta Graecae linguae» redan i skolan och såväl Orator, som Poeta 
bör drifva »usum tam  graecae quam latinae linguae ex probatissim is 
utriusque linguae scriptoribus.» I öfrigt an taga  de förslaget, b lo tt att, 
såsom häraf synes, de ökat läjjareantalet till to lf i stä lle t för elfva. 
Deremot väcka de fråga om rektoratet, huruvida det skall vara  stän 
digt, såsom förut varit stadgadt, eller för å r  eller halfår; de bedja i 
underdånighet a tt  få den tioårige G ustaf Adolf till ständig rektor 
och a t t  i hans ställe årligen en vice rek tor m å efter tu r  utses bland 
professorerna. Derjemte anhålla de, a t t  konungen m åtte  bland riks
råden, helst bland dem, som hafva sina sätesgårdar n ära  Upsala, 
u tse en prokansler 3), som eger upptaga och hos öfverheten befordra 
universitetets ärender. I afseende på den årliga inspektionen och 
professors tillsättn ing instämma de i konungens förslag, med tillägg 
dock a tt  professor skall underskrifva den oförändrade Augsburgiska 
bekännelsen och U psala mötes beslut. De begära ock få uppgift a f 
konungen, huru  mycket han äm nar förordna till hvarje professors 
underhåll. Aled kommunitetsförslaget äro de m indre nöjda. De vilja 
a t t  några, som kallas konungens stipendiater, skola hafva föda och 
kläder för in tet; de öfrige må betala 40 m ark för hvart tredje år, men 
i stället förskonas a tt  gifva en m ark i veckan. Ty om så skedde, skulle 
m ånga heldre studera utrikes, der veckokosten i kommunitetet vexlade

')  Deras namn förekomma muler presterskapets svar d. 16 Februari 1604 
(orig inal i Riksarkivet, riksdagshandlingar för 1604).

2) T ryckt i bihanget s. 51—54.
3) Härmed afses tydligen detsamma, som med en kansler, hvarom i betänkandet 

ej är fråga på mer än ett ställe, i det nemligen i kommissionen för universitetets 
inspektion h ä r »cancellarius» insatts i stället för de 2 biskopar, som K arl föreslagit.
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mellan 3 4 och 1 mark, hvarigenom de alltid skulle liafva 40 m ark 
besparade. Deremot antaga de förslaget om sex års maximum för 
vistelse vid universitetet. Till s ist anhålla de underdånigen, a t t  uni
versitetets och kommunitetets upprättande och förbättring m åtte utan 
dröjsm ål sä ttas i verket.

Detta h a r dock ej skett, ovisst af hvad orsak. Om sommaren 
ingick nemligen U psala stifts presterskap till konungen och begärde, 
a t t  universitetet skulle komma i s itt förra stånd igen, förbättras med 
fiere personer och slutligen få e tt eget tryckeri. Svaret var långtifrån 
uppm untrande. K arl begärde ironiskt a t t  få veta, hvem som kommit 
universitetet u r s itt förra stånd eller hvem som varit det till för
hinder, a tt  det icke förblifvit i s itt  rä tta  stånd; n är han få tt för
nimma, hvilka man funnit a tt  använda som professorer, skulle han nog 
försörja dem med nödtorftigt underhåll; boktryckare hade han efter- 
skrifvit, men han erinrade tillika, huru  man försummat hans förra till
bud  '). U tan verkan h a r kanske denna erinran från stiftet ej varit. 
I  September utkastade Karl e tt aldeles nytt förslag till kommunitetets 
upprättande '-). H an ville försätta  de t i en oberoende ekonomisk ställ
ning genom a t t  bilda en tillräckligt stor penningfond för dess räk
ning. Det skulle så  tillgå, a t t  de 100 studenterna skulle hvar betala 
tio daler (— 40 m ark); till denna summa af 1,000 daler ville Karl 
lägga 4,000, hvarpå detta  kap ita l skulle s tå  och förräntas, tills årliga 
afkastningen uppginge till 0,145 daler, hvilket var kommunitetets be- 
hof for år. Sålänge kapitalet ej hunnit en sådan storlek, skulle under
hålle t ske p å  det sätt, a tt  de 100 studenterna betalade en m ark i 
veckan, hvilket gjorde 1,300 daler om året, hvartill konungen skulle 
gifva 2,000 daler, hvarigenom koinmunitetet borde få e tt årlig t öfver- 
skott a f 157 daler. Om detta  förslag blifvit tilläm padt, ä r  mig obe
kant, men något h ar Karl vidgjort saken, efter presterskapet i Decem
ber tackar honom, a tt  han »nu nyligen i denna besvärliga dyra krigs
tiden  hafver nådeligen påbegynt a tt  restau rera  koinmunitetet der- 
sam m astädes, som på någon tid  tillförene varit förfallet», men verket 
m åtte  snart liafva afstannat igen, efter professorerna å r  1C08 kunde 
skrifva, a tt  de »fattiga studenter, som sig i Upsala förhållit i för
hoppning, a tt  något kommunitet skulle anrättas, äro nu mestadels för
skingrade» 3). Afven i e tt annat afseeiule torde framställningen om 
sommaren 1004 bu rit frukt, ty samma höst nämdes Rudbeckius och 
Lenaeus till professorer.

') K arl IX:s svar «1. 13 Ju li 1604 (B ihanget s. 55).
2) R iksregistraturet 1604 fol. 327. Datum är icke angifvet, men brefvet stär 

«m ei' n andra af d. 11 och 12 September.
,  Begge skrifvelserna i B ihanget s. 56 och 78.

Ups. Univ. H ist. I. 8
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Och presterskapet trö ttn ad e  ej a tt föra universitetets talan. I 
December 1604 voro m edlemmar af detsamma församlade i Stockholm 
jäm te biskoparne och universitetets rektor, Paulinus; de ingåfvo d. 13 
December en skrifvelse till riksrådet, i hvilken åtskilliga för universi
tetet vigtiga frågor berördes '). H är förnya de begäran om Gustaf 
Adolfs utnäm ning till rek tor och anhålla dessutom a tt  få en kansler. 
I afseende p å  kom m unitetet önska de fortfarande, a tt  några  skulle 
hafva allting fritt; de betalande å te r skulle gifva en m ark i veckan, 
men slippa ifrån kapitalinsättningen af 10 daler. De tre  prsebende- 
socknarne, Bondkyrkan, Fundbo och Näs, som donerats 1593, men 
sedan borttagits, m åste återgifvas eller med and ra  ersättas, emedan 
eljest professorerna ej kunnat hjelpa sig fram. Till s ist begära de 
ödmjukt, a t t  professor Jacobus Erici m åtte få n ju ta  sitt underhåll för 
året, aldenstund han icke bekommit något för det förra och derigenom 
råk a t i stor gäld och fattigdom. Karls svar, afgifvet tre  dagar senare, 
v ittnar om den spänning, som nu rådde mellan honom och prester
skapet, ty  han  spar der ej p å  ganska b ittra  slängar. F ö rst få de 
höra, a tt deras påminnelse om akademiers och skolors vidm akthållande 
(hvilken dock, sanningen a tt säga, synes oskyldig nog äfven till for
men) vore aldeles obehöflig, ty  konungen och råd e t veta väl, a tt  u tan  
sådana kan in tet regem ente hafva bestånd. Prinsen ä r  ännu för ung 
a tt  blifva rektor, och för öfrigt »är akademien med sådana fakulteter 
ännu in tet beställd, som en rä t t  akadem ia borde vara»; n är det skett 
och prinsen »bättre lärer förstå saken och åren kunna blifva flera», 
kan det väl gå för sig, om han sjelf vill det. Kansler vill han der- 
emot gerna nämna, om de gifva honom förslag derpå (häraf blef dock 
ingenting). I kommunitetsordningen vill han ej göra någon annan 
ändring, än  a tt veckoafgiften nedsättes till en half m ark; »de som 
icke vilja våga tio daler på deras barn i tre  år, de m åga blifva der- 
ifrån.» Om någre »som hafve goda ingenia» äro så  fattiga, a t t  de 
ej hafva rå d  till tio daler, så vill konungen lå ta  betala  för dem »ur 
akademiens uppbörd» (en högst egen frikostighet). Ingen utgift skall 
ske u tan  konungens vetskap och vilja, hvarför han jäm te »fogden» in
sätter 2 riksråd  och hofkanslern a tt  taga reda på universitetets ut
gifter. H äraf synes, a t t  någon rän tm ästare  ej fans och troligen ej 
heller några räkenskaper (utom för kommunitetet), i det en hvar 
direkte af fogden mottog sin uppbörd. Prsebendena vägrade Karl be- 
stäm dt a tt  å terstä lla : »professores kunna icke ak ta  både boken och 
socknarne tillika, utan  en p rest skall vara i hvar socken, efter som 
bönderna begära, och professores blifva försörjde med deras stipendiis

')  Bihanget s. 56—58. Karls svar den 16 Dec. anf. st. s. 58—61.
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och en afvelsgård». Jacobus Erici skall få s itt underhåll, n är han 
betalt, hvad han blifvit universitetet sky ld ig l). Till s ist få de p å  sin 
tacksägelse, derför a t t  hvad som p å  Norrköpings herredag beviljats, 
rörande presternas vederlag m. m., blifvit oryggligen hållet, det to rra  
svaret, a tt, »medan H. F. Nåde hafver haft regem entet i händer, ä r 
dem hvarken förr eller senare något skedt m ot deras vederlag, fri
heter och andre vilkor och skall härefter ej heller ske.»

Presterskapet svarade h ä rp å  redan  följande dagen2). Det hem
ställer, a tt de begge riksråden och hofkansleren doktor Nils Chesneco- 
pherus m åtte genast begifva sig till Upsala, och a tt  alla  frågor m åtte 
till dem då hänskjutas, men förnyar än  en gång sin begäran, a tt 
teologie professorerna m åtte  få behålla sina prgebenden. Slutligen 
tager det skickligt fasta på konungens slutord och inflätar i tack
sägelsen för hans löfte a tt, liksom någon rubbning i Norrköpings- 
beslutet ej egt rum, den ej heller skall ske, en förklaring, a t t  de sjelfva 
ingalunda kunna sam tycka till någon förändring i Norrköpings beslut.

Det kan vara  tid  p å  a tt  från dessa temligen ofruktbara, ehuru 
vigtiga underhandlingar, vända blicken till universitetet. Den syn 
som möter oss ä r  både glädjande och oväntad. Tvenne unge, k raft
fulle och rik t u trustade lärare  liafva tr ä d t  i universitetets tjenst och 
rycka dess ungdom med sig. Det ä r  Johannes RudbecJcius och J o 
hannes Canuti Leneens. Den förres like i både rik begåfning, hand
lingskraft och m ångsidig lärdom  ä r svår a t t  finna, om ock sonen, den 
store Olof, i somligt g å tt längre än fadern. Såsom äk ta  son af Karl 
den niondes och G ustaf Adolfs Sverige förstod han a t t  m idt i den 
största  nöd, med få tillgångar och otaliga behof, dock bjuda alla 
svårigheter spetsen och icke rygga tillbaka för någon uppgift. Det 
var denna anda, som lyfte Sverige upp till storhetens höjd, och af 
den iir ltudbeckius en lysande representant. Denne märklige man 
föddes den 3 April 1581 n ära  Örebro, der hans från Holstein in
flyttade fader slutligen blef stadsskrifvare :l)- E fter a t t  hafva genom
g å tt Örebro och Strengnäs skolor, afreste han till Upsala 15984). der 
han tillbragte trenne år. E nlig t tidens sed reste han derpå utrikes 
och lä t jem te den äldre brodern P etrus (som också sedan blef pro
fessor i Upsala) inskrifva sig i W ittenberg d. 10 Juli 1601, hvarest

')  Förmodligen hade han kommit på halans för komiminitetet, med hvars upp
köp han synes haft mycket a tt göra enligt dess räkenskaper.

2) Bihanget s. 61, 6 2 .
3) Ja g  har öfverallt i denna fram ställning följt Norlins u tm ärkta monografi 

öfcer Riidbeckius (A kad. afhandling Ups. I860), utom der särskilda källor angifvas.
4) Detta visar, a tt universitetsmatrikeln, som ej har några namn för 1598, är 

långt ifrån fullständig.
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han, efter a tt  under sådana lärares ledning, som Hunnius, Gesnerus, 
Ringius och L. H utterus hafva studerat teologi, filosofi och språk, 
promoverades till m agister vid 22 års ålder. E fter en kort utflygt 
till m ellersta och södra Tyskland lät han inskrifva sig i Jena  1603 
och stannade der för en tid. Han hade redan  gjort sig så bemärkt, 
a tt  under förenäm da utflygt blef p å  Elise H utteri anbefallning en 
professur i N iim berg honom erbjuden af stadens råd , och det samma 
skedde i W urzburg. Han afböjde dock anbuden, det senare så mycket 
heldre, som vilkoret derför var öfvergång till katolicism en'). I Februari 
1604 återvände han  till fosterlandet, der han  genast vann anställning. 
Ty vid e tt besök hos sina forne lärare i Upsala, Jacobus Erici och 
Paulinus, blef honom, såväl af dessa, som af ärkebiskopen, det an 
budet gjordt, a tt  han skulle öfvertaga den lediga professuren i m ate
m atik2). Han samtyckte, hvarpå Karl IX:s bekräftelse sn art följde. 
1607 lemnade han  ånyo Upsala for a tt  i W ittenberg drifva studier 
i teologi och de klassiska språken. Vid hemkomsten om hösten 1601) 
blef han professor i hebreiska och något m er än e tt å r  senare i 
teologi. Den våldsam m a striden med Messenius förde till begges 
aflägsnande från U psala 1613. Sex å r  senare besteg Rudbeckius 
Yesterås biskopsstol.

Vid 23 års å lder således och blott sex å r  efter sin inskrifning 
i Upsala trädde han in i de akademiske lärarnes led, i hvilket han 
snart intog första rummet. Der gick en alldeles ny snillets tiägt genom 
det latinska tal, med hvilket han invigde sinar föreläsningar. Det 
hölls den 12 September 1604 och handlade om Vetenskapernas och 
undervisningsanstalternas nyita  och nödvändighet3). En kort redo
görelse för det samma skall visa, med hvilken glödande vältalighet 
han behandlade s itt ämne, och med hvilka svårigheter universitetet 
ännu kämpade.

Hans inledning går egentligen u t på  a tt  bevisa, a tt  kunskapen 
ä r  civilisationens rot, liksom bildningen dess krona; han styrker detta 
genom en hastig öfverblick af literaturens historia och citerande af 
de klassiska författarnes åsigter. Förnuftet och sp råket äro de gudom
liga gåfvor, hvilkas användning höjer menniskan öfver djuret, ty  af

') Rådsprotokoll för tl. 22 Ju li 1636 (afskrift i Gahms saml. om förbndna 
böcker I, Ups. Bibi.).

1) Norlin s. 8 not 4 har oriktigt föreställt sig, a tt det var efter Raumannus. 
A f hvad jag  ofvan s. 103 anfört, fram går att det måste varit efter Medolerus, under
det Raumannus, som 1600 blef teol. professor, redan 1601 lem nat Upsala.

3) Oratio de  literarum  et scholanim  u tilita te  sim ul ac necessitate habita in 
illu stri academ ia Upsaliensi a  M . Joh. Rudbeckio  Nericio an. 16U4 d . 1'2 Sept., 
quando ibidem in  num erum  jxrofessorum est coopta tus . . .  typ is Consistorii A rosi-  
ensis 162-1 in 4:o.
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naturen s tå r hon föga öfver detta. Och derföre synes honom sirenen 
med större skäl kunna jäm föras med en tonkonstnär, spindeln med 
den skickligaste väfvare, än en okunnig menniska med en kunnig. 
Men vigtigast a f a llt är, a tt  studiet a f gudomliga och menskliga ting 
lyfter oss a llt högre mot himmelen och r ik ta r  vår kunskap 0111 Gud. 
»Ty hvad annat ä r  väl filosofin», säger han, »än en strå le  af Guds 
väsende uppenbarad i menniskans själ, a f  hvilken alla, som Gud och 
naturen danat till sto ra  värf, hafva begagnat sig.» Derefter tager 
han vetenskaperna, en och en, sam t uppvisar deras stora betydelse 
och nytta, och hänförd af den tafla han upprullat, u tb rister han i 
u tropet: »O vetenskapliga forskning, lifvets ledstjerna, du som upp
dagar det goda och bortjagar det onda, hvad vore ej b lo tt vi u tan  
menniskans lif öfver hufvud utan  dig? Du h a r skapat städer, för
enat de spridda menniskorna i samhällen, kufvat barbariska och vilda 
folk, gifvit oss bildning, lagar, seder och samhällsordning.»

Ej utan sm ärta  öfvergår han från denna ljusa tafla till en be
traktelse af förhållandena i Sverige. H an bekäm par den falska före
ställningen, a t t  onödig kostnad nedlägges på skola och universitet, 
och frågar dervid, om man tro r sig kunna köpa lärda män, n är man 
vill; nej, sådana b ildas endast med tiden och genom kontinuitet i 
undervisningen. Och lärdomens utsigter i Sverige m ålas med de 
skarpa orden: »Hos oss fins in ’et handtverk så  tarfligt, a t t  de t ej be
ta la r  arbetet, a tt  ej ders idkare hafva kläder och föda, men de som 
söka kunskapen, de tigga s itt bröd vid andras dörr.» Och huru 
eftersatt ä r  ej universitetet i jämförelse med utlandets anstalter. 
»Hvad fins väl der för gymnasium, som ej h a r  (5 eller 7 promoverade 
m agistrar anställda? H vilka privilegier och friheter ega de ej? I 
hvilket anseende s tå r ej lärdom en? H uru aflönas den e j ? . . .  Hos oss 
underhållas så få lärare, a t t  de knap t bilda e tt gymnasium, mycket 
mindre e tt universitet.»

Efter någ ra  dristiga ord, 0111 hvad öfverheten härutinnan för
summat, oc.li e tt erkännande af den lärdom, som ändock fram trädt, 
vänder han sig med k raft mot universitetets belackare. »De skälla 
alltid, för a t t  ej säga något värre, det vi lefva i sysslolöshet, icke 
trycka någonting eller offentliggöra något. Men svaret gifver sig sjelft. 
Hvar ä r  vårt tryckeri? Annars plägar man finna e tt sådant vid uni
versitet och gymnasier, ja  äfven vid lägre skolor. Må vi befrias från 
politiska och ekonomiska bekymmer, från åkerbruk, från onödiga om
sorger om föda och k läder och få tillräckliga löner, och man skall 
se, a tt  oss fattas ej förmågan a tt  skrifva.» Han erinrar, a tt  de m åste 
fara till Stockholm för a tt  trycka. Och hvem skall så betala det? 
»Kanske våra  studenter, som ej ens hafva e tt öre a tt  köpa sig ett rep för.
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Huru många tron i väl hafva b lo tt derigenom brag ts till tiggarstafven, 
a tt  de till fosterlandets ny tta  utgifvit något af trycket.»

Det var e tt ta l sådan t som hittills ej hörts inom våra lärda 
m urar. Men så  var han ock ingen vanlig man. Medveten om sin 
egen kraft, brinnande a f  begär a tt verka för universitetet och foster
landet, grep han fa tt i sin nya verksamhet. Den gränslösa arbets
förm åga och oerhörda mångsidighet, som i så  hög grad utm ärker 
honom och hans son framför de flesta andra, visade sig på e tt lysande 
sä tt under de tre  år, han första gången var i U psala anställd. Hans 
undervisning inskränkte sig ej inom äm nena för hans professur, till 
hvilken han förde aritm etik, algebra, geometri, geodesi och stereometri 
(han var för öfrigt sin egen m atem atiske instrum entm akare), utan 
omfattade äfven logik, retorik, latin, grekiska och b o tan ik 1). I de 
begge första äm nena utarbetade han nu egna läroböcker, a f  hvilka 
logiken, som kvilade p å  Aristoteles system, sedan af honom ytterligare 
om arbetades och derpå användes vid det kollegium han bildade under 
s itt  and ra  besök i W ittenberg.

Mindre lysande ä r  visserligen gestalten af den man, som vid 
Rudbeckii sida inviger sig till s itt lärarekall och af honom något 
undanskymmes. Den ä r  dock aktningsbjudande nog från m er än en 
en sida. I öfver fyratio å r  verkade Johannes Canuti Lenmus som 
lärare vid universitetet, derunder erkänd både som skarpsinnig tänkare 
och fram stående teolog. Vid 73 års å lder blef han  Sveriges rikes 
prim as och universitetets prokansler och skötte dessa embeten med 
oförminskad kraft i två  ocli tjugu å r  till sin död å r  1(369. H an var 
bland den ynglingaskara, som deltog 1595 i den första depositionen, 
och genom nära  tre  fjerdedels sekel fick han  följa universitetets u t
veckling. Han hade kän t dess betryckta och torftiga ställning under 
10:de seklet, tog sjelf en liflig del i dess blom string under Gustaf 
Adolfs och K ristinas tider och upplefde ändock den glänsande be
gynnelsen af Magnus Gabr. De la  G ar dies kansleriat. Född å r  1573 
i Lena församling, der fadern var prest (hvaraf tillnam net ä r  kommet), 
inskrefs han  i U psala 1593 -), hvarifrån han  fyra å r  senare begaf sig 
till W ittenberg (inskr. d. 23 Dec.). E fter tre  års studier återvände 
han hem, men reste ånyo u t 1601 och stannade då i H elm städt 
(inskr. d. 13 Nov.). Vid återkom sten 1604 kallades han först till hofvet, 
för a tt  inför K arl IX försvara sig, såsom m isstänkt a tt hafva stäm plat 
med rikets fiender. Det blef honom ej svårt a t t  visa sin oskuld, och

')  Om Riulbecks lärareverksam het 1G04—1606 jfr. Dahlin, B idrag t. d. matem. 
vetensk:s hist, i Sverige före 1679, Upsala 1875 s. 55.

2) E nlig t Olof Rudbecks program  d. 13 Ju n i 1669 tillbragte Lenreus fyra år
i Upsala och reste utrikes 1597.
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han nämndes derpå till professor i logik, hvilken plats han innehade 
i 3 å r; men 1607 begaf han sig å te r u t igen, liksom Rudbeckius, och 
besökte först W ittenberg och sedan Rostock. V id hemkomsten från 
denna tredje resa förordnades han kring 1610 till professor i hebreiska 
och grek iska1), men förflyttades 1613 till en professur i teologi. Vid 
de teologiska professurernas ordnande 1621 blef han andre teologie 
professor, 1638 dom prost och professor prim arius och 1647 ärkebiskop.

Den 26 November 1604 höll han  sin inträdesföreläsning, hvars 
äm ne Om den bästa statsformen  -) tyckes varit bestäm dt af de 
an d ra  professorerna3). E fter a tt hafva skildrat statens ändamål, 
redogör han för de tre  statsform erna, monarkin, aristokratin  och 
demokratin. Tankarne äro delade, hvilken skall vara den bästa, ty 
menniskorna äro sällan af lika tankar. »Det tyckes vara detsamma, 
om en eller flere eller alla  förestå staten, blott de göra det väl och 
a lla  samverka till det allm änna bästa  såsom sitt gemensamma mål.» 
Alla de tre  statsform erna hafva sina oskiljaktiga faror eller lyten, 
men de flesta menniskor föredraga monarkin, emedan dess fördelar 
öfverträffa dess olägenheter, särskildt derför a tt  den ger enhet och 
k raft å t styrelsen. Dock gäller de t a t t  tillse, livern man sä tter i 
spetsen för staten. Med en viss försigtighet erinrar han, a tt  monar
kens m agt kan och bör vara begränsad. Han gör det genom en 
jämförelse med familjen, der man kan  lyda blott en, men också kan 
lå ta  hustru  och barn  taga del i afgörandet; »den fader sörjer ej väl 
för sig och de sina, som ej vill höra helsosamina och goda råd  af 
m aka och barn, då  de i klokhet äro  honom ej underlägna eller till 
och med öfverlägsna.» Det ä r  e tt genljud af de tankar, som han 
tre ttio  å r  senare vågade u tta la  i sin skrift De Jure  Rep io, men hvilka 
ock förde till förhud för bokens spridning. — Såsom föreläsare säges 
han varit så utm ärkt, a tt  åhörarne trängdes p å  hans föreläsningar 
och fyllde ej b lo tt sittplatserna, utan stodo på gångarne i långa rader 
än d a  fram till k a ted ern 4). Han var en lycklig fö rfa ttare5) Hans

')  Rtulbecks program. Någon sådan professur fans ej från början, men har 
troligen inrättats af K arl IX  1608 och hade nyss legat i ltudbeckii hand (hvarom 
mera nedan).

J) D e optim a republica , oratio habitci Upsalite anno 160 i  dic ‘2d Novembris 
a f  Lenan egen hand fins i Knngl. Bibi. Engeströms saml. C. IV . 1. 45 in 4:o.

3) L. säger sig hafva fatt ämnet ab iis v iris , q u o s . . .  potissim um  audivisse  
decuit.

4) Se M em oria L e n a i  af Schefferus, tryckt i Upsala 1669 in 4:o, s. 8.
®) T ill hans af Scheffer och Stiernman uppräknade arbeten kan jag  lägga föl

jande tre sam lingar af odaterade Theses, hvilka uppenbarligen höra till åren 1604— 
1607: 1) Theses de v ir tu te  m ora li in g e n e r e . . .  q u o s . . .  defendet Simon O lai 
Stoekliolmensis a. d . 8  J u n ii  (2 afdclningar om 34 och 30 paragrafer); 2 ) Tiieses de
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logica peripatetica bibehöll sig länge och ansågs som ett pedagogiskt 
mästerstycke. H ans förnämsta teologiska arbete »De veritate religionis 
christianse» omtrycktes liera gånger utrikes och utgafs så  sent, som 
1735 i svensk öfversättning.

Det var en verklig olycka, a tt  dessa båda u tm ärk ta  män och den 
förnämste af de förut varande professorerna, nemligen Laurentius 
Paulinus Gotus, ej kunde förena sina krafter. Det lä t sig dock ej 
göra, ty Paulinus hyllade den R am iskal) filosofin, under det Rudbeckius 
och Lenaeus lika ifrigt svurit Aristoteles fana; och mellan dessa begge 
filosofiska skolors representanter var ingen försoning möjlig. Rami 
läror hade under förra seklet g jort sin rund  kring E uropa och äfven 
hos oss vunnit seger '-). Isynnerhet hade lärarne i Stockholmskollegiet» 
Nicolaus Olai, Skinnerus och Petrus Kenicius, hvilka under sina u t
rikes studier insupit dessa åsigter, sträfvat a tt  göra dem gällande. 
Och det var naturlig t att, efter deras förflyttning till Upsala, det nya 
systemet äfven der skulle göra s itt intåg. Småningom förlorade dock 
universitetet den ene efter den andre af dessa lärare, och Paulinus 
stod ensam qvar såsom Ramismens varme förfåktare. U nder tiden 
hade Aristotelismen å te r kommit till väldet vid flera utländska uni
versitet, särskildt W ittenberg, Jen a  och Helmstädt, der svenskarne 
m est studerade. Och äfven hos oss trängde den nu in under ledning 
af tvenne så  öfverlägsne män, som Rudbeckius och Lengeus. För- 
gäfves käm pade Paulinus mot strömmen. Förgäfves begagnade han 
tillfället af Johan  Skyttes besök i November och December 16053),

virtutibus in specie q u a s . . .  defendet Petrus Simonius Calm. d . 18 Jan u arii (34 
stycken); 3) Theses de definitione ethices et de summo hominis bono a d  d . /6' 
M a r ti i . . .  respoiulente M artino Sigfrido  Finnonio. A lla finnas med Lensei egen 
hand i samma häfte, som hans förenämda tal D e optim a republica.

' )  Petrus linm us född 1515 angrep redan vid 21 års ålder det herrskaude 
filosofiska systemet genom a tt  vid sin magisterpromotion i Paris försvara satsen: 
quacunque ab Aristotele d icta  sint, fa lsa  et commentitia esse. Hela hans lif var 
en kamp mot skolasticismens qvarlefvor, m indre så att han sjelf upprättade något 
eget positivt system, än så att han angrep den gamla metoden och sökte göra 
humanismens resultater gällande äfven på detta område. Hans öfvergång till prote
stantismen kostade honom lifvet i Bartholom annatten 1572.

5) Paulinus påstod 1616 i sina »Schola: ethicce», a tt Aristoteles etik och politik 
icke studerats i Upsala, sedan Johan I I I  återupprättade universitetet. Men Jonas 
Magni säger i sin häremot rik tade legitima vindicatio, a tt det ej å r  sant. »Nam  
cum ante ab eo, quem ipse nova sollennitate in doctorem creat (hvem som åsyftas, 
vet jag  ej) et suo tempore cum hic reverendus Strengnensis (Paulinus) theologum  
ageret, imo longe ante a  rev. quondam Strengncnsi suo antecessore (Petrus Jonas) 
istas doctrinas studiosa: ju ven tu ti in hac academ ia propositas esse omnibus adeo  
ignotum non est.»

3) Den 17 November 1605 sände K arl IX  Johan  Rosenhane och Johan  Skytte 
att inhemta professorernas åsigt om ett polskt fredsförslag (R iksregistraturet). F öre
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för a tt  i dennes närvaro med hela myndigheten af sin värdighet som 
rek to r offentligen förm ana sina m edbröder vid universitetet a tt  icke 
rubba  den h ittills  brukliga och af öfverheten godkända undervis
ningsmetoden. Ingenting hjelpte; Skytte, som sjelf var fullt u t så 
ifrig Ram ist som Paulinus och i P aris  varit nära  a t t  råk a  ganska 
illa ut, derför a tt  han vågat förebrå doktorerna i Sorbonne m idt 
i ansig tet Ram i m o rd '), m åste med blödande h je rta  erkänna, a tt  
»denna skolastiska och metafysiska orenlighet äfven banat sig väg till 
nästan  alla  skolor.» Och hans och hans vänners förbittring m ålar 
sig i de ord, med hvilka han ännu fem och trettio  å r  senare blickar 
tillbaka p å  denna tid . »Ömkligt var universitetets utseende och be- 
k lagansvärdt dess tillstånd. Behöfvas väl flera bevis. Man hade ju  
om sider kommit derhän i fräckhet och lättsinne, a tt  man icke var 
nöjd med a t t  med denna sm itta  hemsöka de akadem iska auditorierna, 
utan  äfven skändligen med den förorenade den enskilda undervisnin
gen inom fyra väggar. Hvilket ä r  aldeles k la rt deraf, att, såsom det 
berättades, öfver 29 enskilda kollegier d å  gifvits, i hvilka dessa få
fängliga menniskor med förakt för de akadem iska konstitutionerna 
ansågo sig kunna å t  den oskyldiga ungdomen iskänka de tta  meta
fysiska och skolastiska gift, som de sjelfva i utländska skolor insupit.» 
Striden var ej härm ed slu t och jag  får framdeles tillfälle a tt  å te r
kom m a till densamma.

E fter de nya professorsutnäm ningarne 1604 kunde universitetet 
ånyo begynna sin verksamhet, som för en längre tid  varit genom 
pesten afbruten. Sedan Paulinus d. 16 October 1604 blifvit till rektor 
utsedd, skedde d. 6 November den sedvaidiga fördelningen i klasser, 
och blefvo d å  nittionio studenter fördelade p å  klasserna i logik, 
aritm etik, fysik, astronomi och geometri. Men a tt  dessa ej represen
te ra  hela an ta le t närvarande, ä r  tro lig t deraf, a tt, då  klassflyttningen 
verkställes d. 3  December å r  1605 efter afslutad examen, heter det 
i m atrikeln: Omnes et singuli jur isd ic tion i academicce suljecti  
ävdÅoaiv librorum historicorum S:ce S c r ip tu ra  auscultare tenebuntur: 
in frascrip ti vero adolescentes in classes peculiares sunt addicti , 
quemadmodum sequitur. P erpå  uppräknas klassernas medlemmar 
155 till an talet (sjelfva klasserna äro  ökade med en »Eloquentiae» 
och en »Catechetica»); alla  som äro inskrifne i de sex lägre klasserna 
skola skrifva ta l och bref antingen af egen uppfinning eller efter prce- 
ceptorns föreskrift; men om de 22 i classis eloquentiae säges: infrascripti

■ d. 26 Dec. voro dessa tillbaka i Stockholm (se Bihanget n. 26 s. 63). A llt det 
öfriga om Ramismens och Aristotelismens strid är hemtadt ur Skyttes ryktbara ta! 
till Upsalastudenterna d. 19 Nov. 1640 (Nettelbladt, Schwed. Bibi. IV , s. 125—127).

')  Freinsheimii Orationes, Frankf. 1662, s. 167.
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vero illius p r  (electionibus peculiariter sunt audituri earundemque  
rationem in  examine publico reddituri. F ö r åren  1004 och 1005 fins 
ingen särskild uppgift om nyinskrifne; 1606 å te r  angifvas dessa till 34. 
Men denna siffra sjunker 1607 ner till 5 ') .  Det häntyder på a t t  univer
sitetets ställning försäm rats, och så var verkligen förhållandet. Det hade 
ådrag it sig Karl IX:s onåd, och han lä t det känna tyngden af sin vrede.

Innan jag  ö f.ergår till a tt  sk ildra dessa nya missöden, å te rs tå r 
dock a tt  redogöra för universitetets äldsta kända konstitutioner eller 
s ta tu ter. De äro icke gifna af regeringen, u tan  af Johannes Rud- 
beckius utarbetade kring 1606; men man h a r tydligen hoppats a tt 
å  dem utverka kunglig bekräftelse'-). Det m åste ovilkorligen förvåna 
a tt  se initiativet tagas ifrån universitetet, men n ä r regeringen ej gjorde 
något, var det en nödvändighet för lärarne a t t  sjelfva tillsvidare gripa 
sig an dermed. Och dessa »Leges Academire Upsaliensis» återspegla 
förvisso troget de dåvarande form erna för universitetets verksamhet, 
hvarför en redogörelse för deras förnäm sta innehåll to rde vara  gan
ska upplysande.

Dessa sta tu ter äro indelade i tre  afdelningar, a f hvilka den första 
innehåller stadgaiulen gällande universitetsväsendet i allmänhet, den 
andra handlar om professorerna och öfriga tjenstem än, den tredje om 
studenterna.

I inledningen till första afdelningen bevisas i några fä ord nöd
vändigheten af lagar för universitetet, såsom för hvarje annat sam
hälle. D erpå gifvas bestäm m elser om föreläsningarne. Dessa skola 
börja kl. 6 på morgonen med retorik eller la tin ; kl. 7 läses logik, 
kl. 8 m atem atik eller aritm etik  och geometri; kl. 9 teologi. På efter
middagen föreläses kl. 1 i teologi, kl. 2 i astronomi, kl. 3 i fysik och 
kl. 4  i grekiska och hebreiska. Ingen få r föreläsa eller disputera 
enskildt på  de tider, d å  offentliga föreläsningar hållas, ej heller utan 
konsistorii samtycke. Talöfningar skola hållas hvarje vecka mellan 
12 och 1 om O nsdagarne af de högste i hvarje klass; och skola 
filosofiska fakultetens professorer turvis närvara, för a tt  a llt må dess 
anständigare tillgå. D isputationerna hållas mellan 7 och 10 om 
Lördagarne, hvilken dag ä r  fri från föreläsningar. Teserna skola 
å tta  dagar förut uppvisas för dekanus, för a t t  efter hans godkännande

')  A llt (let ofvanståemle ur Album studiosorum i Ivons, arkiv.
2) T ryckta i B ihanget n. 27 s. 65—75. J a g  vill dock ej påstå, a tt orden 

diplom a regium si haberi possit bevisa, a tt  Rudbeckius å dem begärt kunglig be
kräftelse redan 1606; snarare antyder uttrycket i öfverskriften, att de en tid varit 
satta  å sido, men vid en senare tidpunkt (troligen under Rudbecks andra vistelse i 
Upsala 1609 — 1613) framdragits under förhoppning, att man på dem skulle kunna 
utverka kunglig bekräftelse.
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anslås å  kollegiets dörr. Ingen eger u tan  laga förfall undandraga sig 
a t t  vara  opponent eller respondent. De särskilda klasserna (hvari 
studenterna voro indelade) intaga sina u tsedda rum, så a tt  de från
varande kunna antecknas. Praeses får ej göra några b ittra  utfall mot 
opponenten eller med öfverdrifven skärpa bemöta hans anm ärkningar.

V id årsexamen, som hålles s trax t efter pingst, anslås en dag å t  
livarje klass. Eloquenti® (d. v. s. logices) professorn d ik terar för alla 
e tt thema, som de genast, sittande hvar för sig, skola öfversätta på 
latin. En hvar skall uppvisa det ta l han under å re t författat och 
offentligen hållit, likaså de teser, öfver hvilka han disputerat. Derpå 
sker flyttningen mellan klasserna. Om någon på tre  å r  ej gjort så
dana framsteg, a t t  han  kan Hytta från sin klass, varde han från 
universitetet förvisad. F ö r a tt  vinna magistervärdigheten fordras a tt 
undergå en särskild  examen, som skall fortgå i en hel vecka omedel
b a rt efter den allm änna examen, sam t a tt hafva offentligen disputerat, 
deklam erat och föreläst öfver uppgifvet ämne. Ingen godkännes utan 
verklig insigt i latin och vältalighet och utan a tt  ega det vanliga 
kunskapsm åttet i grekiska, m atem atik, fysik och etik. H an skall vara 
i sedligt afseende oberyktad och icke hylla några vidunderliga menin
g ar i filosofi. Promotionen förrättas d. 12 Augusti eller, om det ä r  
en Söndag, å  dagen derefter.

Kon-istoriuin sam m anträder livarje Lördag kl. 12 middagen. Alla 
förseelser, som kunna föra till relegation, skola endast derstädes af- 
göras. Vid meningarnes afgifvande y ttre  sig dekanus först och der
efter de öfrige, begynnande från de yngste. D etta skall ske med 
full frihet, så  a tt  ingen a f  de and ra  derför eger an tasta  eller ovärdigt 
bem öta dem. (Vi få längre fram  se a tt  de tta  förbud väl behöfdes). 
Om någon med universitetets eller konsistorii s ig ill’) beseglar något, 
som ej ä r  e tt formligt beslut, vare han vanhedrad. Tvister mellan 
studenter skola föras på latin, för a tt  de m å hafva tillfälle a tt  der i 
öfva sig.

A ndra afdelningen begynner med vilkoren för a t t  någon skall till 
professor antagas. H an skall offentligen disputera, deklam era och 
föreläsa öfver något ämne tillhörande den fakultet, hvari han vill 
ingå. D erpå skall han underskrifva Augsburgiska bekännelsen, Upsala 
möte och universitetets lagar. Sedan sker utnämning, såsom privile 
g ierna det föreskrifva. Hvarje professor skall årligen till examen af-

')  Det äldsta sigillet förfärdigades 1601. I Johannes Thomae Buran dagbok 
står: 1601  d. 7 Decembris levererade ja g  Paulino akademiens signet, som ja g  in
venterat hade och förstelig N. presenterat och sedan i sölf utgruft. derför jag  tick
8 daler i arbetslön. A fbildning deraf tins i Job. Laurentii A rrhenii Historia Acad. 
Upsal. M.S. 4:o, Ups. Bibi. cap. 4 § 16.



124 Riulbeckii konstitutioner af 1 6 0 6 .

sluta (len kurs, som ä r  honom förelagd. U pprepad försummelse i 
de tta  fall kan föra till a fsättn ing1). Två gånger årligen skall han 
disputera, en gång årligen hålla tal. — Ilektor väljes för å r  af kon
sistorium ; valet sker d. 21 Juni efter examens afslutning; om möj
ligt skall värdigheten gå i tu r  efter ålder. Han eger disciplinär myn
dighet öfver ungdomen i första instans och afdöm er m indre mål, för 
hvilka straffet ä r  lägre än relegation. F rå n  honom kan  vädjas till 
konsistorium, som eger upphäfva hans dom, om den strider mot 
lagen. Han sam m ankallar konsistorium och verkställer dess heslut.
— Dekanus (för filosofiska fakulteten naturligtvis, då  de begge and ra  
ännu ej existerade) utväljes på samma gång, som rektor. Han eger 
a tt  sam m ankalla fakulteten, skall öfvervara alla offentliga disputationer 
och talöfningar, hans godkännande fordras till de teser, som skola 
offentligen anslås; hos honom skall den, som vill enskildt föreläsa, 
anm äla sig, för a tt  utverka konsistorii bifall. H an exam inerar och 
absolverar alla  Beani, som undergått deposition2), och anvisar dem 
deras föreläsningar, sam t antecknar å re ts  händelser i kollegiets hok. 
Om rektor ej gör sin pligt, skall han i konsistorii nam n varna honom.
— En sekreterare (notarius) bör finnas, hvilken skall föra protokollen, 
uppsätta  universitetets skrifvelser, sköta kassan och årligen derför 
göra räkenskap. — Depositor skall på sedvanligt sä tt deponera dem, 
som komma från skolan och derför uppbära 10 penningar af hvar, 
men sjelf anskaffa hvad som till ceremonin behöfves. — K ursor kallar 
till konsistorium efter rektors bud och h a r  vård om a rre s ten 3). Jäm te 
depositor ä r  han censor ljiorum och angifver derför hos rektor de 
förbrytelser, som kommit till hans kännedom. Vid rektorsombyte 
och m agisterpromotiouer skola de, iklädda sin em betsdrägt, bära  
universitetets silfverspiror och vid de derpå följande gästabuden passa 
upp vid bordet.

Tredje afdelningen handlar om studenterna. Inskrifningen sker 
hos rektor, efter a tt  examen och deposition försiggått inför dekanus. 
Ingen absolveras, som ej känner de första grunderna i retorik och

')  D et var för :itt förekomma den i utlandet ej ovanliga oseden a tt utdraga i 
oändlighet ämnet för förcläsningarne. Norlin anför (efter Tholuck, Vorgesch. d. 
Rationalismus I, s. 92), a tt en professor i Wien läste 22 år öfver första kapitlet i 
Esajas och hann dock ej afsluta det före sin död. En annan i Tubingen höll i 25 
år på med samma profet.

2) B eani kallades de, som skulle undergå depositionsceremonin. Namnet 
kommer troligen af det fransyska bec ja u n e;  jfr. den föraktfulla mening, som hos 
oss kan inläggas i orden »dufunge», »kyckling».

3) Det tyckes ej varit så väl beställdt med arresten, då det heter, a tt ingen 
får utgå ur den utan tillåtelse, och att den som der för oljud eller dricker, straffas 
med dubbelt längre fängelse.
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la tin  sam t eger betyg a f  skolrektor eller intyg af personer vid uni
versite te t.' I enlighet med tidens anda regleras deras uppförande 
noggrant. Den ogudaktige och hädiske, den som förak tar Guds ord 
och sakram enterna, uteslutes genast från universitetet, Menedare och 
och belackare straffas med å t ta  dagars fängelse; den som af lä tt
sinne svär i konsistorium eller annorstädes, med tre  dagars fängelse. 
Den som ä r från gudstjensten frånvarande, för a t t  s tryka omkring på 
gatorna, dricka eller öfva annan lättfärdighet, straffas med tre  dagars 
fängelse. Straffen för ohörsam het mot rek tor och konsistorium vexla 
mellan e tt och fem å rs  relegation. Råheten i sederna återspeglas 
träffande af följande straffbestämmelser. Den som b ä r svärd, dolk 
eller skjutgevär straffas med en dags fängelse, och med sju dagars, 
om han  dermed gör skada, hvarförutom den som så ra t annan stu 
dent, skall e rsä tta  dennes läkare och stanna i fängelse lika länge, 
som den andre ä r  sjuk. Den som våldför sig p å  det allmänna, t. ex. 
bestorm ar rådhuset eller rifver stadens broar, straffas med tre  års  rele
gation. Den som an tasta r enskildes hus, sönderslår fönster eller gör 
annan  skada, gälde dubbelt så  m ånga m ark, som skadan ä r  till, och 
hålles lika m ånga dagar i fängelse. För utm aning p å  duell ä r  straffet 
fy ra dagar; i händelse af s trid  straffas u tm anaren med fyra års, den 
utm anade med två  års fängelse. Den som anträffas öfverlastad eller 
efter klockan 10 på aftonen (9 om vintern) ströfvar omkring på ga
to rn a  eller stannar på källare eller sk ränar p å  gatan, insättes för en 
dag. Den som förför jungfru eller enka bötar 10 daler och förvisas 
p å  tre  å r; umgänge med sköka straffas med två  års relegation, likaså 
stöld i trädgård  eller annorstädes.

Äfven lä ttja  straffas med fängelse. De som åtn ju ta  understöd 
in sä ttas lika m ånga dagar, som de försum m at tim m ar vid föreläs
ningar eller disputati oner. De som lefva p å  egna medel straffas med 
lika många dagar, som de försum m at veckor. Den som offentliggör 
e tt  paskill eller, för a tt  skymfa någon, r i ta r  på  väggar, portar eller 
an d ra  lä tt synliga ställen, förvisas p å  e tt  år.

Hvarje studen t skall åhöra två  offentliga föreläsningskurser, en i 
teologi och en i de filosofiska vetenskaperna. Af stipendiaterna skola 
somlige studera  teologi, and ra  politik. De förre skola äfven afliöra 
enskild undervisning i grekiska och hebreiska och årligen under 
praesidium af någon teologie professor, som de sjelfva utse, disputera 
öfver trosartik larne. De senare skola taga  enskild undervisning i 
vältalighet, eller etik och politik, eller historia och ju rid ik  och disputera 
liksom de förre.

Sådana äro  de ä ldsta  sta tu te rna  vi hafva i behåll. Deras ofull
ständighet i mycket både beträffande organisationen och anordnandet
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a f föreläsningar och studier m. m. springer genast i ögonen, men har 
i sin mån säkerligen ock betingats af det ofulländade skick, hvari 
universitetet befann sig. Det stränga reglem enterandet i en mängd 
bisaker låg i tidens an d a  och visar äfven, a t t  universitetet i åtskilligt 
ej höjt sig öfver skolans ståndpunkt, hvilket för öfrigt äfven gäller 
lika mycket om universiteten i främmande länder.

Jag  å tergår till universitetets öden i det yttre. De gestaltade 
sig nu ej synnerligen lofvaiule oaktadt de nya lärarekrafter, hvaröfver 
man förfogade, sedan Johannes Blanchovius öfvertagit den ena teologie 
professuren efter A nthelius '), astronomin ånyo få tt sin egen repre
sentant i M artinus Olai Stenius-), rektorn vid U psala skola Claudius 
Opsopeeus kallats till en nyskapad professur i hebreiska3) (möjligen 
äfven i grekiska) och slutligen Petrus Rudbeckius (bror till Johannes) 
äfven få tt en professorsplats, ovisst i hvilket äm ne4). Ty de lång
variga öfverläggningarne under å r  1604 om en omgestaltning af uni
versitetet, livilka jag  förut skildrat, hade icke fört till något egentligt 
resultat; särskildt voro inkom sterna lika osäkra som förr. Och n är 
professorerna, begagnande sig af Skyttes och Johan Rosenhanes besök 
i Upsala 1605, genom dem framlade sina behof och önskningar för 
konungen, blef svaret ej synnerligen nådigt och långt ifrån tillfreds
s tä llande5) De nyutnäm da professorerna, heter det, skall han visser

')  Vid Norrköpings riksdag 1604 reformerades domkapitlen, så att domprost- 
embetet indrogs och titlarne poenitentiarius och decanus bortlades. Universitetet 
tyckes äfven häraf liafva träffats, ty ja g  finner från 1605 blott 2 teol. professorer, 
hvilket ju  ock Karl IX  föreslog 1604 (se ofvan s. 111). Blanchovius förekommer först
i Dec. 1605 (Biliunget s. 63). Redan 1585 hade han undervisat J .  T. Buricus i 
hebreiska i Hedemora (dennes ofta anförda dagbok). 1604 d. 28 Mars är han teol. 
lektor i Strengnäs (Riksregistr.). Universitetet lemnade han troligen i slutet af 
1608 (B ihanget s. 8 0 , 81), då han blef kyrkoherde i Umeå.

2) I November 1605 (se ofvan s. 104). Om hans person se Dahlin, B idrag 
t. de mat. vet. hist. Ups. 1875 s. 56.

3) Någon dylik professur fans icke i regeringsbrefven, men en professio lin 
guarum var af K arl föreslagen år 1604, såsom jag  ofvan berättat. Ja g  finner honom 
ej som professor före Dec. 1605 (B ihanget s. 63); när L en a  us i sin professorslängd 
säger »1603», måste det vara felskrifvet för 1605; då  han ännu 1604 responderar 
under Paulinus, kunde han ej gerna vara professor (M arklin, supplem. till Lidén, 
Catalogus disputat, s. 18). Han lemnade troligen platsen 1608, då han blef stadens 
kyrkoherde.

4) Lenafi längd h a r: »1605 in Januario  Petrus Rudbeckius Nericius physicus». 
I  Peder Larssons kyrkotionderäkenskap för 1605 förekommer han  bland dc andra 
professorerna och d. 28 Maj 1606 kallas han med de andra till Karl IX  i Stock
holm (Riksreg:t). Professuren kan ej gerna varit fysik, som Rhalambius innehade. 
A f de öfriga var endast astronomin ledig till November 1605, då Stenius fick den. 
Möjligen har han skött den »Rhetors eller Orators» professur som Karl 1604 ville 
inrätta, tills fysiken blef ledig efter Rhalambius.

5) Se professorernas bref d. 16 Dec. och Karls svar d. 26 Dec. (B ihanget s. 62—64).



Universitetets betryck 1605, 1 6 0 6 . 127

ligen förse med tillräcklig t underhåll, men Blanchovius, a f  hvilken 
han v än ta r sig föga frukt, får ej s tanna  längre, än tills en lämpligare 
person k u nnat uppletas. P å  deras begäran a tt  obehindrade u tfå s itt 
underhåll och a t t  å terfå  den kyrkotionde, som dragits från universi
tetet, svarar han  barskt, a t t  n ä r  h an  få r fullkomligen veta hvad hvar 
och en har, skall han  nog så  anordna, a t t  ingen får något a t t  klaga 
öfver. Och deras anm älan, a t t  professorer väl hehöfdes i politik, 
medicin m. m., fram kallar det oförtjenta h å rd a  svaret, a t t  de skola 
först namngifva de dertill läm pliga personerna, a tt »H. K. M:tt må 
veta hvilka de äro, om de icke äro en hop papister och jesuiter, som 
dessa skälm ar H. K. M :tt nu hafver händer em ellan»1). P å  deras 
begäran om boktryckerits förflyttning svaras ej e tt ord.

U tan  inverkan på universitetet blef ej heller den ransakning, som 
den m isstänksam m e konungen lä t om sommaren 1G0G anställa  med 
L. Paulinus Gotus och hans forne professorskamrater, Jacobus Erici, 
Raum annus och Olaus Salemontanus, derför a t t  de lå tit om sen
sommaren 1598 n a rra  sig a tt  obesedt uuderskrifva e tt a f Angermannus 
fram lagdt förslag till b ref till konung Sigismund. Vid det förnyade 
upptagandet d e tta  å r  a f rättegången mot Angermannus och äfven i 
öfrigt hade saker kom m it i dagen, som ingåfvo K arl föreställningen, 
a t t  professorerna spelat dubbelt spel och hemligen ställt sig väl med 
Sigismund. De kallades a t t  genom n a tt och dag infinna sig i Stock
holm 2) och underkastades der det strängaste förhör, a f hvilket dock 
framgick, såsom jag  ofvan visat, a tt  de voro i hufvudsaken oskyldige, 
om de ock v isat väl mycken obetänksam het3). Paulinus fick dock ej 
å tervända till sin professur, u tan  m åste i 2 å r  hålla  sig afsides, så
som kyrkoherde i Näs, tills han, efter återvunnen nåd, näm des 1G08 
till biskop i Skara och 1G09 i Strengnäs.

Förlusten  af en sådan lärare  var ej en ringa sak. Och universi
te te ts betryck, liksom konungens onåd, fortforo. Begge fram trädde 
tydligen, d å  han i November 1G0G, med anledning af en fram ställ
ning, som ärkebiskopen och professorerna gemensamt gjort, sände 
rik sråd e t L. Cawer och Johan  Skytte till U psala med följande upp
d ra g 4). De skulle ransaka, om den ordning, som konungen stadgat

')  H an syftar h ä r tydligen på Petrosa, Borlangius m. fl., som i hemlighet af- 
fallit till katolicismen och ansågos hafva stämplat mot riket. Den förstnämde hade 
äfven offentligen nppträdt i Upsala med en disputation (Messenius, Scondia 111. 
V III , s. 96—98).

2) Den 10 Ju li kallas Paulinus, Mester Olof i T illinge och Mester Jacob ge
nom n a tt och dag till Stockholm (Riksreg:t).

3) Se deras förut omtalade försvarsskrifter af d. 8 och 25 Augusti 1606 (R iks
arkivet, A cta Historica).

4) Karls instruktion för Cawer och Skytte d. 14 Nov. 1606 (Bill. n. 28, s. 75—77).
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för koramunitetet, blifvit iakttagen ocli för öfrigt derifrån utdrifva de 
studenter, som icke befunnos duglige. K arls missnöje med privilegierna 
framlyser af svaret p å  professorernas begäran a t t  få ostörd t n ju ta  
sina privilegier, d å  lian säger: »är det de som vi med riksens råd  
kafva underskrifvit, då  vilja vi dem intet bestå, utan  de skola gifva 
dem tillbaka från sig igen; sedan vilja vi väl lå ta  gifva dem sådana 
privilegier och friheter, a tt  de skola vara belåtna med och som i 
and ra  evangeliska akadem ier är brukligt, dock efter d e tta  lands lägen
het.» Kansler skola de få; han ställer dem genast tre  i valet, Grefve 
Abraham Brahe, L. Cawer och Johan R osenhane'), Hvad det la tin 
ska trycket angår, så  ä r  ju  en boktryckare inbeställd och kan allt 
för väl den, som trycker svenska och tyska, äfven trycka latin. Be
gäran 0111 prsebenden och hemman för de professorer, som ej hafva 
sådana, afvisas lika sträng t som förut; »om de hafva för lite t till 
underhäll, så vilja vi dem förbättra och föröka, a t t  de intet skola 
hafva beliof göra något bondarbete.» S tarkast visar sig konungens 
onåd i det otillbörligt b ittra  svaret på deras sista  anhållan, nemligen 
a tt  Paulinus skulle få igen sin professur och an ta le t a f  professorer 
utvidgas såsom beslutet var i Norrköping (1(504). Det sista  ville han 
nog göra, om tjenliga personer funnes, »men den som icke liafver 
falkar han måste beta  [jaga] med ugglor.» Paulinus får ej komma 
tillhaka, och hånfullt frågar han dem »om de vilja hafva sådana 
karlar, som oss så oförskylt hafva tra k ta t efter lif och välfärd i um
gänge med sig, an d ra  veta vi in tet tillgå.» Om någon under den 
närvarande bristen vill upprätthålla  två professurer, skall han derför 
gerna få uppbära dubbla lönen.

Det starkaste beviset på  konungens ovilja erfor dock universi
tetet, dä  han nästa  å r  gjorde en verklighet af den hotelse han nyss 
lå tit undfalla sig om sin afsigt a t t  upphäfva universitetets 1595 gifna 
privilegier. Det skedde vid hans kröning, som egde rum  i U psala 
d. 15 Mars 1(507. Presterskapet, med hvilket K arl d å  stod p å  en 
ganska spänd fot, hade bland annat äfven påm innt honom om uni
versitetets beliof och begärt, a tt de tta  efter hans nådiga löfte skulle 
privilegieras med så  m ånga professorer, som det behöfde och dessa för
sörjas med rund t och stadigt uppehälle, och a t t  e tt stadigt kommunitet

')  D et blef (lock ingenting af mecl kanslersvalet. Visserligen anhöllo pro
fessorerna d. 1 April 1607 hos A. Brahe under kröningsriksdagen i Upsala. att 
han skulle blifva deras kansler (Brahes Eplieremides i Ups. Bibi., Palm  skölds 
saml. XV, tom. 16), men han säger ej, a tt han mottog det, och in tet enda spår 
fins för uppgiften, a tt han verkligen gjort en kanslers tjenst. Vi få se hur Axel 
Oxenstjerna på visst sätt fyller en kanslers plats under Gustaf Adolf, tills Johan  
Skytte 1622 dertill utnämnes.
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skulle u p p rä ttas  ‘). P resterskapets m otstånrl m ot K arls afsigter i 
religionsfrågan liade, som Messenius berättar, den följden, a t t  profes
sorerna, kvilka g å tt i spetsen för de tta  m o tstån d 2), förlorade sina 
privilegier. Ty E rik  Göransson Tegel (konungens välbekante sekre
terare), bufvudmannen för deras ovänner, öfvertalade listeligen den 
dåvarande rektorn, E lias Iibalam bius, professor i fysik, a t t  utlemna 
originalen, emedan konungen ville efter kröningen förbättra  ocb be
k räfta dem. »Men bvarken de nya eller gam la privilegierna fick 
denne enfaldige rek tor vidare skåda.» Det ä r  väl ej så osannolikt, 
a t t  Tegel användt konstgrepp för a t t  komma i besittning af privile
gierna, liksom de t ä r  säkert a t t  de borttogos3). Men det torde vara 
a t t  gå  för långt a tt  påstå, det K arl velat skada universitetet genom 
a t t  lem na de t aldeles u tan  privilegier. H ans afsigt var säkerligen a tt  
om arbeta dessa i de punkter, som voro bonom misshagliga; den obe
roende ställning, universitetet genom dem intog, påm innande om 
medeltidens förhållanden, v ar oförenlig med den centralisation, som 
nu småningom försiggick p å  statslifvets område. Universitetet bai
ty  dligen sjelf anse tt dem gällande, tills nya u tfä rd a ts4), och prester- 
skapet y ttrade till G ustaf Adolf vid bans första riksdag, a t t  »privile
gierna äro tagna  i kanslit till a tt  förbättras» 5), kvilken åsig t äfven 
a f  universitetet u tta lades i dess begäran till G ustaf Adolf följande år, 
a t t  lian skulle sam m a privilegier fö rbättra  och s tad fä s ta0).

H uru gynsam tolkning m an än ville gifva åtgärden, var den dock 
e tt  slag genom den ovissa ställning, hvari universitetet försattes. 
Ocb utsigten blef än m örkare, n är de två  förnämste a f  professorerna, 
Hudbeckius ocb Lemeus p å  hösten 1607 lemnade universitetet, för a tt  
i Tyskland fortsä tta  sina studier. I en odaterad böneskrift till konun
gen från  början af det följande å re t uppdraga7) professorerna en

')  »Någre stycken . . .  på hvilka presterskapet. . .  begärer . . .  till denne kröningen 
blifva nådeligen försäkradt 1607» (afskrift gjord kring 1700 i Riksarkivet, Svenska 
Eccl. Handl. II , n. 32).

2)  Professor Johannes Blanchovius, som, efter livad jag  nyss skildrat, ej måtte 
stå tt väl hos K arl, satt i det utskott, som skulle uppsätta förslag till konungens 
försäkran om religionen (B exell m. fl. B idrag t. Svenska kyrk. och riksdag, hist. 
I, 139). Och om denna försäkran fördes den bittraste striden.

3) Originalen till de begge brefven af 1595, som ja g  tryckt i Bihanget, fö r
varas än i dag i R iksarkivet.

4) I  dom kapitlets protokoll d. 15 A pril 1607 omtalas en tvist med borgmästare 
och råd, der desse neka, a tt komma i kapitlet, för a tt höra H. F . Nådes privilegie- 
bref sig föreläsas. Men då måste originalen redan varit borttagna, i synnerhet 
som Karl. d. 16 återkom till hufvudstaden.

s) Sam tidig afskrift i Upsala Bibkk, Herredagsacta 1611  — 1617 MS. fol. 2 2 .
6) Se B ihanget s. 93.
7) Bihanget n. 29 s. 78. Ja g  har der tvekat, om handlingen hörde till slutet 

a f  1607 eller början af 1608, men sedermera bestämt mig för det senare, emedan en
Ups. Univ. H ist. I .  9
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sorglig teckning af universitetets tillstånd. De kunna ej förhålla, a tt  
universitetet genom dess tillstånd och lägenhet förfaller och inga
lunda längre kan hållas tillhopa eller någon frukt vidare väntas 
a f  öfningarne, derest ej konungen kommer dem till hjelp. De ny- 
antagna professorerna (med hvilka troligen Claudius Opsopseus och 
Samuel Matthise M alm enius1) afses) hafva under de t förflutna å re t 
ej bekommit något underhåll och tvingas så  för gäld och fattigdom 
a t t  lem na sina platser. E n  professor (Rhalam bius i fysik) ä r  nyss 
död. Två (Rudbeckius i m atem atik och Lenaeus i logik) hafva be- 
gifvit sig af till Tyskland. De fattige studenter, som uppehållit 
sig i U psala i förhoppning, a tt kom m unitetet skulle komma i ord
ning, hafva till stö rsta  delen nu förskingrats2). Och än  värre är, 
a t t  sedan privilegiebrefvet tillbakakallats, kunna de ej skydda sig, s itt 
husfolk och studenterna mot borgarne, »hvilka literatis äro m esta 
dels obeqväme», såsom  de nogsamt få tt röna. Inga tillgångar finnas 
till iordningställande och vidm akthållande af kollegiets auditorier och 
and ra  akademins hus. Till besättande af p latserna efter Rudbeckius och 
Lenseus begära de skolmästaren i Enköping, Olaus Elimeeus3) och 
förre konrektorn i Strengnäs Laurentius Laurentii och föreslå a tt  
äfven Johannes Fabricius och Johannes Bothvidi N orcopensis4) skola

professor silges nyss vara  död, hvilken ej kan vara  någon annan än lthalambius, 
om hvilken Lenasus i sin professorslängd säger »1608  Ups. mortuus». Hans enka Kirstin 
omtalas i bref af d. 17 Mars 1608 från Nils Andersson t. Peder Larsson i den senares 
Tionderäkenskap för Upl. och Yestmanl. bland Upl. Handl. 1609 n. 21 i Kammarark.

')  Längre ned i brefvet begäres nemligen underhåll åt Opsopmus och Samuel 
Matthias, hvilka konungen tillförene konfirmerat till »linguarum professores», af 
hvilka den senare arbetat detta året utan inkomst, den förre ej vill lemna skolan
i Upsala å t en annan och antaga professuren utan a tt försäkras om lika godt 
underhåll. Det ser sålunda ut, som denne Malmenius verkligen varit Graiccc linrjucK 
professor 1606—1608, såsom yngre författare uppgifva. Möjligen har han dock 
tillika varit teologie professor och derjemte skött grekiskan (såsom förhållandet var 
med poenitentiarius efter 1593), ty i Nov. 1608 skrifva professorerna (B ihanget 
s. 8 0 ) a tt de två teologie professorers och »professor hebreas lingurn», som detta året 
arbetat, äro efter konungens egen befallning vid hans besök i Upsala något före 
kröningen (troligen något före U/ M 1606, se Bihanget s. 75) antagna till professorer. 
Blanchovius är tydligen den ene teologen; den andre fins ej någonstädes omtalad, 
hvarför jag  finner sannolikt, a tt hans lön varit ämnad å t Malmenius, som ju  arbetat 
som professor hela året 1607 och troligen blef professor 1606. Lenaäus säger i sin 
professorslängd: »1606  Samuel Matthiaj Vesmannus, 16 0 8  vocatus ad pastoratum in 
Tuna, ubi obiit.» Malmenius var väl professor ännu d. 17 November 1608, då han 
tog del i Forbesii disputation i Upsala (W erwing, Sigismunds och K arl IX:s hist. 
II , s. 150 ff., der året orätt angifves till 1607 i stället för 1608).

2)  1607 och 1608 inskrifvas 42 stycken i m atrikeln.
3) Han blef sedan år 1609 rektor i Stockholm, 1611 pastor derstädes och 1618 

biskop i Yiborg.
4) Gustaf Adolfs ryktbare hofpredikant, sedan biskop i L inköping 1631.



Karl IX:s förslag till O rdning 1608. 131

från Tyskland hem kallas och göras till professorer. De slu ta  sin 
böneskrift med en ödm juk erinran, a t t  »Gud den a ld ra  högste konun
gen, hvilkens vingård sådana skolor äro, den och idkeligen på dem 
och deras a rbetare  ögat hafver, varder E. K. M:tt sam t E. K. M:tts 
efterkom m ande med andlig ock lekamlig välsignelse sådan bekostnad 
och arbete rikeligen belönandes.»

Det v ar ej heller K arls mening a tt  aldeles lem na universitetet 
å t  s itt  öde. Vid e tt  besök i U psala i November 1608 fram lade han 
e tt  förslag till Ordning för universitetets underhåll och begärde 
professorernas y ttrande  deröfver1). Mot konungens förslag a tt  ärke
biskopen och stadens pastor skulle upp rä tthå lla  den teologiska under
visningen gjorde de med skäl s ta rk a  invändningar och begärde a tt  
få åtm instone en ordinarie teologie professor; hvarjemte de erinrade, 
a tt  de  två  professorer i teologi och en i hebreiska-), som efter konun
gens befallning före kröningen antagits, men nu i hans ordning ute
slutits, borde härför erhålla  ersättning. I afseende p å  aflöningen vilja 
de heldre blifva vid de t gamla, a tt  hvar h ar sin särskilda tionde af 
vissa socknar, än a t t  de skulle dela mellan sig e tt för hela universi
te te t gem ensam t tiondeanslag3) och, som »Upsala m estadels ä r  en 
to rr  landsort» , begära de a t t  hvar professor m å som förr få e tt hem
man, »på hvilket de kunna någon afvel och annan hjelp hålla.» De 
hysa e tt  visst tvifvel, a t t  den anslagna tionden skall i medeltal uppgå 
till de 1,374 tunnor spanm ål, som hertigen beräknat, ity a t t  den 
oak tad t den goda skörden 1607 dock understiger beräkningen med 
160 tunnor. Om kom m unitetet närnnes ej något, men studenterna 
hafva ej blifvit glömda, ty konungen förordnade vid samma tillfälle 
e tt rund lig t m ånadsunderhåll för tre ttio  s tu d en te r4). — Det var vid 
d e tta  besök den ryk tbara  disputationen hölls med skotten John 
Forbes, i hvilken äfven professorerna Opsopteus, Stenius, Petrus Rud- 
beck ius5) och Samuel Malmenius deltogo.

')  K arls förslag h a r ja g  ej kunnat återfinna; professorernas betänkande af 
d. 25 Nov. ä r  tryckt i B ihanget 11. 30, s. 79—81.

2) Förm odligen Job . Blancbovius, Claudius Opsoprcus (jfr. ofvan s. 126 not 3) 
och Samuel Matthias Malmenius, vare sig den sistnämde skall betraktas som pro
fessor i grekiska eller teologi.

3) N är K arl g jort denna förändring är mig obekant. Den upphörde med 1610, 
ty ännu 1609 äro 1,256 tunnor a f  14 socknars tionde anslagna till sex läsemästare 
och skolm ästaren tillsamm ans; men 1610 är viss tionde af vissa socknar anslagen 
å t hvar professor (K ort summa på kyrkotionden i Upland för 1610 och d:o för 
1609, bundt i Uplands Handl. 1 6 1 0  n. 20 i Kam m ararkivet).

*) Messenius, Scondia illustrata, V III , s. 104.
5) N orlin  h a r i sin monografi öfver Jo h . ltudbeckius klarligen bevisat, a tt det 

var P e tru s och ej Johannes Rudbeckius (då i utlandet) som deltog, och a tt disputa
tionen hölls 1608, ej både 1607 och 1608.
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I universitetets lärarekrafter egde fortfarande stark  om sättning 
rum, u tan  a tt  dock någon förstärkning i desamma, vare sig qvalitatift 
eller qvantitatift, egde rum. Professurerna i teologi tyckas hafva 
s tå tt  obesatta i flera år, sedan Blanehovius i slu tet a f  1608 eller 
början af 1609 flyttats till Ume pastorat. E fter fysices professorn 
Rhalam bii död 1608 liar förmodligen Petrus Iludbeckius för en kort 
tid  in tagit lians plats, men derpå i början a f  å r  1609 förflyttats till 
E loquenti* professuren, hvarpå Samuel Grubb kallats till professor i 
fysik, en p lats som han dock troligen redan 1610 u tby tte  mot skol- 
m ästartjensten i U p sa la '). Efter Johannes Iludbeckius h a r  Nicolaus 
Olai Myliander, äfven Molnerus eller Mollerus kallad, blifvit professor 
i m atem atik2). Lenaei professur i logik tyckes efter hans u tresa  1607 
hafva sp littra ts i tvenne, en i etik, som redan 1608 bekläddes af Olaus 
Jo n *  Gevaliensis, dock ej längre än till 1610, då han utnäm des till 
rektor i Gefie skola, och en i E loquentia, till hvilken, såsom nyss 
ä r  nämdt, Petrus Iludbeckius flyttades från fysiken3). De begge pro
fessurerna i språk, a f hvilka Malmenius innehade den i grekiska, 
Opsopseus i hebreiska, blefvo troligen sam m anslagna till en »professio

')  Uti Album studiosorum skrifver P . Iludbeckius sig sjelf i början af 1609 
års prorektorat för Physica: professor, men han måste omedelbart derefter lem nat 
platsen, ty i Chesnecopheri egenhändiga uppsats om, livad enligt K. Maj:s förordning
i Stockholm läsemästarne skola hafva af tionden (bilagd P . Larssons tionderäken
skap för Upl. och Yestmanl. 1609 i Kam marark. Upl. Handl. 1609 n. 21), hvilken 
troligen ä r  gjord vid årets början, då Messenius der ej nämnes som professor och 
ju  K arl i F ebr—Maj red sin Eriksgata — står »Professor Eloquentia; M. Peder, 
Professor Physiees M. Samuel.» Ä nnu 1611 kallar sig Rudbeckius Eloquentia; prof. 
(Album studiosorum), men blir sedan åter prof. i Fysik. — Hvad Grubb angår så 
står i »Kort summarum oppå all t io n d e n .. .  i Upland 1610» (K am m arark. Upl. 
Handl. 1610 n. 20) »M. Samuel skolemästere», och någon professor Samuel Andrea; 
nämnes ej. Ja g  är dock ej viss a tt Grubb är denne skolmästare Samuel. Säkert 
ä r a tt han sedan blef kyrkoherde i W åla och det senast 1611, ty 1634 säger han 
sjelf (Domkap:s protokoll) a tt han i 23 år der varit kyrkoherde. Leiuci längd har 
blott 1 6 0 8  Sam uel Andrea: Bothniensis. Om någon intog hans professur 1610 
eller när Rudbeckius mellan 1611—1613 d it återkallades, har ja g  ej varit i stånd 
a tt utröna.

2)  H an skrifver sig sjelf alltid M yliander (såsom i Upsala dom kyrkas räkensk. 
1612, Album studios. 1617, bref af 21 8 1637, Kam mararkrs räkensk. för univ. 1636), 
men har troligen förut hetat Mollerus, såsom han kallas både i domkap:s protokoll 
d. 24 Jan . 1605 och e tt tinstaf Adolfs bref (Bilm nget s. 180). Lenams gör i sin 
längd år 1608 till hans utnämningsår. »Mäster Nils prof. geometr. e t aritmeticus» 
förekommer i Chesnecopheri uppsats från början af 1609 (se föregående not).

3) Chesnecopheri nyssnämda uppsats från början af 1609 har P ro f. ethices 
M . O lu f. A tt Rudbeck hade Eloquentia, har jag  nyss visat. Lensei längd har: 
16 0 8  Olaus Jona: Gevaliensis  —  161 0  vocatus G evaliam  a d  rectoratum . D et 
senare bekräftas deraf, a tt någon Mag. Olof ej fins 1610 bland professorerna i »Kort 
summarum» etc., som ja g  ofvan not 1 åberopat.
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linguarum » genom K arls Ordning 1608 *). Malmenius flyttades då 
till T una pastorat i D alarne, Opsopaius blef kyrkoherde i Upsala. 
Och en professur, nemligen den i astronomi, var under liera å r  så 
god t som indragen, i de t K arl IX, drifven af någon personlig ovilja, 
från tog  professor M artinus Olai Stenius hans lön i början af å r  1609 
och först 1611 återinsa tte  honom i full åtnjutning af densam m a-).

F y ra  professurer stodo sålunda u tan  lärare  (2 i teologi, astronomi 
och språk) och af de fyra, som voro besatta, vältalighet, logik, fysik 
och m atem atik egde ingen någon representant af betydenhet. Det var 
kanske universitetets sorgligaste ögonblick efter 1593. Man kan  väl 
förstå, hvilken betydelse i en sådan förlamningens tid  den lärde och 
passionerade Messenii utnäm ning till professor å r  1609 skulle hafva. 
Utom Petrus Rudbeckius, som allt sedan 1605 varit anställd  vid uni
versitetet, fans endast M artinus Olai Stenius, professor i astronomi, 
qvar a f  uppsättningen å r  1607. Det var derför ej underligt, om an
ställningen af en sådan m an som Messenius fram kallade e tt ny tt lif 
vid universitetet särsk ild t b land  dess ungdom. N är så den ovanlige 
Johannes Rudbeckius sam m a å r  återkom m er till Upsala, väcker dessa 
begge mäns täflan och oförsonliga s trid  en rörelse, som skakar uni
versite te t i dess gruiplvalar. Dess u tb ro tt b ildar slutpunkten af det 
oroliga och betryckta lif, som vår högskola fram släpat under senare 
tiden  af K arl IX:s regering.

Johannes Messenius föddes å r  1579 n ära  Vadstena, i hvars skola 
h an  först tillbragte sex å r 3). Möjligen h a r han redan då, vid detta  
katolicism ens sista tillhåll i Sverige, insupit benägenhet för den ro
m erska kyrkans läror; i alla  händelser kunde han ej undgå a t t  blifva 
hennes lydige son, sedan han å r  1595 på s itt sextonde å r  utsändts 
till jesuiterfäderna i Braunsberg, a t t  der uppfostras. E fter sju års 
vistelse derstädes begaf han sig på resor, besökte först Danmark 
1602, K rakan 1603, Rom 1604 och Ingolstadt 1605, der han promo

' )  I Chesnecopheri uppsats lins blott en  »professio linguarum» ocli vid dess 
anslag ä r  antecknadt: BehäU ult till K ronan. l)e t var väl den, som Joh:s Rud- 
beckius fick 1609 till 1610, ehuru han blott k a lla r sig Hebreaj lingua; professor.

*) I  Chesnecopheri uppsats står vid professio Astronomia; et Optices: B ehåU idt 
t i l l  K ronan. Och bland de följande verifikationerna fins ett bref från Eskilstuna 
d. 18 Febr. 1609 af Peder Nilsson till tiondefogden Peder Larsson, a tt H. K. Maj:t 
ingalunda vill bevilja mag. Morten professor uti Upsala det underhåll honom var 
tilldelt, utan tillsagt det till biskop Lars i Strengnäs. Ännu 1610 åtnjuter Stenius 
b lo tt en mindre del af sin lön (det ofvannänula »korta summarum» för 1610), men 
1611 h a r han lika mycket som Jo h . Rudbeckius och Lenams.

3) Denna och följande uppgifter äro, der ej särskild källa angifves, hemtade 
ur Messenii sjelfbiografi, tryckt i W erwing, Sigismuuds och Karl IX :s hist. II, 
s. 191, not. a.
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verades till m agister d. 18 Mars. Samma å r  i Maj blef han af kejsar 
Rudolf hedrad med värdigheten »poeta laureatus» eller »CEesarseus». 
Följande å re t återvände han  till B raunsherg och slog sig derpå ned 
i Danzig, hvarest han  öppnade en skola; härunder förmälde han  sig 
å r  1607 med Lucia Grothusen, do tter af Sigismunds förre lärare  
Arnold Grothusen. Snart fattades han  dock a f  längtan till foster
landet och begaf sig i September 1608 öfver till Skåne, hvarest han  
afvaktade utgången af hustruns besök hos Karl IX. D etta utföll till 
hans fördel, hvartill säkerligen e tt hans eget b ref till konungen, i 
hvilket han angrep katolicism en1), verksam t bidrog. Redan samma 
höst samm anträffade han i U psala med konungen (förmodligen vid 
dennes ofvan om talade besök i November), som gaf honom e tt rikligt 
underhåll och följande året, nästan  som det synes för a tt  sä tta  hans 
trohet på prof, gaf honom i uppdrag dels a t t  vederlägga Sturcii 
sm ädeskrift: » A u sa ... C aro li. . .  ducis», dels a tt  öfversätta till la tine t 
konungens egen stridskrift: »Sanfårdig historia och berättelse, för hvad 
orsaker samtlige Sveriges rikes ständer hafva afsagdt konung Sigis- 
mundum.» Det senare uppdraget tyckes hafva ådrag it honom den 
mägtige hofkansleren, doktor Nicolai Chesnecopheri, ovilja -), och det 
var nog ej u tan  sin sto ra  betydelse, a t t  såväl han, som sekreteraren 
E rik  Göransson Tegel, två af de m est förmående m ännen bland K arl 
IX:s närm aste omgifning, voro Messenii personliga ovänner. Chesneco
pheri ovilja ä r  lifiigt tecknad i hans bref till sekreteraren Peder Nils
son d. 1 November 1609, hvaruti han skrifver: »Jag hafver ock derhos 
levererat professoribus den latinske renun tia tionen3) till a t t  revidera 
och hyda henne på e tt annat sä tt och sade dem expresse u ti Mes
senii närvaro, a tt  der vore en sådan latin uti, som m an kunde för- 
gifva både rå tto r och möss m ed»4). Midt under de tta  arbete blef

')  Messenii Scondia 111. Tom. IX . företalet. I samma afsigt tryckte han väl 
ock i Danzig 1608 «Schema fa m ilia re ... Caroli IX » (se Stjernmans företal till 
W erwings historia).

J) Om de ofvannämda skrifterna se Stiernmans nyss anförda företal. — Det 
ä r  ej osannolikt, a tt Chesnecopherus, redan förut harmsen deröfver, a tt K arl IX  ej 
gillat hans skrift »Fullkommelige skäl och rättm ätige orsaker» etc., u tan  om arbetat 
den till »Sannfärdig historia» etc., nu ytterligare kände sig retad, a tt ej han, utan 
nykomlingen och renegaten Messenius fick i uppdrag a tt till latinet öfversätta den. 
— Messenii öfversättning utkom 1610 med ett om fång af 560 sidor och titeln 
»Exegesis Historica» etc. (se Stiernman anf. st.) Den 10 Febr. 1610 uppdrog K arl 
IX  åt två stipendiater i Upsala, Johannes och Henricus Pe tri, a tt renskrifva allt 
hvad Messenius ändrade, för a tt så påskynda tryckningen (R iksregistnt).

s) D. v. s. öfversättningen af den svenska afsägelseskriften, ty K arls arbete var 
egentligen en utläggning af den skrift, i hvilken ständerna 1605 utvecklat skälen 
för Sigismunds afsättning.

4) Riksarkivet, Collectanea de Scriptoribus Suecicis.
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han  under början af å re t 1609 a f  konungen liämd till ju ris  e t poli- 
tices professor1), och blef sålunda den jurid iska fakultetens förste 
represen tan t i Upsala, ehuru  hans arbeten kanske m era rö r t sig på 
historiens och statsvetenskapens falt. Han höll redan d. 6 Mars sin 
inträdesföreläsning2) men flyttade ej till U psala förr än vid midsom
m artiden.

H är öfverglänste han  genast sina m edlärare genom sin omfat
tande lärdom  och sin verksam het både som författare och föreläsare. 
Ungdomen flockade sig kring den nye läraren, som för dem öppnade 
h ittills  okända fält, ty historien och dess hjelpvetenskaper voro ännu 
från universiteten så  godt som bannlysta. Det smickrade i hög grad 
hans fåfänga a t t  sålunda se sig uppburen, och han försmådde ej något 
medel, som kunde tillvinna honom ungdomens gunst, äfven om det 
skedde på bekostnad a f  ordningen vid universitetet och hans lärjun
gars karaktersutveckling. Vi få sn art se, huru  långt han i den vägen 
kunde gå, n är han  sökte bekäm pa Rudbeckii inflytande. Den oro, 
som genomgick hela hans karak ter och lif, visade sig ännu m est i en 
rastlös verksamhet, hvars frukter fram trädde både i tä t t  på  hvart- 
an n a t följande vetenskapliga arbeten och i en oafbruten sysselsättning 
med ungdomens undervisning. Medveten om sin förm åga lä t han  ej 
s itt ljus lysa under en skeppa, u tan  utbasunade öppet för verlden 
sina egna förtjenster. Så skryter han  i företalet till Sveopentaproto- 
polis (dat. d. 1 Jan u ari 1611), a tt  han hvarje dag håller »sexhanda 
slags bokliga öfningar» för den akadem iska ungdomen både offent
ligen och hem m a i s itt hus, och ändock h ar han haft tid  a t t  u tarbeta 
denna krönika. N ågra å r  sen are3) berömmer han sig af, a tt på 
de fem å r  han nu varit i Sverige h ar han  utgifvit sexton böcker4) 
»och icke dess m indre lä s t för riksens ungdom dess emellan uti 
akadem ien och i m itt eget hus under fem, stundom  sex och sju 
tim m ar om dagen.» Och p å  samma gång upprullar han stolt en 
tafla öfver de stora arbeten, hvilka han  äm nar utarbeta, nemligen

' )  N ågon  fu llm ag t h a r  j a g  ej sett. M en h a n  g ifver sig  sje lf denna tite l i före- 
ta le t t ill S veopentaprotopolis.

2) »Oratio prosagogica a  Jolianne, M essenio philosophia'i doctore et poeta 
cccsareo, cum  succinctum  u lriusque ju r is  exegesin in academia S v eo ru m . . .  anno  
sexcentesimo nono supra m illesim um  auspicaretur /ivep.oiuxu>s pronuntiata . . . 
Holmice ex chalchographia Gutteru-itziana, anno C I OI O C I X ,  4:o.

3) I  företalet till komedien Sw anhuita dat. d. 10  Ju li 1612, som dock bör 
ändras till 1613 (se Klemming, Sveriges dram atiska literatur I, s. 17 i svenska forn- 
skriftsällskapets samlingar, häftet 40, Stockh. 1863).

*') Jäm för Aurivillius, Catalogus Bibi. U psal.; summan af de der införda a r
betena blir sexton, om kom edierna Disa ocli Signill läggas till, hvilkas första upp
laga utkom 1611 oeh 1612.
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Sveriges andliga och verldsliga krönika i 8 delar, Sveriges adels 
slagtregister, hela svenska historien fördelad i 50 komedier och 
tragedier och slutligen de gamla kämpavisorna. B lott en del hära f 
hann han a tt sä tta  i verket och d e tta  först inom fängelsets m urar, 
hvarest hans Seondia småningom såg dagen, och äfven om hans egna 
ord om densamma, a t t  han derm ed »spridt stö rre  glans och ära  
öfver e tt otacksam t fosterland, än någon inländsk eller u tländsk man 
det gjort eller någonsin i fram tiden skall göra» ’), v ittna  om hans 
egenkärlek, skall dock efterverlden ej neka honom den höga plats 
honom tillkommer inom v år häfdaforsknings historia. H uru fortjenst- 
full än hans akadem iska verksam het varit, så ser det dock ut, som 
han m era lag t an p å  de enskilda kollegierna, der han  ostörd a f  hvarje 
kontroll kunde efter s itt godtycke handleda studenterna. Och om han  
också ej försum m at de offentliga föreläsningarne, så  h ar han dock 
undandragit sig de d å  lika vigtiga disputations- och deklam ations- 
öfningarne, ty ärkebiskop Ivenicius uppgifver för Axel Oxenstjerna, a tt  
Messenius aldrig  publice disputerat, aldrig  deklam erat icke heller haft 
någon af stipendiaterna publice till a t t  sådant göra eller ock hållit 
någon publicum examen med dem 2).

Det var omöjligt, a tt  en man med Messenii oroliga själ och få
fänga sinne ej skulle inveckla sig i s trid  med sin omgifning. Den 
kunde ej annat än ökas genom hans uppenbara sträfvan a t t  vid sig 
ensam fängsla ungdomen, som beundrade den m ångskiftande glansen 
af hans lärdom, smektes af hans nedlåtenhet och med belåtenhet såg 
en lärare, som nästan  uppm untrade dess sjelfsvåld. B itterheten växte 
å  ömse sidor och den slog u t i full låga, då  vid Messenii sida fram
trädde en man, som i arbetskraft och lärdom  var hans like, i snille 
och karak ter hans öfverman. Det var Johannes Rudbeckius, som om 
hösten 1609 återkom  från W ittenberg och nu u tnäm ts till professor 
i hebreiska. Mellan två sådana n atu rer kunde ej fred råda. Messe
nius fördrog ingen medtäfiare. Rudbeckius å te r genom skådade från 
första ögonblicket den andres jesuitiska väsende; hela hans själ upp
reste sig mot tanken på, a tt  lögnen i någon form skulle herrska  vid 
ungdomens undervisning.

Redan i det första tal, som Rudbeckius offentligen höll d. 11 
December 1609 efter tillträd e t af sin professur, låg e tt utfall mot 
medtäflaren. Det handlade om den papistiska träldom en och den

')  Seondia Illustrata, X s. 41.
s) B ref af d. 18 Mars 1613 (B ihanget s. 102). Johannes Rudbeckius har 

samma påstående om disputationerna, och Messenius tyckes ej förneka faktum 
(anf. st. s. 118).
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u n d erb ara  befrielsen derifrån genom L u th e r1). Och h är m ålas i de 
b jä rta s te  drag en tafia af all den osanning, falskhet, förföljelse och 
ty rann i, som påfvedömet a lstra t och fostrat. Hvarje ord m åste hafva 
k än ts  som e tt  hugg för Messenius, hvilken visste a tt  han var för 
hem lig papism  m isstänkt och som i s itt inre kände sig dragen till 
den  katolska kyrkans ytliga glans och y ttre  storhet. Han blef också 
deröfver så  förbittrad, a tt  han icke ville efter installationen infinna 
sig p å  det festliga samqväm, som hölls af de an d ra  professorerna enligt 
gam m al sed, och sa tte  efter den dagen icke sin fot i deras h u s2).

Och s tra x t derefter kom det till öppen brytning mellan honom 
och konsistorium  a f följande anledning3). Messenius hade beslutit 
a t t  d isputera offentligen, sannolikt för a tt  m otverka intrycket af Rud- 
beckii uppträdande; och i samma afsigt äm nade han så anordna 
ak ten , a tt  den skulle ådraga sig en m er än vanlig uppmärksamhet. 
F u r  d e tta  ändam ål lä t lian uppskjuta den från Lördagen den 27 
Ja n u a ri till Tisdagen den 30 Januari, som var and ra  m arknadsdagen, 
och derjem te k läda föreläsningssalen sam t anordna sång och musik, 
fö r a t t  göra upp träd e t ännu m era lockande och festligt; ej u tan  skäl 
räk n ad e  han  p å  a t t  slå  med häpnad  den folkmassa, som efter gam
m alt b ruk  sam lades till Distingen. N är de an d ra  professorerna fingo 
re d a  härpå, gjorde de honom föreställningar och bådo honom upp
sk ju ta  hela akten till nästa ordinarie disputationsdag (Lördagen 
d. 3 Februari) och särskildt a tt  ej u tan  öfverläggning med sina 
kolleger införa nya ceremonier. Men h ä rp å  svarade han helt kort, 
a t t  han  ej skötte om hvad de bjödo eller förbjödo, och slog derpå 
an  sina teser Söndagen den 28 Januari. De and ra  sågo sig ingen 
an n an  utväg än a t t  genast samma dag kalla  kapitlet tillsam m ans *), 
och n ä r Messenius äfven infann sig b rast striden ut. Dåvarande 
rek to r professor P etrus Rudbeckius (äldre b ror till Johannes) frågade

') Oratio de  servitute pontificia, qua d iu  satis oppressi eram us et m iranda  
liberatione p e r  singularem  de i v irum  b. L u th eru m  fa c ta , quam  Ubsalice habuit 
M . Johannes Rudbeckius Orebroensis N ericius, ibidem lingua  sancta  professor, 
a nn o  1 6 0 9  d . 11 Decembris, cum ex G erm ania  reversus dcnuo professionem  
susciperet, S tockh. typ is A nundian is a. d . 1610. qv. J a g  anser a tt  ilet var detta 
tal, som retade Messenius, ty den egentliga installationsföreläsningen kunde ej gerna 
g ö ra  det. Dess titel ä r: Oratio de lingua  Hebrea p ra s ta n tia  et dignitate habita  
in  illu s tr i academ ia Ubsaliensi a  M . Johanne R udbcckio N ericio anno Christi 
1 6 1 0  2 3  J a n u a r ii, cum  ibidem lingua  huius professionem susciperet . .  . A ro s ia  
1 6 2 5 , qv.

J) B ihanget s. 82.
3) Efterföljande fram ställning af uppträdet i Distingen är gjord efter den sam

tid ig a  berättelse, som ja g  tryckt i B ihanget n. 31 s. 82—87.
4) J a g  har ofvan s. 106 anm ärkt, a tt akademiska konsistoriet och domkapitlet 

än n u  ick*e voro skilda åt.
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honom, om han icke såsom en medlem af akadem in borde lyda under 
kapitlet och om han  ej erkände rektor som sin förman. Messenius 
svarade stolt, a tt  han  såsom den förnämste ledam oten borde icke 
lyda u tan  befalla, och a tt  rektor väl kunde bjuda och förbjuda stu 
denterna, men ej honom. Häröfver blef Johannes Rudbeckius så  för
b ittrad , a tt  han  bad  honom förhäfva sig m åttligt, »ty eget beröm 
luk tar illa och ehuru han  studerat hos jesuiterna, kunde likväl finnas 
så god karl i akademin, som han var, och hade väl tillförene varit 
bättre  än han.» Messenius med skäl uppretad  af hänsyftningen, frå 
gade, om de då beskyllde honom a t t  vara en jesuit. B röderna R ud
beckius gåfvo h ä rp å  till svar: a tt  om så vore, skedde de t ej u tan  
skäl, efter han varit jesuit, och man kunde ej sä tta  m era tro  till 
honom än andra jesuitiska skälmar, förr än han  annat bevisat. Vi 
se a tt Messenii m otståndare ej heller kunde beherrska sig.

I afseende på hans anordningar för disputationen ville ingen tro 
hans påstående, a t t  de t skedde »till universitetets heder». Den be
varades bättre, om man ej tillgrep onödiga nyheter, och det vore vida 
läm pligare a tt  vän ta till Lördagen, d å  adeln för Svante Bjelkes begraf- 
ning vore sam lad '), än  lägga an på gemene man om m arknadsdagen. 
Nej rä t ta  orsaken vore, a tt  han  b lo tt sökte sin egen ä ra  och hopens 
bifall och hoppades få ungdomen i sin hand och så dess b ä ttre  i den 
inp lan ta sina villfarelser. De för evangeliska universitet obekanta 
ceremonier, som han ville låna från  jesuiterna, borde han ej utan  de 
öfrigas samtycke söka införa. Det vore en skam  för universitetet, a tt  
en man nyss kommen från jesuiterna gjorde anspråk  på a t t  efter s itt 
hufvud regera detsamma.

Ordvexlingen var härm ed inne p å  den sak, hvarom  det i djupet 
var fråga, nemligen om Messenius egde r ä t t  a t t  göra sin vilja till lag 
i a llt och så spela rolen af en sjelfständig m akt vid universitetet. 
H är blef han dem ej svaret skyldig. N är nemligen den frågan gjor
des honom, huru  han vågade förakta konstitutionerna och den aka
demiska öfverheten, gaf han till svar, a t t  han ej kunde ak ta  dess 
konstitutioner eller privilegier, ty de voro sin kos och af konungen 
återkallade, och mot deras invändning, a tt  de ej voro återkallade, 
u tan  skulle ännu tilläm pas, satte han den frågan, hvar de d å  funnos. 
Till svar h ä rp å  framvisade man en afskrift och tilläde, a t t  konungen 
tag it privilegierna icke för a tt  uppkäfva, u tan  för a tt  fö rbättra  dem, 
särskild t emedan han ej ville hafva sina gam la ovänners rådsherra r- 
nes hand  med derunder; men han hade derjäm te muntligen sagt, a tt  
de gam la privilegierna skulle tillsvidare gälla. Detsamma hade kans

s) Begrafningen hölls den 2 Februari 1610 (Peringsköld, Monumenta Ulleraker. 
s. 112).
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lern lå tit förstå. Dessutom tog man sin tillflykt till (let något egna 
argum entet, a t t  det hör ej till lagars eller privilegiers natur, a t t  de 
äro skrifna, u tan  a t t  de iiro påbudna af dem som m akten hafver a tt 
stifta lag.

H ärefter angrep man honom, emedan han icke stä llt sig lagens 
bud till efterrättelse, a t t  blifvande student skulle först examineras 
och godkännas, innan han  finge undergå deposition; (troligen har 
han härvid särsk ild t afsett a t t  få sina m inderåriga elever till studen
ter). H ärpå svarade han stolt, a tt  den som han ville deponera, kunde 
väl vara  så god som någon annan förut deponerad. De and ra  erin
rade  riktigt, a t t  de t var ej fråga derom, u tan  hvarför en nyttig  lag 
blifvit öfverträdd. — Huru långt Messenii anspråk kunde gå, synes af 
den fråga de and ra  gjorde honom, hvarför han ville taga  försteget 
framför ej b lo tt sina kolleger utan  äfven framför rektor. H ärpå sva
rade  han, a t t  den som icke vore af studenterna vald och med sed
vanliga ceremonier in s a t t1) vore ej rätteligen rektor. De and ra  in
vände, a tt  rek to r vore både af den aflidne ärkebiskopen (Olaus Martini, 
som dog d. 17 Mars 1609) och a f  konsistoriet enhälligt vald och 
insatt, fast de t ej skett med några högtidligheter. Det vore ej bruk 
i U psala eller and ra  evangeliska universitet, a t t  studenterna valde 
rektor, men väl i de jesuitiska skolorna, hvaraf m an klarligen kunde 
skönja hans afsigter.

Sam m anträdet antog nu  en allt b ittra re  karakter. N är man nein- 
ligen förnyade frågan, hvarföre han tog försteget för rektor, upphof 
h ans anhängare Sigfridus Aronus Forsius -), för tillfället betydligt 
öfverlastad, sin röst och sade, a tt  Messenius vore doktor och derför 
b ä ttre  än som en annan. H ärtill svarade de andre, a tt  de voro

')  D et var väl derför a tt formlig installation genom föregående rektor ej egt 
rum, som Petrus Rudbeckius, hvars hand inskrifvit studenterna i Album studiosorum 
från d. 28 Februari 1609 till och med d. 18 Februari 1611 i detsamma blo tt kallar 
sig prorektor, liksom både Blanchovius före och Raumannus efter honom.

2) Man uppgifver vanligen, a tt denne för sina astrologiska funderingar, för sin 
lärdom och sina olyckor välbekante man skulle varit astronomie professor i Upsala. 
Så alldeles säkert är det dock icke. Visserligen kallar lian sig sjelf år 1609 för 
»Astron. prof. Ubsal.» (D ahlin , B idrag t. de matem. vetensk. hist. etc. Ups. 1875 
s. 58), men förhållandet tyckes egentligen varit det, a tt när Stenius, den ordinarie 
professorn, föll i K arl IX :s onåd 1608 till 1609, har Forsius blifvit anställd i Upsala 
och möjligen få tt en del af Stenii lön (dock blott 48 tunnor år 1609 eller '/ j  de 
andra professorslönerna; och 1610 får han blott 31 tunnor och Stenius 40). T ro
ligen har han 1610 lemnat universitetet, ty han  tins ej i räkenskapen för 1611, då 
Stenius åter uppbär full lön. Lensei längd säger blott: » 1 6 0 8  Sigfridus Aronis 
Forsius Finno — 1610 hinc migravit sponte.» 1611 anklagades han  af sina och 
Messenii ovänner inför konungen (Scondia IU. V II I  s. 110). Om hans öden i öfrigt 
jfr. D ahlin  anf. st.
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doctores philosophiae såväl som han, men a tt  i Sverige brukade man 
ej den titeln och a t t  det vore b lo tt af högfärd a t t  han skrefve sig 
doktor, »liksom han  allena vore poeta och hade en gradum  öfver 
and ra  in philosophia», hvilket ej vore fallet. Messenius förklarade 
då, a t t  han vore doctor theologiae, ju ris  et medicinae1), med e tt ord 
doctor sapientiae. I)e andre begärde d å  a t t  få se hans bevis och an
märkte, a tt  i a lla  faill rek tor vid a lla  universitet ginge fram för alla 
doktorer. Messenius svarade hånfullt: »jag vet hvad jaig vet och jag  
vet hvad jag  ä r  för en karl. Jag  ä r  af Caesarea nobilitate.» Då de 
andra äfven h ä r begärde se hans bevis och erinrade, a t t  ingen vär
dighet h är erkändes, som ej vore af öfver heten gifven eller få tt dess 
godkännande, svarade Messenius, a tt  konungen kunde ej taga  den 
värdigheten från honom. De andre förklarade, a t t  kejsarens adel
skap ej gällde här. »Och om han än  vore nobilis, vet han  väl, a tt  
i and ra  akadem ier icke allenast gemene nobiles u tan  ock grefvar och 
friherrar s tå  nedanför magnifico rectore; ä r  fördenskull en stor för
mätenhet, a tt  sig sjelf en sådan ä ra  tillegna. D et ock våra  studiosi 
a f honom allaredan lä rt hafva a tt de nu  sjelfva, likasom han skrifver 
sig sjelf vara clarissimum et doctorem doctissimum e t professorem 
ethices, politices et utriusque juris, skrifva de sig eruditos e t doctos 
trium  facultatum, philosophiae, legum et theologiae studiosos, hvilken 
högfärd ä r  af djefvulen, ä r  olidlig och dem gamlom och alla  philosophis 
obrukelig. Socrates som var sapientissimus jud icatus var så modestus, 
a tt  han sade sig in tet veta mer, än de t han in te t visste.»

Till sist förebrådde de honom, a t t  han, rek tor och konsistorium 
oåtspord, gaf studenterna, särskihlt stipendiaterna lof a tt  resa från 
universitetet, liksom äfven a tt  han godtyckligt bortgåfve och återtoge 
stipendierna och dervid gynnade rike mans barn, hvilket allt stred 
m ot konstitutionerna. H ärtill svarade han  i vredesmod: »Jag ser väl, 
a tt  I viljen hafva konsistorium  för eder sjelfva, efter I skällen på mig. 
Det m å så vara, hafven det, jag  begärer det intet, ej heller kom
mer det mig vid, ty  jag  ä r  ingen prest, ej heller vill jag  någon tid  
blifva, beställer det sjelfva bäst i viljen, jag  vill allenast läsa för stu 
denterna och kan väl efterlåta eder de t omaket.»

Om Messenii disputation verkligen sålunda blef förhindrad, ä r  
mig obekant. Säkert ä r  deremot, a tt  hans outtröttlige m otståndare 
Johannes Rudbeckius redan den 10 Februari försvarade teser, riktade 
mot »skolastikernas och jesuiternas galenskaper»-). I dessa ställde

' )  D et ser ut, som detta  vore en dikt af Messenius. H an k a lla r sig sjelf på 
titlarne till sina böcker blott filosofie doktor.

J) »Theses pro  an tiqua  et (jermana philosophandi ratione contra nova scho
lasticorum et jesu v ita ru m  deliria  proposita , u t deo opt. m ax. annuente in yratiam
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han <le senares undervisning i sin r ä tta  dager, visade huru  sann 
vetenskaplighet och sedlighetens hud tor dem ej betydde något, huru 
osjelfständighet i tän k an d et och löslighet i g rundsatser deraf blef en 
frukt. H an varnar ungdomen för deras falskhet och erin rar om ord
sp råk e t: »under hvarje sten kan m an vänta sig en skorpion». Han 
lofvar a tt  nu rycka m asken af jesuiterna och visa deras rä tta  art.

R yktena om dessa förargelseväckande uppträden hunno snart 
ända till konungens öron. I)en 22 Februari gaf han i Nyköping be
fallning å t  sin hofkansler, doktor Nils Chesnecopherus, a tt  kalla Messe
nius och de an d ra  professorerna till sig i Stockholm, anställa  förhör 
om deras oenighet och förm ana dem a tt  troget fullgöra s itt kall och 
lefva i sämja. Tillika skulle han söka förmå doktor Johannes Rau- 
m annus (d å  kyrkoherde i Stockholm) a tt  öfvertaga en teologie pro
fessur i U p sa la 1). Om denna ransakning blef af, vet jag  ej, men det 
ä r  ej sannolikt, a t t  Chesnecopherus skulle försum m at tillfället a tt  
s ä tta  å t  Messenius. Den senare sökte emellertid afvärja stormen och 
begaf sig ned till konungen i Nyköping, för a tt  fram ställa saken i en 
för sig förm ånlig dager. Och när derför omsider en ransakning egde 
rum  på Stockholms slo tt (1. 18 och 19 Ju li 1610 inför riksrådet, 
tyckes saken hafva utfallit snarare till Rudbeckii och hans vänners 
n ack d e l2). S tarkare  var dock ej hans ställning, än a t t  han redan 
d. 14 Sept. sjelf sattes i fängelse och först på tredje dagen släpptes 
u t; enligt sin  egen uppgift var han alldeles oskyldig och enda orsaken 
v a r den, a t t  hans m otståndare, särsk ild t hofkanslern, hos konungen 
falskeligen påd ik ta t honom författareskapet till en sm ädeskrift3). För 
a t t  rig tig t vederlägga de för honom så  farliga m isstankarne om en 
fortfarande hemlig jesuitism , u tgaf han  d e tta  å re t en skrift med titeln 
»Detectio fraudis Jesuiticm», hvari han utm ålade sina forna vänners

jesu v ita ru m  de iis disputatio  publica habeatur a d  d iem  10 F ebruarii a nn i cu r
rentis , in  qua prcesidebit Johannes Itudbecl-ius ss. theologia', studiosus et ibidem  
lingua; Hebrea; pro fessor  . . .  Ubsalia; in  nundinis D isanis. Stockholmia; anno 
do m in i 1010.

')  R iksregistraturet 1 6 1 0 , fol. 59.
2) I  sin sjelfbiografi (W erw ing II, 193, noten) säger Messenius: Item  18  J u li i  

in  castro  H olm iensi coram  senatu regni d iscu titur lis Upsaliensis et sequenti die  
cogun tur a d versa rii ctdpam  deprecari pa lam . Visserligen äro lians uppgifter ej 
m ycket a tt lita  på, men det ä r  att märka, a tt när Axel Oxenstjerna 1613 yttrar 
sig om ju s t denna ransakning, fö rk larar lian det visserligen för en lögn, a tt  utan 
rådsherrarnes m ellankomst Itudbeckius och de andra professorerna skulle straffats 
med landsförvisning, men lian förnekar ej Messenii uppgift, a tt han då afgått med 
segern (B ihnnget s. 120). A tt Rudbeck var i Stockholm hela Ju li månad, säges i 
»Acta et Lectiones» etc. eller den tryckta redogörelsen för lians kollegium.

3) Se sam m a sjelfbiografi.
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och själsfränders verksam het med de m örkaste fä rg e rl). A and ra  
sidan sparde han  i sina skrifter ej sina ovänner i Sverige. Så skref 
han i Januari å r  1611, a t t  han gerna skulle b ä ra  bördan af det an
strängande universitetsarbetet, »hvar icke den leda afunden, som följer 
ständigt det m argfaldiga arbete t och ännessvetten, som jag  tör fädernes
landet u ts tå tt hafver, församlade utöfver mig både ute och inne lön
liga oeh skändliga förföljelser, som göra mig dagligen det akadem iska 
arbete t för svårt p å  m ina axlar, i det de listeligen dik ta  öfver mig 
förtal till a tt  komma mig u tan  skuld i hvars m ans hat» -). Hans 
tröst var, a tt  n är hans fienders nam n med dem  nedlades i jorden, 
skulle hans nam n lefva till beständig ä ra  för konung och folk.

Der fans e tt bättre, ädlare och verksam m are sä tt a tt  m otverka 
Messenii inflytande, än det a t t  i konsistorium  och katedern angripa 
honom; de t var a tt  rycka grunden undan hans lo tter genom a t t  mot 
hans undervisning sä tta  en annan bättre, som kunde draga ungdomen 
från det andra  lägret. Och d e tta  var det, som Rudbeckius nu ej 
u tan  framgång försökte. I  likhet med hvad som ofta användes utrikes 
och han sjelf under sin andra vistelse i W ittenberg med framgång 
försökt, beslöt han nu u p p rä tta  e tt  kollegium eller en enskild under
visningsanstalt för studenterna, såsom stöd och eggelse för deras 
studier. I F ebruari 1610 förkunnade han genom e tt offentligt pro
gram  denna sin afsig t3). U ndervisningsäm nena skulle blifva latin, 
grekiska, hebreiska, teoretisk och prak tisk  filosofi sam t teologi4). 
F ö r a t t  afhjelpa den kännbara bristen p å  böcker, skulle hvarje lär-

')  F ö r samma ändamål skref han  en »Retorsion och gensvarsskrift», hvars in 
ledning anföres af Norlin, Johan . Rudbeckius s. 33. A tt han ej skydde något, blott 
det för tillfället kunde göra honom nytta, synes af dess giftiga angrepp på hans 
gamla vänner; der säges om »Satan och jesuiters rot» a tt »de hafva ett hjerta, 
sinne och mod». Kanske han ock sökte bevisa sin rättrogenhet genom a tt gemen
samt med Raumannus bekämpa kalvinisten Forbesius (Scondia 111. V II I  s. 107; 
N orlin i Job . Rudbeckius s. 62 har af W erwings origtiga öfversättning låtit förleda 
sig a tt framställa Messenius och Raumannus såsom delande Forbesii åsigter). I  fän
gelsets ensamhet ångrade han affallet från katolicismen och återkallade allt, hvad 
han i den vägen skrifvit (se företalet till 9:de delen af Scondia illustrata).

2) Den 1 Jan u ari i företalet till Sveopentaprotopolis. Den följande meningen 
står i företalet till Swanhuita 1613.

3) Han har genom sina lärjungar låtit trycka ett slags protokoll öfver kolle
giets verksamhet för hvart och ett af de tre åren 1610 (Fehr.)—1613 (Mars). De 
hafva alla ungefär samma titel, som lyder i det första: A cta , hoc est Lectiones, 
Declamationes, D isputationes et E xerc itia  a n n i M D C X , in  collegio p r iv a to . . .  
M . Johannis R u d b eckii N eric ii, S . linguee in  academ ia Ubsaliensi professoris p . 
breviter ab . . .  ejusdem  collegii notariis . . .  consignata, Stockh. excudebat Christoph. 
R eusnerus , u tan tryckår. De äro källan  1'ör den följande framställningen.

4) Undervisningen har dock, såsom af protokollen synes, omfattat äfven aritm etik, 
geometri, astronomi, geografi, fysik, kronologi och botaniska exkursioner.
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junge vid s itt in träde erlägga e tt öre i silfver, hvaraf en fond till 
bokinköp skulle bildas. Sjelf lade han  grunden dertill genom tre 
filologiska arbeten, uppskattade till 12 dalers v ä rd e '). Ingen mottogs 
som ej afgaf följande fyra löften: 1) a tt  i a llt söka Guds ära, kyrkans 
förkofran sam t fäderneslandets och statens bästa ; 2) a tt  bemöda sig 
om a t t  blifva ej b lo tt en lä rd  u tan  äfven en god menniska; 3) a tt 
hörsam m a rektor och de äldre i a llt som ej vore oförnuftigt eller 
strede m ot Guds ord; och 4) a t t  icke lem na kollegiet rek tor ovetande. 
R edan i F ebruari läto 10 studenter inskrifva sig, kvilka han s trax t 
begynte undervisa i retorik  med ledning a f  sina egna »institutiones 
epistolicae» (författade före 1607) och Ciceros arbeten; n är i Mars 
ytterligare 18 stycken (deribland blifvaiule eloquentiae professorn 
Andreas Prytz) inskrifvits, lä t han offentligen med en högtidlig af 
bön och sång beledsagad invigning öppna kollegiet. Sjelf höll han 
vid tillfället e tt glänsande ta l om lärares och lärjungars skyldigheter2), 
som väl förtjenar a t t  mer än  i förbigående omnämnas.

H errans fruktan ä r  vishetens begynnelse; derför m åste såväl 
lärare  som lärjungar vara sanne kristne, och bönen ä r  första vilkoret 
för studiernas framgång. D et an d ra  ä r  träget arbete, ty  deraf beror 
själens helsa; och med glänsande bilder lånade u r  naturens rike be
visar han, a t t  stilleståiul och overksamhet ä r  döden. L ärarne skola 
icke förnöta tiden med onyttiga ting; de skola erinra sig de begge 
ordspråken: »Ars longa, vita brevis», och »Non m ulta sed multum». 
De skola föregå lärjungarne i ffit och sedlighet, och med m ildhet 
men bestäm dhet leda dem p å  den rä tta  vägen. Ingen ordning är 
möjlig u tan  lydnad och tukt, men dessa böra såvidt möjligt ä r  hvila 
p å  kärlek, och tvånget endast användas som en y ttersta  nödfalls- 
åtgärd. »Ty der icke ömsesidig kärlek råder, der ingen af fri vilja 
fullgör s itt åliggande, utan  a llt sker af tvång och verkställes endast 
a f fruktan for straff, der b lir frukten otroligt ringa.» Med rä tta  säger 
en fö rfattare3) härom : »Gyldene, herliga tankar, verkliga olivblad i en 
tid  sådan som Rudbeckii, d å  eljest i skolorna käppen och en oblidke- 
lig stränghet kan sägas hafva varit nästan u teslutande nervus rerum

' )  De voro A. Calepini Dictionarium octo linguarum, e tt arbete i grekiska af 
Budseus och Joh . Avenarii lexicon Hebncum. Obs. a tt en tunna spanmål vid denna 
tid hade e tt värde af 1 till l ' / 2 daler.

2) Oratio de  officio docentium  et discentium  in scholis habita in  illu stri 
academ ia Ubsaliensi a  d . 161 0  1 6  M a r tii  a  M . Joh. RudbecJcio N ericio ibidem  
professore publico, d u m  illic scholam suam  priva ta m  aperieba t. . .  tryckt i Vester ås 
1625, qv.

3) Norlin, Johannes Rudbeckius s. 22.
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gerendarum » '). Öfver skolornas tillstånd sp rider ta le t e tt m ärkligt 
ljus. H an säger sig hafva länge begrundat, hvad som till deras för
bättring  vore a tt  göra. Hindren för studierna äro så många, a tt  han 
m indre förvånar sig öfver a tt  så  få hinna till m åttliga kunskaper, än 
öfver a tt  någ ra  alls göra det. Han fäster sig först vid djäknarnes 
tiggande, som förstör en dyrbar tid ; det borde kunna begränsas, om 
de t också ej kunde borttagas, d å  de ej egde annan  utväg a tt  förskaffa 
sig s itt uppehälle. Vidare går ej ringa tid  förlorad med insamling 
a f  nötter, frön och dylika ting. Om vintern kunna de af b ris t på eld 
och ved ej bärga sig för köldens angrepp och åhö ra  derför med ringa 
uppm ärksam het lektionerna; mången gång ä r  ljuständaren borta eller 
kommer för sent, så  a tt  de s itta  u tan  ljus i m örkret och ej se läsa. 
Hvarje vecka gå några dagar förlorade, då  gossarne skola binda ris. 
De fattige m åste af b rist på  medel um bära enskild handledning, de 
hafva ej någon, som ransakar deras fram steg i studier, gifver dem 
bestäm da lexor och förhör dem. Det ä r  slutligen ej lä tt a t t  säga, 
h u r mycket som meddelas i en bakvänd o rdn ing . . .  Följden b lir a tt  
m ånga komma till universitetet så  okunniga, a t t  de ej ens känna 
elem enterna i latinet» -).

Med k raft grep Rudbeck an sin nya verksamhet. Visserligen 
hade han till b iträden sina bröder, professor Petrus Rudbeckius och 
Jacobus, sederm era rektor i Örebro, äfvensom Jonas Columbus, längre 
fram  poeseos professor 1625, men han h ar sjelf den egentliga bördan, 
och det ä r  fast otroligt, hvad hans jä ttek raft kunde medhinna. Ty 
i de tta  kollegium hade han  under första å re t genomgått sina institu
tiones epistolicEe, två komedier a f  Terentius, de två första böckerna 
af Ciceros bref, en del a f  grekiska gram m atiken och nya testam entet, 
e tt  stycke af Euripides’ Cyclops och e tt sam m andrag i kronologi och 
geografi. Dessutom hade han rä tta t  å t t a  tu s e n  grekiska och latinska

')  Ja g  måste i denna sak anföra ett annat talande vittnesbörd. Schefferus 
säger i sin 1677 tryckta »Memoria L aurentii Stigzelii »vid beskrifningen af skol
väsendet i dennes ungdom (1610-talet): M em in i aud ire  conquerentem virum  ejus 
re i peritissim um  de in felicita te tem porum  illorum , quibus ingenia etiam capacia, 
etiam si educarentur recte a d  sum m a qucevis enitentia, perversitate m agistrorum  
tan tum  non opprimebantur. S tabat quotidie puer spoliatus thorace, unius alterius- 
que vocabuli p er m inus fidce memoria; deceptionem neglecti perperam ve p ro la ti 
errorem  lu itu rus plagis, livore p lurim um  aliquando  et sanguine notabilibus. Jfr . 
ock Norlin, Svenska kyrkans hist. I, 1 . s. 356.

*) Rudbeckius bar vid mångfaldiga tillfällen visat sitt intresse för skolan. D et 
torde kanske b ä r förtjena a tt omnämnas, det skolordningen af 1611 (Jan u ari) upp
satt på Örebro riksdag fius, utan dato, men med egenhändiga underskrifter af del- 
tagarne, i Kongl. Bibi. Engeströms saml. B. X. 1. 35, och är såvidt jag  kan se, 
s k r i f v e n  m ed J o b a n n i s  R u d b e c k i i  h a n d .
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scripta, hållit 32 disputationer i grammatik, filosofi och teologi, an 
stä llt 14 talöfningar och hållit sex examina. Och vid sidan af a llt 
de tta  upprätthöll han offentliga föreläsningar öfver hebreiska gram 
m atiken och valda stycken u r  Moses fem böcker, och skötte likaså 
offentliga talöfningar, disputationer och examina. Och ändock nästan 
stegrades hans verksam het i kollegiet under å re t 1611, ty  då höllos 
36 disputationer i de m est olika ämnen sam t 42 talöfningar, och 
scrip ta  stego till 200 i veckan. I  undervisningen ingingo äfven Caesar, 
Xenophon och Demosthenes, sam t aritmetik. 1612 voro disputatio- 
nerna 73, talöfningarne 58; deremot angifves ej an ta le t scripta. För
utom  de vanliga ämnena hafva äfven retoriken och fysiken afslutats.

U ndervisningsspråket var latin; och i kollegiet fick endast latin 
eller grekiska användas1). Ja! man gick så långt, a tt  n är några be- 
funnos utom kollegiet hafva a llt för mycket användt sitt modersmål 
»den stö rsta  fara för dem som vilja lä ra  främ m ande språk», blefvö 
för fram tiden vissa böter härför bestäm da. Undervisningen var för
lagd till efterm iddagarne från klockan 1 till klockan 6, hvarigenom 
a ll kollision med de offentliga föreläsningarne väl var afböjd. 2 dagar 
i veckan, O nsdagar och Lördagar, användes till talöfningarne och 
disputationerna. Jag  vill anföra några  prof p å  de senares ämnen. 
I teologi disputerades: Om Gud, försynen, rättfärdiggörelsen, dopet, 
om verlden och dess skapelse, om prsedestinationen, om den rä tta  
anläggningen af det teologiska studiet. I  filosofi: Om filosofins be
grepp och indelning, etikens begrepp och indelning, om dygden, om 
verklighet och möjlighet, om själens ursprung och odödlighet. I politik: 
Om lagarne, om olika statsformer. I  fysik: Om dess begrepp och 
föremål, om naturförem ålens inre och y ttre  principer, om deras be
stäm ningar i tid  och rum, om elementerna, meteorerna, metallerna.

Förutom  de 28, som redan voro inskrifne d. 16 Mars 1610, in- 
togos under årets lopp lika m ånga till (deribland Sveno Jonte Yestro- 
gotus, sederm era prof. i hebreiska). 1611 inskrefvos 21 stycken (der
ibland M artinus Olai Nycopensis, sederm era prof. i mekanik). 1612 
inskrefvos 12 nya lärjungar.

Oviljan mellan ltudbeckius och Messenius fortfor, ehuru den ej 
tyckes hafva på en tid  fört till några  offentliga skandaler. För a tt 
betrygga ordningen hade K arl IX  sökt a tt  gifva dem begge en öfver- 
man genom a t t  den 6 November 1610 utnäm na doktor Johannes 
R aum annus2) (fordom professor i Upsala, nu kyrkoherde i Stock
holm) till en »tillsynesman och öfverste läsem ästare vid Upsala

')  D et heter, a tt R. sjelf talade grekiska med lärjungarne och uppmuntrade 
samt öfvade dem deri.

2)  Bihanget n. 32, s. 88.
Ups. Univ. H ist. I. 10
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universitet» '). I)e t sker, säger konungen, derför a t t  lian förnummit, 
a t t  »i vår academ ia i Upsala går fast oriktigt och oskickligen till, 
så a tt  en p a rt af professoribus läsa uågot om året, en p a rt litet och 
en p a rt s lä tt intet, derigenom ungdomen, som d it söker till a tt  lära  
bokliga konster, växer upp till sjelfsvåld, försummar sina unga å r  
och lärer föga an n a t än skalkhet.» Förutom  den undervisning i den 
heliga skrift honom åligger, skall han ock »undervisa och exercera 
ungdomen i den rä t ta  Socratiska philosophia och honom dertill före
hålla, a tt  han icke förnöter tiden uti onyttigt sofisteri.» H an skall 
flitigt öfvervaka professorerna, a tt  de göra s itt kall, och om någon 
af dem ä r försumlig eller för e tt oskickligt lefveme, i tid  anm äla det 
för konungen, a tt  han må aflägsna de oduglige och sä tta  skicklige i 
deras ställe. Slutligen skall han i förening med ärkebiskopen hålla  
en noggrann uppsigt öfver stipendiaterna. Som belöning för s itt 
besvär erhåller han 400 tunnor spanm ål årligen u tan  någon taxe
ring eller afkortning -) sam t gården Ofvernäs i Näs socken till 
afvelsgård.

Den afsigt, som Karl IX  haft med liaum anni utnämning, a tt 
nemligen utom och öfver de begge i U psala käm pande partierna, 

, tillsä tta  en man, som kunde opartisk t bedöma stridsfrågan och med 
k raft göra sin m yndighet gällande, förfelades alldeles. Raum annus 
var på in tet sä tt uppgiften vuxen och anslöt sig sn a rt alldeles till 
Messenius. Det ä r  möjligt, a tt  han  i känslan af sin underlägsenhet 
under den snillrike Rudbeckius tog parti för m otståndaren, eller a tt  
Rudheckius sjelf gifvit någon anledning dertill, ty hans herrskare- 
natur tog alltid  u t sin rä tt, men det ä r  ock lä tt a tt  förstå, a t t  den 
smidige Messenius ej skulle underlå ta  a t t  till sin fördel vända e tt 
sådant förhållande. Vi få se, huru  under G ustaf Adolf tvedrägten 
bryter u t starkare än någonsin. Men så  försummade ej heller Rud
heckius något tillfälle a t t  angripa sin medtäflare från hans m est 
öm tåliga sida genom a tt  fara u t mot jesuitismen, hvars hemlige an
hängare han fortfarande ansåg Messenius vara. N är derför R ud
heckius d. 9 April 1011 tillträdde en teologisk professur, höll han e tt

' )  Det låg  något obestämdt i befattningen, men Raumannus har sjelf uppfattat 
eller åtminstone gjort anspråk på, a tt hans embete skulle vara »perpetuus rectoratus 
et vice cancellariatus academite» (Bihanget n. 55, s. 133). Och Messenius smickrar 
honom d. 1 Dec. 1611 (i företalet till Chronieon episcoporum etc.) med titeln »pro 
tempore rector et procancellarius». P rorektor kallas Raumannus i Album studios
orum i Februari 1611, ehuru han tyckes ej sjelf skrifvit detta, utan först begynt 
föra m atrikeln i September.

2) Detta syftar på den betydliga reduktion af all förlänad tionde (med '/3 eller 
’/4)  som skedde 1610, då kriget mot Danm ark bröt ut.
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ny tt glödande t a l '), i hvilket hvarje mening ser u t som en mot Messe
nius rik tad  stöt och svårligen kunde af honom eller åhörarne på 
annat sä tt uppfattas. Talaren vänder sig egentligen mot den olycks- 
bringande sed, som länge egt rum  och väl ännu ej var alldeles förbi, 
a t t  man skickade svenske ynglingar a tt  studera i jesuiternas läro
anstalter. I brinnande ord tecknar han  alla de konstgrepp, som de 
vördige fäderna använde, för a tt  i sina garn fängsla de ungas sinnen, 
förmå dem till affall och för evigt vinna dem för antikrists anhang. 
Sjelf skakad i s itt innersta af a llt det hyckleri och allt det förderf 
han blottat, m åste han  äfven djupt uppskakat sina åhörare; ej minst 
då  han mot slutet u tb ras t: »tron mig, ty äfven jag  h ar varit hos 
jesuiterna och i åtskilligt få tt erfara deras förförelsekonster.»

Rivaliteten i de begge professorernas undervisning sträckte sig 
äfven till inöfningen och uppförandet af skådespel, hvari deras lär
jungar skulle uppträda. Rudbeckius tyckes härtill hafva gifvit uppslaget 
genom a t t  lå ta  sina lärjungar, efter a t t  han med dem genomgått 
Terentii »Eunuchus», offentligen uppföra densamma på det enskilda 
kollegiets gård  d. 22 October 1610 i närvaro af ärkebiskop, rektor, 
professorerna och så  många studenter och borgare, som platsen kunde 
rym m a2). Messenius ville väl ej vara sämre än sin medtäfiare, men 
mindre afseende ungdomens ny tta  än a t t  väcka uppseende, författade 
han p å  svenska en komedi om »den förståndiga och högberömda 
drottning Disa», hvilken också uppfördes i Upsala m arknad d. 17 
och 18 Februari 1611. B land de 35 studenter, som spelade med i 
stycket, voro fyra blifvande professorer, Sveno Jonte, A. Prytz, Laurelius 
och Joh:s Matthiae sam t Johan  Liljehök den blifvande rikstygm ästa- 
ren. N ågra m ånader senare hade Rudbeckius hunnit så långt med 
sina lärjungar, a tt  han  på kollegiets gård  kunde lå ta  den 28 Maj 
1611 p å  grekiska uppföra Euripides’ Cyclops i närvaro af professo
rerna och de förnäm sta af stadens innevånare. E ricus och Andreas 
Prytz innehade hufvudrolerna. Ännu tvenne gånger h ar Rudbeckius 
beredt sina lärjungar en dylik öfning; d. 21 Maj 1612 lä t han 
dem uppföra Terentii Adelphi och d. 16 Mars 1613 densammes

‘) Oratio in  qua o sten d itu r . . .  quod causa quadam  p rim a r ia  bellorum, 
disscntionum et m ultorum  m alorum  in  aliquo regno non sit m agistratus politicus . . .  
sed  'perditi qvidam  et male educati juvenes', q v i prim o fundam enta  verce religionis 
non bene d id ic e ru n t. . .  et denique a d  hcereticos propter externum aliquod commo
d u m  deficiunt, qu i postm odum  a d  suos reversi, dissentiones et omnia m ala m achi
nantur . . .  habita Upsalice a  M . Johanne R udbeckio N ericio, ibidem  professore 
p ., cum  illic prcdectionem theologicam auspicaretur, .9 A p r ilis  an. 1611 , tryckt
i Vesterås 1637 in 4:o.

2) Se »Acta hoc est Lectiones e tc .. . .  in collegio privato Jok:s Rudbeckii». 
Äfven de följande uppgifterna om hans skådespels-öfningar äro der hemtade.
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Phormio. Messenius å te r lä t vid hertig Johans af Östergötland bröllop 
uppföra i Stockholm d. 4  December 1612 sin »lustiga och sannfärdiga» 
tragedi Signill »om den högborne, mycket berömde och manhaftige 
hertig  Habor, konung Amunds son af Norge och den högborna, sköna 
och trofasta fröken Signill» etc. Bland de uppträdande studenterna 
igenkänna vi samma, som förra året (utom A. Prytz); bland de nya 
är äfven blifvande professorn Olaus Erici Moretus. 1613 *) lä t han  i 
U psala i Eriksm ässom arknaden (d. 18 Maj) uppföra sin komedi Svan- 
huita, som trycktes samma å r  och dervid tillegnades å tta  förnäm a 
fruar, hvilkas söner och slägtingar af honom uppfostrats och nu 
bidragit till styckets uppförande.

Innan jag  afslu tar teckningen af d e tta  tidehvarf, å te rs tå r a tt  e r
in ra  af hvilka män lärareuppsättningen i U psala bestod vid Karl IX:s 
död. De voro, förutom  Messenius, prof. i ju rid ik  och politik, sam t 
Johannes Rudbeckius, sedan 1611 professor i teologi2), Raumannus 
i teologi, M artinus Olai Stenius i astronom i3), Nicolaus M yliander i 
matematik, Petrus Rudbeckius i vältalighet och Johannes Leiueus, 
efter Job. Rudbeckius i sp råken4); fysiken var obesatt. I ekonomiskt 
hänseende hade de flesta ännu a tt  käm pa med ej ringa svårigheter. 
Jag  h ar ofvan berätta t, huru  K arl IX å r  1609 beröfvade Stenius sin 
lön; vid samma tid  åtnjöto de fyra professorer, som ännu voro i tjenst, 
b lo tt 137 tunnor h v a r5). Det var visserligen mer än hvad de tre  
professorer, som 1604 till 1605 konstituerade hela lärarekåren, åtnjöto 
(nemligen Anthelius 151, Paulinus 83 och Rhalam bius 61 tu n n o r)6), 
men förhållandet då var e tt undantagsförhållande, och lönerna hade

‘) Och icke 1612, såsom den tryckta upplagan orätt angifver (se Klemming, 
Sveriges dramatiska literatur I, s. 17).

2) 1611 d. 9 April höll han sitt inträdestal för professuren (se ofvan s. 146), 
men han kallas redan i Febr. 1611 för Locorum theologicorum professor (Album 
studiosorum).

3)  Han måtte 1611 ånyo tagits till nåder, efter han då har lika lön med 
några andra (se texten nedan). D et stod väl i samband med Forsii anklagande 
och aflägsnande, mot livars astrologiska tendenser Stenii disputation D e incertäudine 
et vanitate praedictionum astrologicarum  tryckt 1611 tydligen är riktad.

4) Således i början af 1611 eller kanske slutet af 1610, om Rudbeckius redan 
då nämts till teol. professor. Olof Rudbeck säger i sitt program d. ,3/6 1669, a tt 
Lenteus blef Grteca3 et Hebreaj linguaj professor 1610. Han förekommer ej i det om 
hösten 1610 uppgjorda löneförslaget (»Kort summarum oppå all tienden, som fallen 
är i Upland 1 6 1 0  efter såsom det i Nyköping W . N. K. och herre presenteradt 
vardt» i Upl. Handl. 1610 n. 20 i Kam marark.), men i odateradt qvitto (Upl. Ilandl. 
1611 n. 18) säger han sig hafva uppburit 84 t:r »pro annno 1610», hvilket dock 
betyder att lian (trol. i Dec. 1611) uppburit af den tionde som föll 1610.

8) Upl. Handl. 1609 n. 21.
6) Upl. Handl. 1604 n. 19.
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p å  1500-talet varit bättre, såsom jag  förut visat. Derjemte hade de 
efter 1604 för en tid  betydligt stegrats, så a tt  högsta lönen i början 
a f  1608 var 388 tunnor, den lägsta 149 tu n n o r1). Det danska kri
gets u tb ro tt 1610 blef ej u tan  inverkan äfven i Upsala, ty professo
rernas anslag minskades, i likhet med alla andra andliga och verlds- 
liga förläningar, med en tred jedel2). Aret derpå, konung K arls sista 
år, var ställningen något förbättrad, ehuru man kan ej annat än för
vånas öfver lönernas ojämnhet. Så uppbär Raum annus 400 tunnor 
och Messenius 200, men af de öfrige hinner endast en till 100, i det 
P e tru s Rudbeckius h a r 116, af de öfrige hafva Joh. Rudbeckius och 
Lenaeus 84, Stenius 80, men M yliander blott 60. I  kommunitetet 
underhöllos blott 30 studenter, till hvilkas underhåll 1,448 tunnor 
voro anslagna3). Sådan var den ekonomiska ställningen vid slutet 
a f  K arls regering. E n  återblick tillbaka till 1593 säger oss, a t t  tiden 
ej hållit, hvad den tycktes lofva vid återupprättelsen detta  år. Det 
ä r  k lart, a tt  universitetets lärare  b ära  en del af skulden härför, men 
den icke m insta faller dock p å  K arl IX:s skuldror, emedan han  för
knappade de visserligen ej rika  anslagen och drifven af misstänksam 
het, m er än en gång jagade professorerna från både lön och verk
samhet. Tiden sjelf förklarar ock något. Det var en s trä f och h å rd  
tid , full a f inre och y ttre  strid, i hvilken der fordrats mycken kärlek 
och varm t intresse p å  tronen, för a tt  fridens värf skulle blomstra. 
Sådan var ej Karls natur, och derför var universitetets lif så fullt af 
storm ar, ja  hotade nästan  a tt  utslockna. Der behöfdes en sådan man 
som G ustaf Adolf, för a tt  m idt under stridernas dån lägga fasta 
grundvalar äfven för vår högsta andliga odling. Hans snillrika och 
lågande själ famnade allt, både s to rt och litet, som kunde blifva före
m ål för en konungs omsorg, och hans kungliga vilja gjorde af de höga 
tankarne en verklighet.

' )  Upl. Handl. 1607 n. 12. Rhalambius har 388, Blanchovius 282, Lenajus 
233, P . Rudbeckius 209, Joh . Rudbeckius 173 och Stenius 149 tunnor.

2)  Se ofvannämda »Kort summarum» etc. i Uplands Handl. 1610 n. 20.
3)  Upl. Handl. 1611 n. 18. Jfr. Verifikationerna och Anders Erikssons räkenskap.
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FJER D E KAPITLET.

Gustaf Adolfs personlighet och betydelse. Hans första åtgärder till universi
tetets bästa, privilegiernas återgifvande 1612. Tvisten mellan Messenius och Rud- 
beckius 1612, 1613. Ransakningen härom i Stockholm i Ju li 1613. Ombyten af 
lärarekrafter. Ifrågasatt universitetsreform 1613. Axel Oxenstjcrnas förslag. Kunga- 
bref af 1613 om professurer och kommunitet. Raumanni fiendskap med Lenams. 
Den filosofiska fäjden mellan biskop Paulinus och professor Jonas Magni 1615, 
1616. Presterskapets reformförslag vid 1617 års riksdag. Paulini betänkande. Den 
första teologie doktorspromotionen 1617. Magisterpromotionerna 1617 och 1619. 
Underhandlingar mellan konungen och presterskapet 1620 om universitetsreformen. 
Dess verkställande. Y tterligare förbättring genom kungabrefvet af d. 7 Ju li 1621. 
T illsättning af de lediga professurerna. Johan Skytte blir kansler 1622; hans person 
och verksamhet. Skytteanska professurens instiftelse 1622. W allii tvister med sina 
embetsbröder. Den ekonomiska ställningen närmast före 1624 års donation.

En ny konung hade stigit upp på Sveriges tron. Ögonblicket var 
fullt a f de djupaste bekymmer, ocb ingalunda egnadt a tt  väcka några 
förhoppningar bos dem, som skötte den andliga odlingens fredliga 
värf. Ty på nästan  alla sidor brann krigets låga, ocb vårt fattiga 
land syntes behöfva hvarje man ocb hvarje öre för a tt  ej duka under 
i striden. Ocb ändock blickade hvarje svensk med ljus ocb glad 
förhoppning upp på den sjuttonårige furste, som på sina unga skuldror 
tog det stora och tunga arfvet efter fader och farfader. Det v ar ej 
blott derför a tt  vid hvarje tronskifte tecknar sig den ännu okända 
framtiden i litiiga ocb rika färger, u tan  äfven derför, a t t  G ustaf Adolfs 
varm a ocb äd la  natur, så olik faderns b istra  väsende, bebådade en 
ny dag. Den verkade såsom solen, när den s trå la r fram mellan tunga 
slitna skyar. Kärlek, hopp ocb mod fyllde alla sinnen, ocb framtiden 
skulle ej svika de löften, som ögonblicket gaf. Ty större konung kar 
ej su tit på Sveriges, om ens p å  någon tron. R ikt u trustad  till själ 
och kropp mognade ban  till man vid en ålder, då annars gossen 
knappast utvecklat sig till yngling. Gudsfruktan ocb sedligt allvar, 
en snillrik själ ocb en verkligt kunglig hug danade i förening en 
helgjuten personlighet, som ej b lo tt satte sin prägel på samtiden, 
utan ock ingrep d jupt i kommande tiders utveckling. F ö r de flesta 
uppkallar hans namn minnet af en alltid  segerrik krigare, hvpxs svärd
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lyfte (let lilla Sverige upp till en storm akts höjd och räddade den 
andliga frihetens sak i Europa. Och dock ligger hans storhet ej en
sam t deruti; hans verkliga storhet ä r  a tt  hafva haft en öppen blick för 
alla  mensklighetens stora frågor och a tt  m idt under bullret af krig, 
som räckte  från hans regerings första dag till den sista, dock aldrig 
hafva förgätit något af de m ånga and ra  värf, som pålades af hans 
konungsliga kall. P å  alla  om råden af vår inre utveckling skönjas
ock spåren af hans m ägtiga ande, och mest a f  a llt kanske p å  den
andliga odlingens fält, der slägte efter slägte haft hans lefvande kärlek 
till sanning och kunskap a tt  tacka för de rik a  skördar, som detta
fält h a r  burit. Han h ar h ä r så  tecknat sig sjelf genom stora gernin-
gar, a tt, h u r ofullkomlig min skildring än må blifva, skola dock hän
delserna sjelfva för en hvar b ära  e tt lefvande vittnesbörd, om hvad 
han häru tinnan  gjort för Sveriges rike och Sveriges folk.

U niversitetets tillstånd  var vid K arl IX:s död i alla  afseenden 
otillfredsställande. Det blef ock föremål för en a f  de många fram
ställningar, som genast gjordes hos den unge efterträdaren. P å  den 
riksdag i Nyköping i December 1611, der ständerna förklarade Gustaf 
Adolf för myndig, erinrade presterskapet, såsom bildningens naturlige 
målsman, om vigten af a tt  universitetet erhölle sina privilegier till
baka och betryggades i ekonomiskt afseende'). Detsamma gjorde 
äfven professorerna i en särskild böneskrift till G ustaf Adolf. De an- 
höllo om utnäm ning a f  en kansler, som kunde hos regeringen bevaka 
deras intressen, och förnyade den begäran, som så  ofta blifvit gjord, 
nemligen a tt  e tt tryckeri skulle i Upsala in rä ttas; de bådo äfven a tt 
den logiska professuren, som en tid  s tå tt ledig, m åtte  besättas med 
mag. Jacobus Buraeus -). Fram ställningarne buro sin frukt. Ty i sin 
konungaförsäkran lolvade G ustaf Adolf högtidligen a tt  vidm akthålla 
universitetet och efter öfverläggning med råd e t förse det med både 
privilegier och underhåll.

Med verkställigheten af löftet i dess särskilda delar kunde det 
ej gå så fort, då  regeringens tid  m åste i början nästan  uteslutande 
upptagas af kriget med Danmark, som tycktes hota vår tillvaro. 
Buraeus blef dock till professor utnäm d redan d. 60 M ars 1612; 
i den stränga förmaningen till honom a tt  följa Rami filosofiska system, 
se vi kanske e tt spår af det inflytande, som Johan  Skytte utöfvade 
p å  sin kunglige lärjunge. Tryckerit kom ej förrän följande å re t till

')  P restersk:s' underdån. resolution på drottn. Kristinas proposition, då hon 
nedlade regeringen, dat. Nyköping d. 17 December 1611 (bland Herredagtacta 
1611—17 MS. folio, Ups. Bibi.).

2) Prof:s skrifvelse, Nyköping d. 19 Dec. 1611 är tryckt i Bihanget n. 33. 
Om Bursei eller Zebrozynthii (som han äfven kallas) utnäm ning se anf. st. n. 34.
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stånd. Konungen skänkte då till universitetet ej b lo tt det kronans 
tryckeri, som aflidne Stockholmsboktryckaren Anund Gutterw its inne
haft, u tan  äfven dennes enskilda tryckeri, som han  inlöst a f  arfvin- 
garne. Och den 29 Maj 1613 utfärdades omsider privilegiebref för 
universitetets förste boktryckare, Eskil M attsson1). H an erhöll 50 
tunnor spanm ål af kronan i årlig lön och egde uteslutande rä t t  a tt  
i U psala trycka alla  för undervisningen derstädes behöfliga böcker; 
a llt eftertryck af hans böcker var strängeligen förbudet2). Han egde 
dock ej sjelf försälja dem och så  falla bokhandlarne i deras handte
ring. Så tarfligt än  d e tta  tryckeri var i typografiskt hänseende, var 
det dock en oskattbar fördel för universitetet a tt  ega detsam m a och 
så kunna, u tan  a llt för stor förlust a f tid  och penningar, offentlig
göra sina arbeten. Tre å r  senare fick äfven universitetet sin egen 
bokhandlare, i det Gustaf Adolf p å  Kenicii af Axel O xenstjerna under
stödda anhållan gaf magister E ricus Petri Stabbyensis frihetsbref. 
Han skulle n ju ta  samma skattefrihet som professorerna, ega införa 
böcker tull- och accisfritt från Tyskland och äfven afy ttra  dem på 
alla rikets årliga frim arknader3).

Äfven privilegiefrågan hade dessförinnan vunnit sin lösning. P ro
fessorerna hade, d å  den dröjde, ånyo ingått till konungen med en 
ödmjuk böneskrift, erinrande om hans löfte i Nyköping och a t t  uni
versitetet u tan  privilegier ej kunde bestå. Derjämte vände de sig till 
konungens högra hand, kansleren Axel Oxenstjerna, och bönföllo om 
hans understöd hos konungen. Om ej universitetet återfinge sina pri
vilegier och jurisdiktion, m åste det p la tt förfalla, till skada både för 
s ta t och kyrka; särskild t önskade de en bestäm d ordning för rektors- 
embetets vexling. I ekonomiskt hänseende lefde professorerna i den 
största  fattigdom och voro af tiondefogdarnes godtycke beroende4).

1)e behöfde ej vän ta länge p å  e tt gunstigt svar. Den 29 Novem
ber 1612 förklarade G ustaf Adolf, a t t  universitetet egde tills vidare 
å terin träda  i privilegierna af 1595, till dess han  hunne öfverse och 
förbättra  dem. Men som vilkor uppställde han, a t t  dess medlemmar 
»hölle sig kristeligen och dygdeligen och inbördes med säm ja utan  
någon smälek brukade den rä tta  libertate philosophica.» Till undan-

')  T ryckt i B ihanget n. 44 s. 108. Redan d. 31 M ars 1613 hade konungen 
bifallit, a tt  Gutterw itz tryck skulle med bibeltrycksspanmålen inlösas (Riksreg:t).

2) H uru strängt denna tid höll på sina privilegier, synes af de klagomål mot 
ärkebiskopen, utgångna från Stockholms bokbindare och bokhandlare, hvilka jag  
tryckt i Bihanget n. 41.

3) Kenicius till A. Oxenstjerna d. 16 Ju n i 1615 (R iksark., Oxenstjernas bref- 
vexl.) och Gustaf Adolfs bref för Ericus Petri Stabbyensis d. 15 September 1616  
(Bihanget n. 58, s. 138).

4) De begge odaterade böneskrifterna äro tryck ta  i Bihanget n. 35 och 36.
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rödjande af de oseder och det oskick, som in rita t sig och hvilkas ro t 
ansågs ligga i rektorsinstitutionens bristfållighet, gåfvos om denna 
särskilda bestämmelser. R ektoratet skall årligen omvexla *) och till
sä ttas  genom val af ärkebiskop och professorer. Rektor skall med flit 
och allvar hålla ungdomen till tu k t och flit och ingalunda tillstäd ja  
den »den olidliga sjelfsvåld och skalkhet som de nu öfva.» Men 
äfven p å  professorerna skall han  hafva e tt vaksam t öga, tillse a tt  de 
göra s itt kall och årligen offentligen förhöra sina lärjungar. Hvarje 
å r  d. 1 Januari skall han  till konungen eller rikskansleren insända 
en redogörelse för sin egen verksamhet, för professorernas föreläs
ningar, examina, disputationer och deklamationer, hu ru -m ånga lär
jungar en hvar haft och för hvilka höcker hvar student kunnat 
svara -).

De missförhållanden i Upsala, som konungen temligen tydligt 
utpekade, voro frukten af den fortsatta  striden mellan Messenius och 
Rudbeckius sam t deras anhängare. Bestämmelsen om rek toratet var 
rik tad  mot Raumannus, som K arl IX förlänat en slags ständig rektors- 
myndighet å r  1610, för a tt  han så  mycket lä tta re  skulle vara  obe
roende a f  de öfrige lärarne. Afsigten förfelades alldeles. Inom kort 
hade den smidige och förslagne Messenius så helt och hållet till
vunnit sig Raumanni öra, a t t  denne alltid  tog hans parti vid sam- 
m anstötningarne. Det kunde ej varit svårt a t t  leda en man, hvars 
fåfänga var så stor, a t t  han ej skämdes för a t t  i bref till Axel Oxen- 
stjerna skryta, det han var »solus, unicus e t prim us Doctor Theologiae 
in ter limites regni Suecise natus post reform atam  religionem» :!). Det 
blef än lä ttare  genom hans retliga misstänksamhet, häftiga lynne 
och illa dolda afundsjuka mot Rudbeckius och Lenaeus. Det infly
tande Messenius så förvärfvade visade sig sn a rt der i, a tt  han och 
hans parti strafflöst kunde företaga sig hvad som helst. De andra 
professorerna föreställde Raum annus fruktlöst, a t t  om han handhade 
s itt embete med sådan slapphet, kunde de ej längre fördraga hans 
ständiga rektorat. Och då han ej ville frivilligt afgå, sände de en 
ibland sig till Axel Oxenstjerna, och frukten af denna beskickning

’) J a g  bör kanske här bemöta en uppgift af Schefferus (Upsalia s. 259), som 
stödd på hans stora auktoritet länge gått och gällt, nemligen a tt efter reformationen 
rektor sällan valts bland teologerna, utan nästan blott ur filosofernas krets. Jag  
har ofvan (s. 107) redogjort för rektoratet 1593—1611, och af den fram går snarare 
motsatsen till Schefferi påstående. Detsamma visar sig äfven vid rektoratets be
sättande under åren 1611 — 1626, från hvilken senare tid det enligt konstitutio
nerna gick i tu r mellan fakulteterna.

*) Brefvet ä r  tryckt i B ihanget n. 37, s. 95—97.
3) Se Bihanget s. 107. Kanske äfven denna omständighet bidragit a tt så snart 

(1617) fram kalla vår första teologie doktorspromotion.
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var det ofvan anförda kungliga brefvet, som införde årlig t rek- 
to r a t1).

Messenii försök a tt  genom en hastig resa  till Stockholm lyckas 
p å  sidan om konsistoriet åtkomma den sn art lediga värdigheten 
kröntes ej med fram gång2), och n är ärkebiskopen s trax t efter Ju l lät 
i konsistorium företaga e tt ny tt rektorsval, föllo fem röste r p å  Rud- 
beckius, två på Lente us, men blott en (naturligtvis Raum anni) på 
Messenius. Saken var dock härm ed ej klar, ty  denna tid  ansågs en
hällighet i val vara  nödig. Men fåfängt gick ärkebiskopen fram  och 
tillbaka mellan de stridande. E tt ögonblick synes han, oak tad t hans 
sym patier voro på Rudbeckii sida, dock hafva föreslagit a tt  gifva 
värdigheten å t  Messenius, kanske i hopp a tt  det skulle vara lä tta re  
a t t  få Rudbeckius a tt  träd a  tillbaka, än  Messenius. Det vore ju  ock 
a tt  lå ta  rek torate t gå i tu r  efter fakulteterna. Men Messenius upp
ställde orimliga vilkor, såsom a tt  de an d ra  skulle gifva honom en 
särskild förbindelse och i alla tv ister rä tta  sig efter hans vilja, på 
livilka naturligtvis ingen ville in g å3). U nder tiden anslog Raum annus 
offentligen a tt  han nedlagt rek to ra te t4), och för a tt  ej all ordning 
skulle upphöra gaf nu äfven ärkebiskopen sin rö st å t  Rudbeckius och 
förklarade honom lagligen vald, efter han både få tt de flesta rösterna 
och var den ä ld ste5) af professorerna. Den 11 Mars utsågs till hans 
installation. Messenius och Raum annus voro utom sig af förbittring. 
Den förre beskyllde sin segrande m edtäflare öppet för a t t  i W itten
berg hafva gjort sig skyldig till d råp  och lä t utanför konsistorium 
uppläsa en protest, som gick u t på a tt  de an d ra  professorerna sam- 
m ansvurit sig till hans och Raumanni sam t deras hustru rs  och barns 
förderf. Den senare vägrade a tt  enligt gammal sed öfverlemna rek- 
to rate ts insignier till sin efterträdare vid den offentliga installationen, 
utan sände kursor med dem först till ärkebiskopen och, n är han ej 
ville m ottaga dem, till Rudbeckius. Konsistorium blef tvunget att, 
då  Raumannus vägrade a tt  installera den nye rektorn, för ändam ålet 
utse en särskild prorektor i Lencei person.

Ej utan  skäl kunde man vid rektorsom bytet befara e tt storm igt 
uppträde, ty bredvid konsistorii tillkännagifvande, a t t  Rudbeckius

')  Jfr. protokollet vid ransakningen i Stockholm 1613 (s. 116, § 4 och 5).
2) Anf. st. § 6. Om ej uttrycket vore så otvetydigt, skulle man nästan kunna 

tänka  sig en förblandning med det försök, som Messenius gjorde efter d. 15 Mars 
1613 a tt u ttränga Rudbeckius från rektoratet.

3) Se bihanget s. 117, § 10, 11.
4) D et har troligen skett i början af Februari 1613; ännu d. 6 Febr. äro in- 

skrifningarne i Album studiosorum gjorda af hans hand.
5) Nemligen efter utnämningsår. Rudbeckius hade ju  första gången blifvit 

professor redan 1604, ehuru han sedan varit frånvarande ett par år.



U ppträdet d. 15 Mars 1613. 155

skulle installeras d. 11 Mars, hade okänd hand  uppsatt e tt annat 
anslag, a tt  ingen skulle rä t ta  sig efter prorektors tillkännagivande, 
ehuru det var med konsistorii sigill besegladt, utan  a tt  M åndagen 
d. 15 skulle Messenius installeras. Men saken aflopp lugnt, och på stora 
auditoriet, d it kursorerna sam m ankallat ståthållaren , universitetet, rådet 
och borgerskapet, blef Iiudbeckius in sa tt i sin värdighet. Hvarken 
Messenius eller Raum annus vore- närvarande, och den förre hade 
sträng t forbudit sina ta lrika  lärjungar a t t  der infinna s ig 1).

Men det var blott lugnet före stormen. N ågra dagar senare gaf 
sig Messenianska partie ts förbittring luft i e tt  våldsam t utbrott. 
Rudbeckius hade till d. 15 M ars sam m ankallat professorerna och 
studenterna för att, såsom brukligt var, dels ta la  till ungdomen, dels 
indela den i klasser. N ågra tim m ar före sam m anträdet sände Rau
m annus och Messenius tre  stipendiater till ärkebiskopen och frågade, 
om han  u tfärdat kallelsen, ty d å  skulle ingen undandraga sig a tt 
komma» Men om det vore Rudbeckius, skulle ingen enda stipendiat 
infinna sig, ty de tta  hade de förbjudit dem vid förlust af stipendiet. 
F ruk tlö st varnade och förmanade ärkebiskopen dem för dylik olaglig
het. De stodo fast i s itt beslut, och verkan blef synbar, i det Rud
beckius fann före sig blott 60 studenter'-). H an begynte emellertid, 
omgifven af sina em betsbröder a tt  ta la  till dessa, utvecklade för dem 
betydelsen af studenteden och förmanade dem a tt  afiägga rå a  och 
djuriska seder sam t i stället lägga sig vinn om e tt fromt och sedligt 
lif. M idt under ta le t slogs dörren upp, och Messenius och hans lä r
jungar trädde in, väpnade med dragna svärd. De nöjde sig ej med 
a tt  stö ra  sam m anträdet genom knäppande med fingrarne, spottande 
och diverse annat oljud, u tan  Messenius ropade å t  Rudbeckius, när 
denne ta lade om studenternas råh e t: »skall du så  nedsvärta landets 
ungdom», hvarjäm te han  högt beskyllde honom a tt  hafva kallat sina 
lärjungar för odågor. Slutligen öste han öfver honom en m assa af 
skymford, såsom åsna, dumbom, tjockskalle, ju te, bottenjute. Efter 
denna bedrift drog den bullrande skaran  sin k o s :l).

Så lite t skämdes Raumannus och han för s itt åtgörande, a tt  den

’)  Den föregående skildringen af tvisten om rektorsvalet hvilar dels på Kenicii 
bref af d. 18 Mars (B ihanget s. 101) dels på vissa punkter i protokollet vid ran- 
sakningen 1613 (se Bihanget s. 117, 118, § 10 — 13).

s)  Kenicii nyss åberopade bref. L ängre ned i samma bref om talar han, att 
förra året blott 30 infunno sig vid examen, ehuru »en stor frequentia var i staden». 
Någon uppgift på antalet studerande fins ej förr än 1633, då antalet steg till nära 
1,000 (W allii bref till Axel Oxenstjerna d. 2 Ju n i 1633, Riksarkivet, Academica 
Upsaliensia V I).

3) Samma bref af Kenicius och protokollet 1613 (B ihanget s. 114, § 5 och 6, 
116, 117, § 7 och 118, § 14).
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förre till och med sam m a dag som detta  ofog skedde hade den djerfheten 
a tt  skrifva till Axel Oxenstjerna e tt bref, hvari han  förnekade sanningen 
af påståendet, a tt  han  skulle tillå tit ungdomen a t t  lefva i sjelfsvåld och 
bedrifVa olidlig skalkhet. Tvärtom  hade han  med allvar och stränghet 
hållit dem i tu k t och äfven bestraffat professorerna för åtskillig för
summelse. Till sist föreslog han, a t t  Messenius skulle blifva rektor, dels 
emedan han vore Raum annus närm ast, dels emedan studenterna alla
redan bullrade m ycket öfver Rudbeckii rektorat, och striden möjligen 
kunde slu ta med e tt rik tig t u p p ro r '). H uru han  kunde tro sig om a tt föra 
kanslern bakom ljuset, än m era a t t  skräm m a honom med möjligheten af 
e tt uppror bland ungdomen, ä r  obegripligt. Messenius begaf sig äfven, 
de and ra  ovetande, a f till Stockholm för a tt  yrka på Rudbeckii af- 
lägsnande, och den senare fick vid underrättelsen  härom  b rå d t a tt  
taga samma väg för a t t  försvara sig mot sin sluge fiende. Regerin
gen erhöll dock ej b lo tt genom parternas fram ställning kunskap om 
tvedrägten. Ärkebiskopen, som var en slags sjelfskrifven prokansler, 
hade tre  dagar efter upp trädet äfven tag it till pennan och i en lång 
skrifvelse till rikskansleren redogjort för tvistens uppkom st och der- 
vid sk ild rat Messenii och Raum anni beteende. Han påstod äfven om 
den förre, a tt  han försummade sina professorsåligganden, men i stä lle t 
genom sina enskilda kollegier utöfvade e tt  för kontroll oåtkomligt 
inflytande p å  ungdomen. Hans disciplar anslogo den ena paskillen 
efter den andra, sönderslogo Lensei fönster p å  kyrkogården och gingo 
kring i staden med dragna v ärjo r2) högt förkunnande, a tt  de aldrig  
ämnade lyda den nye rektorn, u tan  blott sin lärare. Oenigheten hade 
gått så långt, a t t  den ej längre stod a t t  lida. Det vore högeligen a tt  
frukta, a t t  universitetet blefve härigenom ödelagdt och förderfvadt, 
ja  a tt  saken kunde få en blodig utgång, såvida ej kansleren och de 
öfriga riksråden så beginge saken hos konungen, a tt  den som största  
orsaken vore till oenigheten, förflyttades till någon annan tje n s t3).

’) Bihanget s. 39, s. 99.
2) L ängre fram blef Å ke Tott, Gustaf Adolfs ryktbare »snöplog», som äfven i 

senare tider rättfärdigade sitt rykte för obändighet, särskildt angifven såsom en af 
dem, som med svärdet i hand ströfvade kring gatorna (B ihanget s. 119).

3) Kenicii bref af d. 18 Mars 1613 (B ihanget n. 40 s. 100—104). D et är 
naturligtvis Messenii förflyttning han  åsyftar. Men det ser ut, som han snart äfven 
skulle varit betänkt på  Rudbecks förflyttning, kanske för dennes egen skull, kanske 
ock för a tt alldeles upprycka stridens rötter, ty efter a tt konungen begärt en skick
lig hofpredikant besvarar han detta d. 12 Maj 1613 med a tt rekommendera Rud- 
beckius till platsen (original i R iksarkivet, Ups. Konsistorii skrifvelser till K. Maj:t 
tom. I). Redan i Maj höll Rudbeck sitt afskedstal, då han efter mottagen kallelse 
till hofvet nedlade sitt rektorat (se Palm skölds saml., Ups. Bibi., n. 344, s. 794). 
A tt han dock stannade qvar en tid, synes af hvad jag  nedan får berätta om upp
trädet d. 9 Juni.
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H ans skrifvelse gjorde verkan. Inom fjorton dagar aflät Gustaf 
Adolf e tt sträng t varniugsbref till un iversite te t1). Han säger sig 
hafva förnummit, a t t  den nya ordning med fritt årlig t val, som lian 
nyss gifvit i afsigt a tt  förtaga all oordning och missämja, i stället 
blifvit vänd till ondo och kommit värre partiväsende åstad. Harmsen 
u tb riste r han »att hvar vi sjelfva icke hade förfarit och visste, hvad 
gagn och ny tta  som bokliga konster med sig hafva, hade vi föga 
orsak oss om sam m a akadem ia b e iiita2) eller dem som der brukade 
blifva ocli icke m era och icke b ä ttre  ak ta  hvad deras kall och embete 
kräfver, än sin egen äregirighet, privat ha t och afund, med någon 
synnerlig gunst och nåde bevågen vara». F ö r a tt  göra en ända på 
bu llre t befaller han professorerna a tt  med uteslutande a f  både Rud- 
beckius och föregående rektorer välja sig en prorektor, som med full 
m yndighet både öfver stipendier och annat skall styra universitetet, 
till dess någre gode män kunna utses a tt ransaka 0111 'striden och 
å te r  införa en god ordning.

Till sist förbjuder han strängeligen både professorer och studen
te r  a t t  vare sig i tal, skrift eller gerning försmäda, utskäm m a eller 
förorätta  hvarandra och särskild t »att inga studenter, de vare sig 
eho de helst vara  kunna, skola fördrista sig draga värjor eller bössor, 
antingen korta eller långa eller någon motvillighet bedrifva med 
dryckenskap, svärm eri, parlam ente, agerande3), fönsters utslående 
eller något annat, som en ärlig  student, den sina stud ier ak ta  bör, 
icke väl anstår.» l)en professor eller student, som djerfves handla 
mot de tta  kungliga m andat, den vill han så lå ta  straffa, a tt  andra  
skola deraf se sin fara och ej vidare besvära honom med dylikt.

F ö r en tid  synes detta  ljungande bref g jort verkan och täm t 
partiernas fiendskap och stridslystnad. Men a tt lugnet ej skulle räcka 
längre, än den ögonblickliga fruktan för konungens vrede, var alldeles 
k la rt deraf, a tt  Messenius hade ungdomen i sin hand och fortfor a tt 
egga den till tro ts  mot sina lärare, under det han i konsistorium 
hade alla  emot sig utom Raumannus. Ingendera parten  kunde eller 
ville gifva vika.

Messenii inflytande på ungdomen var utomordentligt, kvarvid 
särsk ild t inverkade, a tt  han med lock och pock ryckt till sig för
fogandet öfver de kungliga stipendierna. Redan på Karl IX:s tid

')  D. 31 Mars, tryckt i Bihanget 11. 42 s. 105.
2) Fyratiofem år senare yttrade Leniens i konsistorium vid en erinran om detta

konungens bref: »och war när gjort, a tt han hade kastat akademien omkull» (Kons. 
protokoll d. 26 Maj 1658).

3) D . v. s. nattsvärmande, skrän på gatorna och uppförande af skådespel, om
livilket sista jag  meddelat något ofvnn s. 147.
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hördes den klagan, a t t  han sa tte  till och från stipendierna, u tan  a tt 
bekym ra sig det ringaste om konsistorium och dervid m est gynnade 
rike mäns barn, hvilka han företrädesvis sam lade kring s ig 1). Och 
det hjelpte ej a tt  regeringen d å  gaf ärkebiskopen och Raumannus 
uppsigten öfver stipendiaterna. Den senare blef sn art e tt  Messenii 
verktyg, ärkebiskopen sköts å t  sidan och den förre regerade ånyo 
efter godtycke med stipendierna. Vi hafva sett, hu ru  han förbjöd 
dem vid förlust deraf a tt  öfvervara Rudbeckii installation som rektor 
eller bevisa honom någon lydnad. Visserligen hette det, a tt  han ej 
förbjöd dem a tt  åhö ra  de an d ra  professorernas föreläsningar, men 
desse klagade dock, a tt  de ej fingo några  åhörare  och ej voro i stånd  
a tt  hå lla  disciplinen vid makt. I examen publicum infunno sig ej 
30 personer, ehuru en stor m ängd fans i staden och de gingo om 
hvarandra på g a to rn a2). J a  han  gick så  långt, a tt  han förband dem 
vid sig med en särskild ed, liksom en konung sina u n d e rså te r3). Så 
hade han stipendiaterna i sin hand. Ungdomen i allm änhet hade 
han förledt a tt  sä tta  sig upp mot de akadem iska m yndigheterna och 
blindt följa hans åsig ter och befallningar, dels genom det intresse 
han hos dem fö rs tå tt a tt  väcka genom sitt föredrag, dels derigenom 
a tt  han  nästan  u teslutande undervisade dem hemma i s itt hus och 
så starkare anknöt dem till sin person, dels och framför a llt genom 
a tt  b lunda för eller ren t af godkänna och uppm untra deras öfverdåd, 
sjelfsvåld och vilda fram fart. Så t. ex. när en hans enskilde lärjunge 
skamligen u tfarit m ot mag. Jacobus Rudbeckius, Johannis bror, och 
kapitlet befallt, a t t  han  skulle gå i career, vägrade denne a t t  lyda, 
emedan han redan undergått Messenii enskilda bestraffning. Och 
Messenius tog hans parti, förklarande, a tt  n ä r  professorerna ej ville 
lå ta  deponera och inskrifva hans lärjungar som studenter, så hade 
de heller ingen m akt öfver dem. Förgäfves invände desse, a tt  han 
ej velat lå ta  sina lärjungar undergå den examen, som m åste föregå 
depositionen. N är några  af Messenii anhang stäm des till konsistorium 
eller dömdes till fängelse, brydde de sig ej derom, u tan  gåfvo b lo tt 
spotska svar; ja ! en gång lä t han gifva dem en tunna öl a tt  förlusta 
sig med, ju s t när konsistorium väntade, a t t  de skulle infinna s ig 4).

')  Se Bihanget s. 87. N är han 1614 uppfönle sitt drama »Blanckamärita» i 
Stockholm tillegnade lian det sina lärjungar, från hvilka han nu måst taga afsked; 
hland de uppräknade äro 16 adliga ynglingar, såsom en Bjelcke, Tott, Horn, Soop, 
Liljehök, Posse, Flem ing m. fl.

2) Se Kenicii anförda bref (Bihanget s. 102, 103).
3) Bihanget s. 118, § 17.
4) Se Bihanget s. 115, 116 § 17—21, s. 119 § 1 och 2  i andra stycket och 

Lentci bref d. 12 Jun i s. 110.
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Rudbeckius klagade, a tt  en a f  dem strafflöst slagit in 53 fönster och 
sedan p å  torget öfverfallit bokhandlaren, emedan denne u p p träd t som 
angifvare i konsistorium. E n  gång gingo de så  lång t i sin fräckhet,
a t t  två  af dem gingo upp till fångarne på slottet och bytte kläder
med dem, för a tt  desse obem ärkte skulle kunna smyga sig bort, hvarpå 
de sjelfva med våld bröto sig väg genom vakten. E tt dylikt sjelfs-
våld  tillä t han äfven sina finska badarsvenner, hvilka än roade sig
med a t t  i badet hålla  folk under vattnet, så  a tt  numera ingen vågade 
sig dit, än tvungo bönderna a tt  spänna sig som h ästa r för sina egna 
k ä r r o r ').

I  konsistorium deremot låg Messenius under, liedan för sakens 
skull m åste de andre slu ta sig till Rudbeckius, som försvarade laglig 
ordning och universitetets sanna intressen. Dessutom voro de genom 
personliga slägts- och vänskapsband med honom nära förenade. Pro
fessorn i fysik var hans b ror Petrus, den nye professorn i logik Jacobus 
Burmus var forlofvad med en dotter till förre ärkebiskopen Nicolaus 
Botniensis och skulle således blifva Rudbeckii svåger. Lenams var 
lians gamle vän och em betsbroder a llt sedan 1604, och m åste för 
öfrigt, såsom ärkebiskop Kenicii måg, tillhöra Messenii m otståndare; 
med Lenaeus följde naturligtvis hans svåger professorn i astronomi 
M artinus Olai Stenius. Och till Myliauders anslutning bidrog nog, 
a t t  han  var gift med den nyss afiidne ärkebiskopen Olai Martini 
dotter. Det hela hade kanske en viss anstrykning af e tt Upsaliensiskt 
slägtparti.

Men oaktad t sin sam m anhållning kunde de ej betvinga Messenius. 
N är valet a f prorektor enligt konungens befallning omsider företogs, 
hvarm ed m an dock tyckes liafva d rö jt ända till början af Maj -), föll 
d e tta  på Lenmus. Och han fick göra samma erfarenhet som sina 
företrädare, a tt  om han ej ville lå ta  Messenius spela herre, så m åste 
han  bereda sig på det värsta. Denne yttrade, a tt  han aktade hvarken 
ärkebiskop, prorektor eller någon annan, ty han vore af konungen 
insa tt ocb lydde sålunda b lo tt under honom. Det kom snart till en 
ny sammanstötning, som i våldsam het öfverträffade alla  andra, men 
som ock ju s t derigenom tvang regeringen a t t  göra en ända på striden.

Den i) Juni hade Lenmus sam m ankallat professorerna till konsi
storium  för a tt  öfverlägga om åtskilligt ofog, som Messenii lärjungar

')  Se Bihanget s. 119, § 3 och 4.
2) Lenaeus börjar icke a tt i Album studiosorum införa några nyinskrifna förrän 

d. 10 Maj, men å andra sidan är a tt m ärka, det inga namn äro införda, sedan Rau- 
m annus dermed upphörde i Februari. Rudbeckius bibehöll namnet af rektor, ehuru 
Lenmus skötte embetet (se hans Oratio valedictoria i Maj 1613), tills han i (slutet af) 
Maj nedlade värdigheten.
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bland studenterna tillställt. Äfven ärkebiskopen var vid sam m anträdet 
närvarande. De instäm da studenterna bade lika litet nu som till- 
förene b ry tt sig om a tt  komma, men Messenius tog sig med stor 
häftighet af deras sak. P å  tillfrågan, hvarför dessa ej å tly d t kallelsen, 
svarade han, a tt  de ej voro dertill pliktige, ty de hade ej undergått 
deposition och kunde således endast af honom bestraffas. De andre 
invände då, a tt  antingen m åste hans lärjungar s tå  under universite
te ts  lydnad eller skolstugu aga, ty han v ar ingen öfverhetsperson, 
som egde dom srätt eller kunde fria från  straff. H ärtill genmälde 
Messenius, a tt  han ak tade både ärkebiskop och konsistorium platt 
intet. Allt m era uppretad  af tvisten gaf han luft å t  sin förbittring 
genom utslungande af personliga tillmålen mot sina m otståndare. 
U tan hänsyn till ärkebiskopens höga ställning tillropade han denne, 
som ville göra sin m yndighet gällande: »Vore du än  tio  gånger så 
tung som du är, skall du ej få din vilja fram.» Öfver Rudbeckius vräkte 
han sina gam la skällsord: »förrädare, usling, bottenjute», hvarpå denne 
u r  stånd a tt  längre beherrska sig svarade i samma ton: »du kan så 
gerna sjelf vara en förrädare, du usling och jesuit.» Messenius stör
tade d å  upp i ursinne och utm anade Rudbeckius till envigeskamp; 
derpå rusade han till dörren, ryckte upp den och ropade å t  sin u tan
för stående dräng a tt  springa hem efter värjan. Rudbeckius saknade 
visserligen ej mod, och var dessutom d jupt retad , men hur mycket 
han  än förgått sig, hade han  likväl nog mycket lugn för a t t  inse det 
opassande uti a tt  an taga en dylik uppfordran; han svarade, a tt  så 
som prestm an kunde han ej in lå ta  sig härpå. Men hans yngre broder, 
den nyss från Tyskland hemkomne magister Jacobus (sederm era rektor 
i Örebro), hvilken befann sig inför konsistorii bord såsom anklagare 
mot Messenianerna, gick till dörren, der Messenius ännu stod, och 
räck te  honom handen på a tt  han ville gå u t med honom i sin bro
ders ställe och våga e tt slag med honom; »thett Jacobo in thet hade 
bo rt göra» tillägger den fromme ärkebiskopen.

Em ellertid kom drängen tillbaka med Messenii värja, men hade 
dessutom i sällskap dennes m anhaftiga och ilskefulla hustru, den be
kanta Lucia Grotliusen, hvars tunga var lika skarp som m annens 
v ä r ja l)- Saken tycktes nu  hota med verklig blodsutgjutelse, men för 
ögonblicket afböjdes faran genom det lugn ärkebiskopen och konsi
storium  visade, ty som den förre berä ttar, »alldenstund a tt  vi alle 
blefvo sittande vid bordet i konsistorii hus i vår rum  och ingen 
svarade honom (Messenius) något, u tan  allenast M. Johannes Rud
beckius, hvilken ock sa tt stilla, följde han sin h u stru  a f  kyrko-

')  Tegel, som dock var Messenii bittre fiende, kallar henue »Messenii hög
färdiga, bittra och förgiftiga qvinna Lnssi».
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gården» *). Det var dock b lo tt för a tt  uppväcka en ny storm, som 
detta  skedde. U nder det nemligen Messenius gick hem, sprang hustrun 
ned till Kungsängen, der Messenii lärjungar i s to rt an ta l voro för
samlade för a tt  åse alfården af e tt fartyg, å  hvilket jäm te åtskilligt 
krigsfolk en af deras kam rater befann sig. Dessa ropade hon nu till
sammans, naturligtvis fram ställande saken så, som skulle hennes man 
sväfva i fara för sina fiender. Mera behöfdes ej, för a tt  upptända 
ifvern hos dessa. E n  hvar rusade hem till sin bostad efter e tt vapen, 
vare sig bössa eller värja, m ånga sprungo till bodarne och köpte 
k ru t; alla  sam lades slutligen kring Messenii hus, der de högt för
klarade, a tt  de ville våga lifvet för honom. N är emellertid tiden för
gick, u tan  a tt  något hördes af, skingrade sig skaran slutligen, och 
så vard t in te t upplopp af.

Konsistorium hade emellertid helt lugnt fortsatt sina öfverlägg- 
ningar, och ärkebiskopen sände genast kursorn efter Messenius med 
anhållan, a tt  han skulle återkom m a och deltaga i förhöret om sina 
lärjungars öfvervåld. Men härtill svarade han tv ä rt nej och ropade 
till y tterm era visso å t  kursor: »jag ger ärkebiskopen och de andra 
sjutusen djeflar». Hans hustru  deremot, som förmodligen ej få tt nog 
af tvisten ännu, gjorde nu konsistoriales den öfverraskningen a tt 
plötsligt upp träda  i deras m idt och öfverösa dem med ljungande 
ovett. N är dessa dock togo saken lugnt och ej stodo a t t  re ta  till 
ordstrid, fann hon slutligen för godt a t t  aflägsna sig, eller som ärke
biskopen i s itt enkla, men träffande språk  säger: »Kom så hans hustru 
nider in Consistorium och ville bruka en onyttig mun, men när hon 
såg, a t t  ingen ville svara henne u tan  det skäligt och fogligt var, gick 
hon å te r dädan». Ransakningen kunde derefter med m era lugn fortgå. 
N ågra a f  Messenii instäm da lärjungar hade slutligen infunnit sig och 
få tt sin dom; men de nekade sedan, efter a tt  hafva ta l t  med Messe
nius, a t t  undergå det ådöm da straffet och vädjade till riksrådet, och 
härvid lä t  konsistorium bero, p å  det icke någon vidlyftighet skulle 
sig m era förorsaka. F ö r a t t  em ellertid undanrödja den ursprungliga 
roten till ungdomens oro och oordning, hvilken otvifvelaktigt var a tt  
söka i den missriktning, som de enskilda kollegierna tagit, förböd 
ärkebiskopen alla sådana och befallte, a t t  ingen hädanefter egde läsa 
annat än offentligen för studenter. H äri instämde alla, äfven Rud- 
beckius, men Messenius, till hvilken ärkebiskopen sände några prest- 
män med underrättelse härom, svarade, a t t  han  äm nade endast på 
öfverhetens befallning stänga s itt  kollegium; ärkebiskopen och de

')  Så kallades då platsen kring dom kyrkan, på hvars södra sida det dåvarande 
konsistoriehuset låg.

Ups. Univ. H ist. I .  11
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andra  aktade lian p la tt intet, han gåfve dem allesamman sjutusen 
djefiar ’).

Så kunde det naturligtvis ej längre fortgå. All ordning var ju  
upplöst, och allt arbete m åste hära f så godt som omöjliggöras; ingen 
kunde svara för, a t t  ej fö rr eller senare tvedrägten öfverginge till 
öppen strid, i hvilken några  kunde sä tta  lifvet till. Redan tre  dagar 
senare ingingo prorektor (Lenseus) och konsistorium till rikskansleren 
med en kort skrifvelse. De erinra om a tt  konungen förut lofvat a t t  
vid tillfälle öfversäiula någre gode män a tt  ransaka; nu ginge det ej 
a t t  längre uppskjuta dermed, hvarför de föreslå a tt  taga  saken före 
p å  det sn art i Stockholm sam m anträdande kyrkomötet, så  mycket 
heldre, som privilegierna sjelfva föreskrefvo e tt dylikt förfarande2). 
Universitetet kan ej bestå med mindre än a tt  det förlossas ifrån 
»sådana oroliga hufvud», hvilka förderfva landets ungdom, riket i fram 
tiden till en dråplig skada. Två dagar senare (d. 14 Juni) aflät 
också ärkebiskopen till Axel Oxenstjerna en vidlyftigare redogörelse 
för uppträdena d. 9 Juni och yrkade deri liksom konsistorium, a t t  
både Messenius och hans m otpart m åtte stämmas till Stockholm och 
förhöras p å  kyrkomötet.

Så skedde ock. Den 16 och 17 Ju li fördes undersökningen på 
Stockholms stads konsistorium inför rikets biskopar, med hvilka voro 
förenade rikskanslern Axel Oxenstjerna, riksrådet grefve A braham  
B rahe och Johan Skytte. Såväl Messenius som Rudbeckius voro n är
varande, hvarjäm te Lenams förde universitetets talan, häri dock under
stödd a f  ärkebiskopen. Messenius trogen sin vana tvekade ej a t t  för
vrida sanningen, ej heller a t t  skryta öfver sina förtjenster och ned- 
svärta sina m otståndare. Men ransakningen bragte småningom i 
dagen det verkliga förhållandet, och åtskilliga osanningar vederlädes 
s trax t genom vittnesbörd af de närvarande. U nder förhandlingens 
lopp bröto stundom de gam la lidelserna fram. Messenius afbröt en 
gång sjelfva Oxenstjerna och hindrade honom för en stund a tt  göra 
sig hörd. Rudbeckius å te r  blef vid uppläsandet af alla  de skällsord, 
Messenius mot honom användt, så  upphetsad, a t t  han  lade fram på 
bordet framför rådsherrarne och biskoparne en hebreisk bibel u tan  
vokaltecken och tillropade Messenius: »om du ä r  karl, så  läs; kan 
du inte, så  m å du sjelf vara en åsna». Ja! han beklagade, a tt  han

')  Ofvanstående framställning af tilldragelsen d. 9 Jun i är dels heratad ur Lencei 
och Kenicii bref af d. 12 och 14 Jun i 1613 (Bihanget n. 45 och 46), dels ur proto
kollet öfver ransakningen i Stockholm i Ju li (anf. st. n. 47, s. 114). Det senare 
är ej synnerligen redigt i afseende på tidsföljden, men jag  tror mig dock efter en 
grundlig granskning af detsamma hafva lyckats inpassa händelserna på sin rätta  plats.

2) Jfr. ofvan sid. 89 till 90.
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ej hade något m atem atiskt arbete med sig, så  a tt  han  kunnat visa, 
a t t  Messenius häru ti var säm re än  en skolgosse. — Som Rudbeckius 
sjelf ej befans alldeles felfri, så rådde riksråden honom a tt  icke efter 
lagens strängbet yrka p å  Messenii bestraffning, utan  nöja sig med 
förlikning. Och kanslern vände sig till Messenius, först görande rä tt
visa å t  hans förtjenster, men derpå ock med hänvisning till saken 
föreläggande honom valet mellan förlikning eller dom efter lagen. 
Denne fann slutligen för godt a t t  ödm jukt begära det förra. Sedan 
saken sålunda var afgjord, fick dock Messenius hålla  till godo med 
r ä t t  skarpa förmaningar af biskoparne. Ärkebiskopen m åste med 
händelserna d. 9 Maj i friskt minne med belåtenhet se e tt tillfälle 
a t t  gifva den uppstudsige professorn en minnesbeta. Han förebrådde 
honom a tt  vara skulden till a tt  Raum anni förra vänskap med sina 
em betsbröder förvandlats till ovilja, erinrade om U psala borgares 
klagom ål öfver hans lärjungars utsväfnmgar och felsteg, likaså om 
hans föraktfulla ta l om Rudbeckii härkomst, ehuru dock denne vore 
från  samma land som enkedrottningen, han förmanade honom a tt 
oftare besöka herrans heliga nattvard  och slutade med de orden: 
»om du fram härdar så som du börjat, så  m å du veta, a tt  du ä r  u tan  
den helige ande och blifver förtappad». Paulinus i Strengnäs tadlade 
sträng t hans hustrus djerfhet a t t  infinna sig i kapitlet och förmanade 
honom a t t  med allvar söka rä tta  henne.

Det kunde naturligtvis ej komma i fråga a tt  lå ta  Messenius å te r
vända till sin professur, och det var kanske efter hvad som händt 
nödigt a t t  ej heller lå ta  Rudbeckius å te rtaga  sin p lats derstädes. 
Den senare var redan under våren, som jag  nämt, utsedd till hof- 
predikant, ehuru fullmakten först utfärdades p å  h ö sten *). Messenius 
kallades sam tidigt till föreståndare för det nyss upprättade riks
arkivet och blef följande å r  assessor i Svea h o frä tt2). F rån  detta 
ögonblick skilde sig de begge m otståndarnes hanor. Den senares gick 
hastig t nedåt mot olycka och m örker; redan tre  å r  senare (1616) 
anklagades han  för högförrädiska stäm plingar och fick tillbringa de 
tjugu återstående åren af s itt lif inom fängelsets m urar. Rudbeckius 
å te r  uppsteg sex å r  senare på V esterås biskopsstol och blef en af de

')  Den 14 October ä r  hans fullm akt daterad; han fick behålla sin professorslön 
för året (Hallenberg Gust. Adolfs hist. 2, s. 773 efter Riksreg:t).

2) Den 10 Augusti anslog Gustaf A dolf å t honom 200 riksdaler och 300 tunnor 
spannmål i årlig  lön (Hallenberg anf. st. 2, s. 773 efter Riksreg:t). Först i slutet af 
September flyttade han till Stockholm (se hans sjelfbiografi hos W erwing, Sigism:s 
och K arl IX :s historia s. 191 not. a). Den 6 Octob. aflade han ed som arkivets 
föreståndare och nämdes d. 19 Maj 1614 till assessor (Stiernman, Bibi. Svio Got. 2 
s. 128).
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inflytelserikaste männen i afseende p å  kyrkans och skolans utveckling. 
Dock h a r äfven Messenius inidt i fängelsets rljup vetat a tt  göra sitt 
namn ej m indre kändt än sin store m otståndares. Äfven Rudbeckii 
yngre bror Petrus lemnade samma å r  om hösten sin professur, för 
a tt m ottaga Umeå pastorat. Universitetet fick d å  sin förste medicine 
professor, i det a tt  doktor Johannes Chesnecopherus, hofkanslerens 
hroder, d. 22 November 1613 utnäm des till professor i medicin såväl 
som i fysik1). Johannes Rudbeckii p lats såsom teologie professor 
öfvertogs a f  Lenaeus; Messenii å te r  stod ledig öfver e tt år, tills Gustaf 
Adolf d. 21 December 1614 utnäm de Jonas Magni till professor i etik-).

Ändring i personalen kunde dock ej ensam t vara tillräcklig för 
a tt bringa universitetet i godt stånd  igen efter den svåra  oreda, som 
herrskat i flera år. Dertill fordrades en m era djupgående omskapning 
af hela institutionen. D etta hade man ock insett p å  det kyrkomöte, 
som nyss i Stockholm i Ju li m ånad 1613 slitit tvisten mellan Messe
nius och Rudbeckius, och efter en öfverläggning om universitetets för
fallna skick och om dess orsaker, hvilka man såg i en förvänd läro
metod, disciplinens slapphet, lärares och lärjungars tvister, gräl, slags
mål och teatraliska upptåg, hade alla förenat sig om nödvändigheten 
a f en reform. Rikskansleren ville, a tt  Paulinus skulle i förening med 
ärkebiskopen och professor Raum annus åtaga  sig detta  värf, men 
Paulinus förebar förhinder. Ärkebiskopen åtog sig då a t t  vid sin 
återkom st till U psala taga reda på alla handlingar, som rörde uni
versitetets organisation och undervisning, och med Raumanni tillhjelp 
genomgå och om arbeta dem, hvarpå förslaget skulle kringsändas till 
stiftskonsistoriem as granskning, för a tt  slutligen af regeringen öfverses 
och vinna dess högtidliga stadfåstelse. H äraf blef dock ingenting, 
vare sig Kenicius ej ville eller kunde verkställa uppdraget3).

Universitetet sjelft var isynnerhet ifrigt a tt  få en kansler, som 
kunde gifva kraft å t  besluten och bevaka dess bästa  på högre ort. 
Dess blickar föllo helt naturligt på  den man, som stod tronen n är
m ast, som ingrep i alla  angelägenheter och tillika var varm t intres
serad för bildningens sak, nemligen rikskansleren Axel Oxenstjerna.

*) Den 23 Augusti utnämdes Petrus Rudbeckius till kyrkoherde i Ume (H allen
berg anf. st. 2, s. 773); det tyckes hafva skett efter både hans egen önskan och för 
den förra oenighetens skull (se Kenicii bref till Axel Oxenstjerna d. 6/s 1613 i 
R iksark., Oxenstjerna» brefvexling). Chesnecoplieri fullm akt daterad d. 22 Nov. 
1613 fins i Riksregrt 1613, I I  s. 826. I  Upsala hade man till platsen föreslagit 
doktor Olaus Burseus (bror till fornforskaren och kusin till Jacobus), då hertig 
Johans lifmedicus, men deraf blef ej något (jfr. B ihanget s. 128, 129).

2) Riksregistr.t. I  Gustaf Adolfs längre ned omnämda bref af d. 19 September 
1613 kallas platsen en professio »politices, historiarum et juris».

3) Paulini företal till sin 1616 skrifna och tryckta »Scholce eth ica».



Professorernas hemställan 1613. 165

D et vände sig ej b lo tt till honom utan  äfven till konungen sjelf med 
ödmjuk bön härom. Den blef dock ej bifallen, förmodligen derför, 
a t t  hvarken han kunde undvara någon tid  derför, ej heller konungen 
och riket någonsin undvara honom. Han förblef dock i alla fall 
de facto en universitetets kansler, ända tills Johan  Skytte 1622 dertill 
utnämdes. P å  samma gång begärde de en fast ordning för löne
anslagen, och så  sm å voro deras fordringar i afseende på professo
rernas antal, a tt  de ville för ögonblicket nöja sig med sex stycken, 
två  i den teologiska och fyra i den filosofiska fakulte ten1). D etta 
skedde kanske för a tt  genom e tt m indre an ta l försäkra en hvar om 
tillräcklig lön. Ty dennas otillräcklighet var e tt ständigt klagomål. 
Vi hafva ofvan sett, huru  låg den för de fieste var under Karl IX:s 
sista  år. 1612 stegrades den något för de säm st afiönade, men för 
1613 h ar den å te r gå tt ned igen för dessa2). Sjelfva utm åla profes
sorerna sin belägenhet i de m örkaste färger i e tt bref till Axel Oxen- 
stjerna, der det heter: »en stor p a r t  af oss lefva i s to rt arm od och 
hafva så  ringa inkomst, a tt  de förtära deras patrim onia och komma 
årligen djupare i skuld. M. Jacobus, som ä r  igenom K. Maj:ts bref 
kommen till professionem logicam, hafver i de tta  å re t gjort sin bästa 
flit och derpå gjort stor förtäring och ä r  dess förutan blottad och 
gäldbunden hemkommen från Tyskland, ä r  dock likväl nu alldeles 
förgäten vorden»3). Ej m inst beklagade professorerna sig öfver a tt  
icke hvar och en hade sin vissa tionde för sig af vissa socknar, så
som 1593 och 1595 anordnats, u tan  a t t  universitetet hade e tt enda 
spannm ålsanslag anvisadt å  tionde från diverse håll, hvilket för
orsakade mycket trassel isynnerhet från  dryga tiondefogdars sida.

Axel Oxenstjerna, som alltid  tog en varm  del i universitetets 
angelägenheter, h a r  vid denna tid  uppgjort e tt med hänsyn till då
varande förhållanden sto rartad t och i afseende p å  löneanslagen fri
kostigt förslag till universitetets upphjelpaiule4). H an ville göra teo

')  Se professorernas bref af d. 6 Augusti till Oxenstjerna och d. 7 Augusti
till konungen (Bihanget n. 48, 49 s. 121 —123).

2) 1612 uppbar Raumannus 400 tunnor, Messenius 200, begge Rudbeckarne
och Lenreus 120 hvar, Stenius och M yliander 100 hvar (se Uplands handl. 1611
n. 18 i Kam mararkivet). Hallenberg, G u st.-Adolfs hist. 2  s. 765 not. a begår det 
felet a tt dels antaga, det dessa löner utföllo 1611, dels tro  a tt de utgingo af Vest- 
m anlands tionde. Hvad som återstår af verifikationerna till sagda räkenskap visar 
dock a tt tionden utgick från Upland). Löneförslaget för 1613 utvisar för R au
mannus och Lenseus samma summa, för de öfriga något mindre, i det från lönerna 
(127 '/2 tunna för P . Rudbeckius, 138 för Job . Rudbeckius, 125 för Lenseus 110 för 
Stenius och 89 för M yliander) en femtedel afdrages såsom taxering (Uplands hand
lingar 1612 n. 17, Kam m arark.)

3) Bihanget n. 38, s. 98.
4) D etta odaterade egenhändiga utkast af honom ä r  skrifvet pä 2 '/2 sida a f
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logerna till tre  (hvaraf en utlänning med 1000 daler i  lön, Johannes 
Rudbeckius med 800 och Lenseus eller Leuchovius med 600); juristen 
skulle ock kallas utifrån, hans anslag af 600 daler skulle förstärkas 
med en hofrådslön på 400; Chesnecopherus med 600 i lön skulle 
blifva medicine professor. I  filosofiska fakulteten ville han  hafva å tta  
professorer. Två skulle kallas från utlandet och den ene med 800 daler 
i lön svara för etik, politik och historia, den andre med 600 för 
grekiska och orientaliska språk. De öfrige i fy sik *), matematik, 
astronomi, logik, retorik och m oderna språk  skulle få 500 daler hvar 
Hela professorsstaten skulle kosta 8,200 daler. Dessa löneförslag voro 
flerdubbelt större än de som strax t efter bestämdes genom Gustaf 
Adolfs bref af Sept. 16132). Till stipendier skulle anslås 3,360 daler 
och till öfriga utgifter 402 daler. Men dessutom skulle e tt kommunitet 
in rättas för ej m indre än 300 personer,' till hvilket stipendiaterna 
såväl som andra  studenter skulle hafva tillträde. Dess utgifter skulle 
bestridas, dels derigenom a t t  en hvar som fick in träde derstädes 
skulle erlägga sexton öre i veckan, hvilket för trehundra  personer 
gjorde p å  å re t en summa af 7,800 d a le r3), dels genom understöd af 
konungen, som skulle anslå 300 lä s te r4) spannm ål och åtskilliga 
andra  lifsförnödenheter. Universitetets anslag borde ej längre utgå af 
kyrkotionde ensamt, utan  hela uppbörden af vissa fögderier, vare sig 
kyrkotionde eller annat, dertill anslås, och för medlens förvaltning 
en räntm ästare tillsättas. Universitetets privilegier borde ock öfverses

ett folioark och förvaras i R iksarkivet, Oxenstjernska samlingen bland »Concepter 
till Historiska uppsatser m. m.» J a g  anser det höra till sensommaren 1613 af föl
jande skäl. F ö r den teologiska fakulteten föreslår Axel Oxenstjerna tre personer, 
Joh. Rudbeckius, Lenajus eller Benedictus (Leuchovius) och en utlänning. Redan 
tanken på a tt nämna Rudbeckius gör sannolikt, a tt det ligger före tiden, då han 
fick fullm akt som hofprcdikant (Oct. 1613). Tvekan mellan Lenajus och Leuchovius, 
af hvilka den förre blef Rudbeckii efterträdare 1613 om hösten, den senare professor 
först 1616, hänvisar på  tiden före den förres utnämning. Detsamma synes deraf att 
Chesnecopherus, som 22/ u  1G13 fick fullm akt såsom med. professor, nu föreslås der
till. Till professuren i etik, politik och historia, som 1614 besattes med Jonas 
Magni, föreslås en utlänning. A tt ej någon nämnes för professurerna i matematik, 
astronomi och logik, kommer sig väl deraf, a tt de voro besatta med Myliander, 
Stenius och Burams.

')  H ärtill föreslår han Johannes Salvius, det sedermera ryktbara riksrådet 
A dler Salvius. F ö r de andra namngifves ej någon.

2) Hvilket lä tt synes vid jämförelse, med livad ja g  nedan derom anför, om 
man blott erinrar sig, a tt en tunna vauligeu då  värderades till l ' / 2 daler.

3) 16 öre är =  2 mark, hvilket för 300 studenter gör 600 mark eller 150 
daler i veckan och således 7,800 på året.

Ä) H är måtte räknas tunnläst med 12  tunnor och ej pundläst med 48, i hvilket 
senare fall summan blir orimligt stor.
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och dervid särskild  vigt fästas vid jurisdiktionen, huru  långt den 
skulle få striicka s ig 1).

Denna plan blef dock ej nu förverkligad. Felet var 110g ej god 
vilja hos Gustaf Adolf, u tan  de svåra tidsom ständigheterna. Med 
Danm ark var den betungande freden i Knäröd nyss sluten, som genom 
så  m ånga år ålade landet de drygaste uppoffringar, och krigen med 
Ryssland och Polen fortforo. Men konungen gjorde dock för univer
site te t hvad han  för ögonblicket kunde, för a t t  afhjelpa den värsta 
nöden. Den 19 September utfärdades ett kungligt bref, som anslog 
tionde a f  vissa socknar å t  å tta  professorer, deraf två i teologi, en i 
politik, historia och juridik, en i medicin och fysik, en i astronomi, 
en i matematik, en i logik och vältalighet och en i poesi och grekiska. 
A ntalet var sålunda detsam m a som 1595, ty  oaktadt två af dessa 
professurer d å  ej funnos, nemligen den i politik och i poesi med 
grekiska, skedde ingen tillökning, emedan G ustaf Adolf sammanslagit 
fysiken med medicin och nöjt sig med två teologie professurer, såsom 
fallet varit efter 1604. Ku hade hvar professor få tt sin bestäm da 
tionde, och de fingo rä t t  a tt  ålägga bönderna a t t  forsla den till den 
o rt inom lagsagan, som de önskade. Om någon professur s tå r ledig, 
skall dess anslag användas till underhåll och förbättring af universi
tetets mycket förfallna byggningar. —• Skrifvelsen ä r  hållen i höga 
och allvarliga ordalag. Konungen erinrar om sin kärlek till bildnin
gen och universitetet och om rikets behof af dugliga personer både 
i det andliga och verldsliga kallet. Drifven h ä ru ta f hade han, all- 
denstund universitetet varit mycket af sig kommet och der fast oskicke- 
ligen tillgått, anslagit fasta och tillräckliga löner, för a tt  professorerna 
hädanefter m åtte dess flitigare lägga sig vinn om bokliga konster, och 
föräldrar m ed trygghet kunna sända sina barn  till Upsala. Han 
hoppas, a t t  professorerna h ä ra f skola känna sig förpliktade a tt  all
varligen u p p tu k ta  och undervisa ungdomen, så  a t t  han årligen kan 
hafva glädjen a t t  höra ta las om dess förbättring. I  så  fall lofvar 
han, a tt  n är Gud gifver riket b ä ttre  ro, foröka och ej förminska deras 
underhåll*). — Äfven studenternas behof blefvo ej glömda, ty två 
dagar senare undertecknade konungen e tt bref, genom hvilket han 
till kommunitetet i U psala anslog öfver 770 tunnor om åre t a f kyrko- 
tionden ifrån en mängd socknar i F in lan d 3).

’) Härmed afbrytes utkastet.
2) T ryckt i B ibanget n. 50, s. 123—$25.
3) Anf. st. 11. 51, s. 126. Spanmålsbeloppet kan synas väl litet, jäm fördt med 

hvad förut varit anslaget. 1611 hade det varit 1,448 tunnor (se ofvan s. 149), och 
för 1613 beräknades det till 1,560 tunnor för 30 personer (Kammarark. Upl. Handl. 
1612, n. 17). Men hvad som anslogs nu 1613 understiger, som vi längre fram få se,



168 Raumanni fiendskap mad Lenajus.

Storleken af de nya professorslönerna synes ej a f  konungens bref, 
men a tt  de betydligen förbättrats ä r  fullkomligt visst. Lenams hade 
sjelf varit i Stockholm och deltagit i bestäm m andet af anslaget, hvar- 
vid Johan Skytte i räkningekam m aren slutligen fastställt högsta lönen 
(för förste teologie professorn) till 300 och lägsta till 150 tu n n o r1). 
Och de verkliga tiondebeloppen hafva åtm instone i goda å r  i de flesta 
fall vida öfverstigit de beräknade, ty  1G15 uppbar professorn i logik 
154 tunnor, i m atem atik 171, och i medicin och fysik 472 tu n n o r2). 
Dessutom hafva de allesammans, oak tad t de tta  i konungens bref ej 
omnämnes, innehaft hvar s itt hemman, hvars afkastning kan beräknas 
till femton å  tjugu tunnor.

D et gick dock ej så  ögonblickligt a t t  bringa a llt d e tta  i lag. 
De som förut haft anvisning å  den tionde, som nu  var till professo
rerna anslagen, lade h inder i vägen för dessa och till och med satte  
lås för kyrkoherbergena. Anslaget till den nya professuren i grekiska 
var ännu förlänt å t  enkedrottningen, och platsen blef ej heller besatt, 
förr än den 1G20 förvandlats till en professur i grekiska och hebrei
ska, d å  Sveno Joiue utnäm des till dess innehafvare. Johannes Itud- 
beckius uppbar till å rets slu t den lön, som egentligen tillkom Lenaeus, 
hans efterträdare i andra  teologiska professuren, och den senare fick 
taga den lön, som egentligen skulle tillkomma Messenii ännu ej till
sa tta  p ro fessu r:1). Äfven stipendiaterna beklagade sig upprepade 
gånger, a tt  de ej fingo å tn ju ta  hvad konungen dem fö ro rdnat4).

Men den som isynnerhet ansåg sig förorättad  var förste teologie 
professorn, doktor Raumannus. Hans stämning kunde ju s t ej vara 
den bästa  efter utgången af striden mellan Messenius och Rudbeckius, 
hvilken betydligt nedsatt hans anseende och inflytande. Men än större 
blef hans förbittring, då han fick höra, a t t  den lön af 400 tunnor, 
som K arl IX  anslagit å t  honom, skulle nedsättas till 350. H äri såg 
han en in trig  a f  Lenams, som i Stockholm fört de andras talan  vid

ej mycket, hvad som 1620 beräknas till kommunitetets hehof. Ja g  föreställer mig, 
a tt under föregående tiden en del af spannmålsanslaget äfven u tgått till stipendier.

')  Lenrei bref d. 5 Januari 1614 (B ihanget n. 54, s. 131).
2) U tdrag u r förläningsregistret för 1614 (Bihanget n. 53), hvarest ja g  glömt 

anm ärka, a tt det återgifver hvad professorerna uppburo 1615. Chesnecopheri lön 
af 472 tunnor (mot de 200, som Skytte beräknat) förefaller orimligt hög, men 
bekräftas deraf, a tt 1616 den ännu uppgår till 327'/2 tunna (1615 års förlänings- 
register för Vcstmanland och bergslagen); för de andra lönerna kan ingen jem- 
förelse göras, då förläningsregistret för Upland saknas för 1615 och följande år.

3) Lenteus till Oxenstjerna d. 7 Dec. 1613 (B ihanget n. 52, s. 128).
4) Densamme till dens. 1614 (Bihanget s. 136). 1615 d. 12 Aug. skrifver han 

till Oxenstjerna a tt stipendiaterna under detta å r  icke bekommit något af sitt under
håll (Riksarkivet, A xel Oxenstjernas brefvexling).
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den nya löneregleringen i September 1613. Förgäfves visade denne, 
a t t  det var Skytte, som oak tad t hans upprepade föreställningar 
g jort nedsättningen. Raum annus ville eller lå tsade ej tro  honom, 
u tan  klagade hos Axel Oxenstjerna, och Lenaeus m åste äfven hos 
honom försvara sig. Det skedde ej u tan  en viss bitterhet, ty be
skyllningen gick honom h å rd t till sinnet, då  han  visste sig vara all
deles oskyldig. H an förklarade sig i flera å r  haft fördrag med Rau
m anni svagheter, och ej han allena, men h an  frågar, om nu detta  
och mycket annat kan för svaghet anses; honom börjar det blifva 
fast odräg lig t1). Men Raumanni b itte rhe t stod ej a tt  mildra. Han 
skref till Oxenstjerna och klagade, a t t  han, som af Karl IX näm ts 
till ständig rektor och prokansler, nu ej skulle få större underhåll 
än  150 tunnor eller ej större belopp, än hvilken kaplan som helst i 
V esterbotten, Österbotten, K opparberget eller Stockholms stad. Tem- 
ligen naivt om talar han, a tt  kyrkoherden i Torneå detta  å r  kunnat 
sälja lax  och an d ra  varor i Stockholm för 900 daler och ändock rike- 
ligen försörjt s itt hus med både vin och allehanda främ m ande drycker.

Hans ilska tyckes alldeles hafva kommit honom a tt  glömma, till 
hvem han skrifter. Så p ås tå r han, a tt  de andre  »pseudoprofessores» 
med lögner bedragit konungen och kanslern. Hvad Lenseus under tre  
å r  föreläst vid universitetet vore ej värd t tre  daler, han  hade aldrig 
d isputerat; de and ra  voro föga bättre, ty  de hade aldrig  slu ta t sin 
föreläsningskurs och aldrig  disputerat. Det föreföll honom svåra 
sällsam t a t t  en hop ynglingar, hans egne otacksamme lä rju n g a r2), 
som ej innehade någon akadem isk g ra d 3), skulle så  gå före honom, 
som både inrikes och utrikes inlagt en sådan ära, som de aldrig 
gjort. Mycken oreda hade uppväxt vid universitetet genom det 
kompani, som genom slägt och svågerskap sig m er och mer till
d ra g it4), och hans rö st blef ej längre hörd  u tan  öfverröstades af 
majoriteten, ehuru han vore deras »praeceptor, rector, vicecancellarius 
och inspector». Han rådde derför, a tt  de tta  kom pani skulle för
skingras, Lenaeus »hedan afskrapas till något bondegäll, der han 
får förfara livad gagn han hafver a f 5) Praedicabilibus Porphyrii, Ante- 
praedicamentis, Praedicamentis, Postpraedicamentis Archytae Tarentini,

' )  Lerneus till Oxenstjerna d. 15 Jan . 1614 (B ihanget n. 54, s. 131—133).
2) D et är väl egentligen Burseus, om hvilken detta kan gälla, ty de andre blefvo 

professorer föga lång tid  efter Raumannus och voro förut mest utrikes.
3) Ja g  känner ingen mer än M artinus Stenius (som först 1617 promoverades 

i Upsala efter a tt hafva varit professor i 12 år), på hvilken detta kan syfta. Teologie 
doktor var åter ingen mer än Raumannus sjelf.

4)  Jfr. ofvan sid. 159.
5)  Afsigten med följande störtsjö af Aristoteliska term er var naturligtvis a tt skada 

Lerneus, såsom vore han en anhängare af skolastikens alla spetsfundigheter.



170 Lugnet återin träder 1614 till 1615.

ponte asinorum  Aristotelis». Han hade ingen m agt med dem längre, 
sedan de blifvit så väl upptagna vid h o fv e t'). E n  m ånad senare 
begär han  a tt  få T horstuna lediga pastorat, för a tt  komma ifrån sina 
m edbröders parti och kompani. H an menar, a t t  han u ts tå tt det 
högsta och vigtigaste arbetet a f alla, som i hela Sveriges rike tillhöra 
läroståndet, och klagar, a t t  han num era kam m ar flera grå  än svarta 
h å r  a f  s itt hufvud2). H an fann lugnet än d å  s trax t derefter, i det 
döden förlossade hans oroliga själ i M ars 16143).

Freden började å te r in träda, sedan de förnämste upphofsmännen 
till den föregående tvisten försvunnit från  skådeplatsen. Det var 
naturligt, a tt  med den gam la ordningens å terställande Lenaei utom 
ordentliga prorektorat skulle vara  obehöfligt, men det ä r  eget nog 
a tt  se den vigt, som han och professorerna fäste vid en ordinarie 
rektors tillsättn ing och vid hans formenliga installation. Redan i 
December 1613 var saken före, emedan Lenams ville komma ifrån 
bördan; då föreslog man a tt  Rudbeckius, som ännu icke högtidligen 
nedlagt rek to ra te t4), skulle användas a tt  installera en nyvald re k to r5). 
N ågra m ånader senare begärde man ånyo rikskanslerens r å d  i saken; 
hufvudsaken vore a tt  få en rektor, som vore lagligen med vanliga 
ceremonier in sa tt6). Denne bestämde då, a tt  val skulle med det första 
företagas och Raum annus derpå in troducera den nyvalde, men saken 
blef ej a f genom den senares oförmodade bortgång7). Och Lenams 
fick mot sin vilja behålla prorektoratet ända, tills å r  1615 Axel Oxen- 
stjerna, efter a t t  Lenams inberättat, det »Gud ske lof, god rolighet 
ä r  i w år academia», medgaf, a tt  val a f ordinarie rek tor skulle få 
företagas8); huru  introduktionen skulle försiggå derom ta la r ingen 
längre. Den 11 November 1615 valdes M artinus Olai Stenius, pro
fessor i astronomi till rektor.

K nappast hade lugnet inom universitetet blifvit återstä lld t, förr 
än det å te r  tilldrog sig en allm ännare uppm ärksam het, då den förre

')  Det ofvanstående är efter Raumanni bref d. 11 Jan . 1614 (B ihanget n. 55).
5) Raumannus till Oxenstjerna d. M/a 1614 (R iksark. Oxenstjernas brefvexl.).
3) F an t uppgifver (Historiola lit. Greece, I. s. 34 efter v. Stiernman Biblio

theca Svio Got. Tom. 6 MS.) a tt Raumannus dog d. 3 Mars 1614.
4) D et förefaller besynnerligt, då som jag  ofvan näm t Rudbeckius i Maj höll 

sitt afskedstal.
®) Lenaji bref d. 7 Dec. 1613 (B ihanget s. 129).
“) Universitetets skrifvelse till Oxenstjerna d. 18 Febr. 1614 (Bihanget n. 56).
*) Lena;i odat. bref till densamme (B ihanget n. 57, s. 136).
8) Densamme till dens. d. 12 Aug. 1615 (Riksarkivet, Oxenstjernas brefvexl.) 

och Oxenstjernas svar d. 16 Augusti (original i Ups. Bibi., Handl. om Upsala uni
versitet, in folio, tom. I).
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professorn num era biskopen i Strengnäs Paulinus öppet uppträdde 
ocli angrep den filosofiska rigtning, som den nyutnäm de professorn 
Jonas Magni hyllade, påstående densamma vara  skadlig för ung
domen och rent af okristlig. Det var e tt n y tt u tb ro tt a f den gamla 
striden mellan Ramismen och Aristotelismen, om hvilken jag  förut 
y ttra t n å g o tJ). Paulinus afskydde den senare och hade med oro och 
m isstänksam het följt dess öden i Upsala. Rudbeckii bortgång m åste 
u r denna synpunkt synas honom en fördel. Aristotelismen miste sin 
farligaste förkämpe, och sam tidigt hade ju  Ramismen få tt en officiel 
försvarare, i det den nye professorn i logik Jacobus Burmus i sin 
fullmakt få tt sig ålagdt a t t  undervisa enligt Rami m etod2). Paulinus 
hade tydligen också sa tt s itt hopp till den universitetsreform, hvartill 
öfverläggningarne på kyrkom ötet 1613 i Stockholm skulle gifva e tt 
uppslag. N är emellertid ingenting hördes af den saken på halftannat 
å r  och oroande underrätte lser iidupo, a tt  den nye professorn i etik, 
Jonas Magni, lutade å t  Aristotelismen, beslöt han  a tt  slå e tt slag i 
saken genom a t t  utgifva en skrift om den Aristoteliska etikens ute
stängande från  undervisningen. Det skedde efter e tt sam tal med 
ärkebiskopen, som tycktes gilla saken och oförklarligt nog trodde sig 
kunna tillägga, a t t  den nye professorn vore en man, som utan  svårig
he t skulle lyssna till sina förmäns påm innelser3). Så litet kände 
han Jonas Magni.

Paulinus, ytterligare s tä rk t h ä ra f  i sin föresats, u tgaf då p å  kyrko
m ötet i S trengnäs 1615 några teser om Kristi och Satans kyrka och 
tilläde e tt förslag om den hedniska etikens utvisande u r kristna  skolor4). 
De m åtte varit hållna i en y tte rst b itte r och förolämpande ton a tt 
döma a f  vissa uttryck. Så hette det bland annat »att lå ta  fläktar af 
den hedniska etiken rö ra  vid ungdomens blomma ä r  a tt  offra den å t 
djefvulen».

' )  Se ofvan sid. 120. 121.
2) Se ofvan sid. 151. D et var förmodligen genom Burad försorg, som Eskil 

Mattson 1615 tryckte i Upsala följande två arbeten: 1) P . R a m i . . .  dialectices libri 
duo per R o la n d u m  Makilmenasum Scotum  auctoris ju s su  in  quibusdam  locis 
emendati. 2) A u d o m a ri Talcei R hetorica  e P . R a m i lectionibus observata cum  
sclioliis Jo an . Piscatoris.

3) Se Baulini företal till sina 1616 tryckta Schola: E thica ;.
4) J a g  har ej varit i tillfälle a tt se detta arbete, hvars titel Stiernman anför 

i sin Bibliotheca Svio Gotica II, s. 102 såsom: Theses de ecclesia C hristi et Satance 
cum appendice cie ethicce gentilis a scholis Christianorum ejectione Holmice anno 
161 5  in  4:o. Men af Jonas Magni svar kan  man åtminstone se riktningen af Paulini 
anfall. Stiernman anför äfven der följande skrift af Paulinus: D iatyposis ecclesice 
cliristi et satance necnon status u tr im q u e  legitimee m ethodi lum ine illustrata, in 
Synodo Strengnensi habita, Holmice vero ed ita  p er R cusnerum  anno 161-5 in  4:o; 
men jag  misstänker a tt det är samma skrift under en tidigare titel.
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Det blef signalen till en b itte r litte rä r  fåjd, den skarpaste, som 
hittils fram träd t vid universitetet. Jonas Magni kände sig naturligen 
angripen i sin öm tåligaste punkt, då man förklarade, a t t  den veten
skap ban representerade ej längre var någon sådan, efter den ej 
kunde blifva föremål för tankens fria  forskning, och a t t  hvarje försök 
a tt  genom filosofisk spekulation uppbygga e tt system för sedoläran 
vore e tt okristligt tilltag. L ika öfvertygad som Paulinus om sin saks 
rättm ätighet, lika lifiig som han, om ock lång t ifrån så  hänsynslös i 
s itt skriftsätt, och starkare  dialektiker än  sin m otståndare grep han 
nu till vapen till s itt eller rä tta re  sin åsigts försvar. Han utgaf mot 
slu tet a f å r  1615 i U psala 46 teser under öfverskriften: »Nödtvunget 
försvar för etiken m ot någ ra  landsm äns stränga kritik  och svåra för
följelse»1). De ventilerades offentligen d. 16 December 1615 under 
hans praesidium med Uplänningen Jacobus Petri H unterus som re
spondent.

I det a f H unterus undertecknade företalet, som dock naturlig t
vis ä r  uttryck för Jonas Magni åsigter, anm ärker författaren, a tt  lika 
orimligt, som det fordom var, n ä r  skolastikerna ville identifiera teo
login och fiolosofin sam t derigenom blott insvepte den förra i m ör
ker, lika orimligt ä r  a t t  nu, såsom några synnerligen Hoffmannus göra, 
förklara de begge vetenskaperna oförenliga och derför söka drifva 
filosofin såsom syndens »flos et energia» u t u r  de k ristna  skolorna. 
L ika o rä tt handla de, som, anslutande sig till några okända entusi
aster, göra väsen b lo tt i fråga om vissa de förnäm sta delarne i filo
sofin, såsom etiken och politiken. De ega så mycket m indre r ä t t  till 
anspråk a tt  kallas Sokratici, som ju s t Sokrates sjelf ifrigt omfattade 
dessa filosofins grenar. — Om menniskan som menniska och utan  del 
a f det uppenbarade ljuset alls icke hade någon väg till e tt sedligt 
lefnadssätt, skulle intet sam hälle kunna finnas utom kyrkan, ej heller 
a f naturen något »animal civile,» d. v. s. menniskan, förefinnas. Men 
Paulus säger i första Romarbrefvet: lagens verk ä r  skrifvet i deras 
h jertan  d. v. s. menniskan h a r  af b lo tta  naturens ljus sig k lart, huru 
hon skall kunna i det borgerliga sam hället lefva sedligt och aktnings- 
v ärd t i y ttre  måtto, såsom vi äfven se vise hedningar på denna grund 
vid några tillfällen prisas af den heliga skrift.

I teserna utvecklas närm are bevisen för den filosofiska sedolärans 
vetenskapliga berättigande. Ingen lä re r kunna neka, a t t  allm änna

')  Defensio necessaria causam ethica: contra rigidam  quorundam nostratium  
censuram et gravem  illam  proscriptionem  disceptans, q u a m . . .  sub preesidio M. 
Jona: Magni, phil. pract. p ro f, publici, publice disputaturus suscipiet Jacobus P etri 
Hunterus Uplandus a d  diem 1 6  D ecem bris . . .  Ups. excudit Kschillus Mattliue 
typ. ac. An. M D C X V  (12 blad in 4:o Ups. Bibliotek).
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begrepp äro af begynnelsen nedlagda i menniskans själ, och a tt  för
nuftet med ledning af dessa kan, alldeles oberoende af den uppen
barade kunskapen, komma till en naturlig  kunskap. F rån  Gud komma 
de y tte rs ta  grunderna för a llt gifvet, hvilka äro af två slag spekula
tiva och praktiska. I)e förra bestäm m a kunskapen, de senare, som 
kallas den naturliga lagen, bestäm m a handlandet. Och dessa be
grepp om Gud, r ä t t  och orätt, sedligt och osedligt äro af honom 
sjelf nedlagda hos hans förnuftiga skapelser. Samvetet ä r  menni
skans praktiska förnuft tilläm padt p å  hennes individuella handlingar; 
det säger: »hvad du icke vill a t t  andra  skola göra dig, det m å du 
ej heller göra andra.» Dock h a r Gud, emedan mångas förnuft farit 
vilse, å te ru p p rä tta t kunskapen om lagen genom uppenbarelsen af de 
tio buden, men dessa äro endast e tt förklarande af den genom syn
den fördunklade naturliga lagen och skilja sig derifrån endast genom 
graden a f  klarhet. Deraf följer dock ingalunda, a tt  ej filosofin skall 
hålla  sig inom sina utstakade gränser eller a tt  m an dårak tig t skall 
sä tta  sig emot den uppenbarade kunskapen.

E tiken bör läsas i skolorna och ej minst i de kristna, då  den 
för en blifvande teolog ä r  lika vigtig a tt  känna som logiken och dia
lektiken. Paulus sjelf försm år ej a t t  citera hedniska filosofer. Och 
det ä r  ej något skill a t t  fördöma sanningen, derför a tt  den kommer 
från hedningarnes läppar, ty sanningen, af livem den än uttalas, ä r 
a f den heliga ande. F ö r öfrigt m åste man komma ihåg, a tt  skolor
nas uppgift ej b lo tt ä r  a tt  bilda teologer utan ock a t t  bilda alla 
and ra  män, som skola verka på statens öfriga områden.

För den händelse, a tt  angreppet skulle gälla icke etiken i all
m änhet u tan  b lo tt den af Aristoteles, vill han erinra, a t t  teologerna 
icke definierat eller indelat dygderna annorlunda än  han, eller åtm in
stone ej p å  något m otsatt sätt. Och man m åste dessutom fasthålla skill
naden mellan filosofisk etik ocli moralteologi. Skolastikerna trasslade 
ihop dem, så a tt  ingendera var igenkänlig; först Luther och Melanchton 
hafva skilt dem åt. Men vore etiken en vetenskap, så m åste den ock hafva 
e tt rum  vid universitetet, ty i dettas begrepp låge, a tt  det omfattade 
alla  vetenskaper. F ör resten träffas han ej a f anmärkningen mot 
etiken, sådan Aristoteles bestäm t denna vetenskap, ty han håller ej 
på Platos eller Stoikernas eller Aristoteles filosofi, u tan  på filosofin 
sådan hon i sig sjelf är, så  a tt  hvad den ene eller andre sagt, blott 
det ä r  rä tt, anses för den sanna filosofin.

H an vänder sig derpå mot åtskilliga utfall Paulinus gjort, såsom 
a tt  kristne aldrig hafva a tt  a f  en hedning lära  from het eller heligt 
lif, a tt  Aristoteles etik ä r  en »injustitia» (hvilket ä r  orimligt säger 
J . M., då den ju  ä r  kunskapen om den naturliga lagen, men injusti-
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tia  ä r  synd eller afvikelse från lagen), a t t  den ä r  förderfvad. F ö r 
det sista  h a r  angriparen ej anfört något bevis. H an ber honom en
träget a t t  h ä r  gå från ytan till djupet och efter uppdagande af dessa 
förderfliga ställen angifva dem, a t t  träd a  u t u r  de allm änna satser
nas moln och framlägga, icke påståenden, u tan  bestäm da bevis. N är 
man säger, a tt  dessa studier göra ynglingarne gudlösa, så  vill han 
fråga, h u r sträfvandet efter sedlighet kan s tå  i s trid  med fromheten. 
Han tro r m otsatsen och h a r sett det med egna ögon. Ty dessa stu 
dier tvinga menniskan a tt  å tergå till sig sjelf och sträfva efter sjelf- 
kännedom. Med verklig harm  vänder han  sig mot följande sats: 
»att lå ta  fläktar a f  den hedniska etiken rö ra  vid ungdomens blomma 
ä r a t t  offra den å t  djefvulen». Han u tb rister: »det ä r  sannerligen 
värd t en gyllene inskrift»; den som lägger sig vinn om filosofi, han 
arbetar således i djefvulens sak.

Med den djupaste förbittring förnam  Paulinus, a tt  m otståndaren 
ej b lo tt vågat svara, u tan  djerft och k la rt angrip it sjelfva frågans 
kärnpunkt. Han grep ögonblickligen till pennan och sam m anskref 
mot Jonas Magni »försvar» en ny stridsskrift under namn af E tiska 
anm ärkningar (schoke ethicae), som utkom i Stockholm 1010 '). Den 
b ä r prägeln både af Paulini brinnande karak ter och ovanliga m akt 
öfver ordet, men ock af den ofördragsamhet och vrede, som striden 
hos honom väckt. Hans språk  ä r  ej alltid  värdigt en förkunnare af 
fridens evangelium och erin rar stundom  om den åska, som från S. 
Peters tron  rullade u t öfver verlden, för a tt  qväfva den fria  tanken. 
Stundom gör han sig äfven skyldig till förvridning af m otståndarens 
yttranden.

Paulini ovanliga vältalighet förnekade sig ej heller här. Den 
ryckte säkerligen m ånga med, som ej fattade eller sa tt sig in i strids
frågan. Så n är han i företalet söker visa, huru menniskaus uppgift 
ä r  a tt  i s itt lif förherrliga Gud, hvars oändliga godhet och sto rhet i 
a llt framlyser, och huru naturen sjelf predikar denna hans storhet, 
u tbrister han: »Lyften edra  ögon mot höjden och betrakten fästets 
djup och himmelens anblick i dess herrlighets sken, betrakten  solen, 
de tta  verk af skaparen, som är så underbart a t t  skåda; i södern

')  Titeln Jlr: L a u ren tii P au lin i G oth i episcopi Strengnensis Schola: etldco: 
seu an im adversiones . . . .  in im piam  defensionem a practico  quodam  Ubsaliensi 
in causa ethica: gentilis inconsiderate suceptam  contra invictum  U lud  prohlema  
» E th ic a m  A r i s t o t e l i s  in  s c h o l is  C h r i s t i a n o r u m  j u v e n t u t i  n o n  e sse  p r o 
p o n e n d a m »  complectentes 1) R efu ta tionem  falser- opinionis de  ethicaj gentilis ad- 
probatione a  practico infeliciter propugnata: 2) Adsertionem  vera: sententia: de 
ethica: gentilis rejectione ah eodem fru s tra  im p u g n a ta P rce lo  R eusneriano  A nno  
1 6 1 6  in  4:o (10 blad företal och 172 d:o te x t i  Ups. Bibliotek). Företalet är date- 
radt Strengnäs »die Matthije apostoli» (d. 24 Febr.) 1616.
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förbränner hon jorden och ingen kan der u th ä rd a  hennes anblick. 
Det ä r  Gud, som skapar morgonens töcken och binder vattnen i 
skyn, a t t  de ej p å  en gång nedstörta  från ofvan; det ä r  han som 
lå te r regnet falla som störtbäckar ned öfver jordens yta.» Allt de tta  
sker, för a t t  vi skola hafva e tt vittnesbörd 0111 honom och hans vis
het, och dock b är det ej frukt hos oss som sig bör. Det sker der- 
för, a t t  djefvulen går som e tt rytande lejon omkring och spar ingen 
möda för a tt  förm örka eller utsläcka evangelii lära. Tvenne h ä ra r 
för han  med sig i striden, kättarne och de hedniske filosoferna. 
Visserligen kan den äk ta  filosofin understundom  göra rä tt mycken 
nytta  i sådana ting, som hero af menskliga förnuftet, såsom na tu r
vetenskaperna, politiken och ekonomin, ja  stundom  äfven vid förkla
ringen af vissa ställen i den heliga skrift, men n är den sammanväfves 
med teologin och de ting, som höra  till Guds kännedom och dyrkan, 
h a r  den m otsatt verkan och om störtar i enfaldiga sinnen den sanna 
tron. Men till dennas försvar bör en hvar upp träda  och det var 
hvad han gjort med sin skrift om K risti och Satans kyrka.

H an hade tro tt, a t t  denna skulle blifva viil emottagen i Upsala, 
ej m inst p å  grund af ärkebiskopens utsago. Men det gick helt annor
lunda. »Bland andra h a r  en practicus, som skrytsam t tillägger sig 
tite ln  a f  en ny och h ittils  vid v å rt universitet okänd professur '), tro tt 
a tt  de t skulle lända honom till utom ordentlig heder och förnöjelse, 
om han  mot mig rik tade sin praktiska vishets minor, och h a r derför 
uppbjudit alla  sina snillegåfvor, för a t t  med sina teser sönderslita 
m itt problem» (d. v. s. förslaget om den hedniska etikens förvisning). 
Men emedan sanningen aldrig i lifvet kan vederläggas och denna 
s trid  icke blifvit med verkliga och grundliga bevis, utan  med hela 
vagnslaster af solismer, förtal och hädelser företagen af denne »prac
ticus», vill han p å  sanningens väg undersöka dennes teser och klar- 
ligen ådagalägga, huru  obesegradt hans »1'roblema» s tå r  och i all 
evighet skall stå, i tro ts  af satans b istra  ho t och alla  helvetets portar.

Den sanna filosofin ä r  han  långt ifrån  a tt förkasta och lika litet 
vill han  förneka, a t t  menniskan h a r medfödda begrepp, särskild t om 
godt och ondt. Men stridsfrågan ä r  den, om den hedniska etiken, 
lå t v ara  a t t  den såsom byggd på naturens lag kan  vara  god a tt  be
stäm m a hedningarnes lif och likaså kan u tan  skada läsas a f  fast

')  Paulinus ondgör sig här öfver, a tt Jonas Magni skref sig professor i prak
tisk filosofi, hvilken titel hittils ej förekommit. Som jag  förut nämt, var han 1614 
nämd till professor i etik, ehuru i Gustaf Adolfs bref af '%  1613 professuren om
fattade politik, historia och jurid ik . Namnförändringen i fullm akten han hafva be- 
tydt en systemförändring, ty  Itam isterna (Skytte och Paulinus) kunna hafva in
verkat derpå att »etikens» namn ej förekom i brefvet af 1613.
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underbyggda kristne, också bör föredragas för ungdomen i skolorna 
såsom en vetenskap om dygderna och e tt rättesnöre for sederna. 
Det senare förnekar han bestämdt. H an beskyller derpå Jonas 
Magni (temligen orättvist) a tt  ej lära  de sina, det etiken ä r  af två 
slag, den aristoteliska eller hedniska, som hvilar p å  naturens lag, och 
den kristna, hvilande p å  Giuls uppenbarade bud. I)e medfödda be
greppen hos m enniskan äro genom syndafallet så fördunklade, a tt  de 
icke hafva någon betydelse alls, då  de t ä r  fråga om andliga ting. 
Och äfven i hvad som rö rer borgerliga lifvet tjena de till intet, då  
de snarare  äro skuggor af begrepp, än verkliga sådana. Om några 
medfödda prak tiska begrepp eller grunder för det sedliga handlandet 
vill han ej höra talas.

Hans vrede stiger småningom under skrifvaiulet. Så u tb rister 
han : »att om Practicus icke öfvergifver sina sofismer och med den 
kunglige sångaren beder »Gif mig O! H erre en lag», så  m å han  se 
till, huru han skall undgå den heliga andes långt strängare räfst 
och den y ttersta  domen». Och liksom skulle han vara  en storinqvi- 
sitor med en riktig  k ä tta re  framför sig, fortfar han : »Af hvad nöd
tvång kommer du med denna smädelse mot Gud? (Jonas Magni hade 
nemligen sagt, a tt  han kän t sig m anad a t t  försvara den hedniska 
filosofin). Månne du, derför a tt  du för ej länge sedan kallats till 
e tt professorsembete och varit van a tt  från katedern slunga å t  alla  
håll dina kraftlösa blixtar, också genast tror, a tt  det skall s tå  dig 
fritt a tt  utspy hvad skymford som helst mot Gud, hans heliga ord, 
dina företrädare och lärare och mot kyrkans förmän»? S trax t der- 
efter tager han  sin tillflykt till den honom ovärdiga insinuationen, a tt  
m otståndarens teser fram kallats a f  samma skäl, som dref guldsme
den Demetrius i Ephesus a t t  anklaga Paulus och utverka hans fäng
slande. H an vore nemligen rädd, a tt  hans inkomster skulle minskas, 
om hans filosofi angrepes och förtroendet för den försvagades.

E huru  Paulinus tydligen var den som börjat striden, beskyller 
han ständigt Jonas Magni a tt  vara den anfallande. Han förklarar 
de tta  på e tt ställe dermed, a tt  denne först bo rt skrifva honom till 
enskildt och begärt e tt samtal, innan han började öppen strid. »Men 
emedan du mot all förmodan en gång offentligt u tm anat oss a tt  
trä d a  ned på stridsplatsen, så m å du ej undra, om jag  stoppar dig 
dina sm ädelser tillbaka i munnen och afm ålar din personlighet både 
innan och u tan  i lefvande färger och sålunda betalar lika med lika». 
Det torde synas, som kunde man ej gå längre i bitterhet. Och dock 
äro dessa ord milda i jämförelse med dem, han utslungar mot res- 
pondenten Hunterus, derför a tt  denne sagt, a tt  menniskan h ar qvar 
grunden för e tt sedligt lif, och a t t  äfven utom kyrkan e tt samhälle
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linnes. H unterus b a r  bär, säger han, falskebgen påbördat bonom 
bvad han aldrig sagt eller förnekat, och aldeles förlorande jämnvig- 
ten, b rister ban u t: »Lagarne bjödo en gång, a tt faderm ördare skulle 
insys i en säck tillsam m ans med en hund, en tupp, en huggorm och 
en apa och derpå kastas i vattnet. Samma straff borde med rä tta  
u tkräfvas af dig du fräcke, som med dina lögner och förtal m ördar 
mig, utan hänsyn till min höga ålder och de stora ansträngningar 
för skola och universitet, a f hvilka m ina krafter undergräfts».

Högst egendomliga m åste utan tvifvel åtskilliga af hans genmälen 
till Jonas Magni satser förefalla oss. Så säger han, a tt  om denne 
icke hyllar antingen Platonismen, Stoicismen eller Aristotelismen, så 
lä r det ej vara mycket bevändt med hans spekulation; ty  så  resonne- 
rade  ock en landtstrykare, som förra sommaren i Södertelge på den 
upprepade frågan, om lian tillhörde den ortodoxa, den papistiska 
eller den kalvinistiska bekännelsen, endast hade e tt svar, nemhgen 
a t t  han vore kristen, hvilket dock, m enar Paulinus, blott skedde för 
a t t  derunder dölja bvad som helst. L ikaså påstår han, a tt  universi
teten  icke få tt s itt nam n deraf, a tt  alla  vetenskaper der skulle stu
deras, utan deraf a tt  ingen, som kunde göra kyrkan eller samhället 
någon nytta, uteslöts. Och för öfrigt, om universitetet skulle omfatta 
alla  vetenskaper, borde ju  äfven skolastisk teologi, fäktkonst, skåde- 
pelskonst, magi m. m. der läras.

Till sist varnar han för en farlig följd af den hedniska etikens 
studium , nemligen a tt  de tieste göra sina studier i o rä tt ordning och, 
i stä lle t för a tt  börja med den heliga skrift, så länge hålla  på med 
d e tta  filosofiska skräp och deraf förslappas, a tt deras sinnen aldeles 
vändas bort från teologin. E n  af Jonas Magni egna teser (d. 10) 
visar ej otydligt detta, säger han, och lärjungar från universitetet 
erkänna öppet, a tt  denna förvända studiem etod ännu a f  några lärare 
föreskrifves och följes. Han b ar sjelf i Strengnäs varit vittne till, a tt 
somliga, som kommit d it från U psala eller Tyskland, nog kunna, när 
det ä r  fråga om Aristoteles etik och an d ra  orimligbeter, fram sladdra 
både ny tt och gammalt, som rinner dem i munnen, men när talet 
vändes på teologiska frågor, då  s itta  de stum m are än fiskar.

Jonas Magni ansåg sig väl ej kunna, oaktadt d e tta  Paulini svar 
sköt så  långt öfver m ålet och dess kraft försvagades af författarens 
lidelsefullket, med tystnad bem öta det, alldenstund det trädde fram 
under e tt så  s to rt och ak tad t nam n som Paulini. Redan samma å r  ut- 
gaf han  i U psala en skrift under titeln  »Rättm ätigt bevis för Nödtvun- 
get försvar, rik tad t mot biskop Paulini etiska anmärkningar» e tc . ').

' ) D efensionis necessaria:. . .  a  scholis seu animadversionibus ethicis p e r  —  
M . Lauren tium  P au linum  episc. Strengnensem  institutis ac editis legitima vindi- 

Ups. Univ. Ilist. I .  12

r
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Han rik ta r den, liksom Paulinus gjort med sin skrift, till riksrådet, 
biskoparne och professorerna, sålunda erkännande deras dom. I 
öfrigt skiljer sig arbetet p å  e tt fördelaktigt sä tt från biskopens, ty 
det ä r  alltigenom h ålle t i en lugn och värdig ton, som b jä rt stic
ker af mot dennes lidelsefulla och opassande utfall. H an u tg ju ter
sig ej på sidan om saken, u tan  söker lugnt och k lart efter logikens 
reglor antingen bevisa sina satser eller vederlägga motsåndarens. De 
personliga angreppen antingen besvaras ej eller nedgöras med fakta; 
på den sista  beskyllningen om en förvänd ordning af studierna sva
ra r  han  b lo tt med a t t  hänvisa till, a tt  alla  studenter hade obligato
risk skyldighet a tt  göra teologiska studier och a tt  årlig  klassliyttning 
med åtföljande examen egde rum.

Härmed afstannade striden, som det säges, derigenom a tt  Gustaf
Adolf, som ej ville veta af en dylik tvedrägt b land de lärde, ålade
de begge käm pande ty s tn a d 1). Man m åste beklaga, a tt  Paulinus, 
som egde så  verkligt stora förtjenster om skola, universitet och kyrka, 
skulle så  förgå sig, men det var tydligen e tt m issrik tadt nit för en 
god sak, som dref honom fram. Sjelfva striden å te r v ittnar om det 
lif och intresse för de stora bildningsfrågorna, som lyckligtvis fans 
både inom och utom universitetet. Jonas Magni hade fört det sena- 
res talan  med kraft och skicklighet och tillika häfdat den fria  forsk
ningens sak. F ö r öfrigt var han ej m indre ortodox än Paulinus, 
hvarför vi äfven å t ta  å r  senare finna honom i teologiska fakulteten 
och sexton å r  efter denna flyttning m ottaga Skara biskopsstol.

Men universitetet egde ej många sådana lärare. Af de öfriga 
var Lenseus den ende verkligt framstående, hvilken för de teologiska 
studierna var, hvad Jonas Magni var för de filosofiska. De öfrige 
voro ej synnerligt m ärkvärdige män, om de ock kunnat varit sam 
vetsgranna som lärare. Det var väl dertor hvarken någon förlust 
eller vinst, n är Burteus 1610 lemnade professuren i logik för a t t  mot
taga Vendels p a s to ra t2), och U psala skolas rek tor Benedictus Leu- 
chovius samma å r  intog en plats i teologiska fakulte ten3), hvilken
ca tio . . .  suscepta a  Jo n a  M agni ph il. pract. in  A ca d . Ups. professore publico, 
Upsalite exc. Eschillus Matthi® 1616 (60 blad in 4:o, Ups. Bibi.).

')  Baazins Inventarium  ecclesife Sveo Goth. s. 6 8 0 .
2) A ret uppgifves lika af a lla  och bekräftas deraf, a tt Medolerus detta år k a l

lades derifrån till kyrkoherde i Upsala (se ofvan s. 104 not. 1). Men W estén be
går säkerligen ett misstag i Hofclereciets hist. (I. 479) då han säger, a tt detta skedde 
blott som förbättring på lön, ty Burad namn förekommer ej sedan i Upsala. Ja g  
vill särskildt anmärka, a tt hans namn förekommer på  Lenad lista öfver professorer, 
som betalt Elfsborgs lösen, för åren 1613—15, men ej 1616—18 (se Kammararkivet, 
kamrer Sandbergs saml. om läroverken).

3) D et var d. 15 Sept. 1616, som Benedictus Petri Leuchovius Veckholmensis 
fick fullm akt (copia i fullmaktsboken i Konsist. arkiv).
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Lenaeus hittills ensam representerat a llt från Raum anni död 1614. 
Men an talet af lärare  i det hela var tydligen för litet. Redan det 
an ta l a f  å tta , för hvilket G ustaf Adolf 1613 anslog löner, kunde ej 
tillfredsställa fordringarne på e tt verkligt universitet, och, som vi 
sett, ville konungen tydligen hafva åtgärden betrak tad  blott som pro
visorisk. Hans afsigt var a tt  framdeles göra en betydlig utvidgning. 
I verkligheten gestaltade sig äfven den provisoriska anordningen än 
ofördelaktigare, i det a tt  an tale t a f professorer från  å r  1616 och 
ända till 1621 ej öfversteg sex, emedan förutom professuren i poesi 
och grekiska, som förblef obesatt hela tiden, äfven den i logik stod 
ledig efter Bursei affiyttning 1616. Och stundom  voro ej ens de sex 
i verksamhet, så låg t. ex. L e im is  under 1616 och 1617 i Stockholm 
för det stora bibelarbetet.

Dessa missförhållanden sprungo i ögonen och presterskapet, som 
nästan  m er än andra m åste känna behofvet af e tt välordnadt uni
versitet och sjelft i egenskap af bildningens förnäm ste bärare måste 
förstå sakens stora betydelse, försummade icke a t t  derom erinra 
regeringen. P å  riksdagen i Stockholm 1617 fram lade biskoparne, 
professorerna och kapitelsombuden e tt betänkande, huru  universitetet 
skulle tillbörligen ordnas och underhållas för a tt  blifva likställdt med 
an d ra  universitet '). De ville hafva professorernas antal ökadt till 
tretton , deraf tre  i teologiska, två i hvardera af m edicinska och ju ri
diska sam t sex i filosofiska fakulteten. Det h ed rar deras blick, a tt 
de, liksom en gång förut tre tton  å r  tid ig a re2), föreslogo, a tt  den ena 
ju ris  professorn skulle läsa »Sveriges lag.» Huruvida deremot det 
kunde vara en fördel a tt  b ilda en särskild professur i poesi, hvars 
innehafvare »läser poetas och historias och öfvar ungdomen in poesi 
et in agendis comoediis», synes mig m era tvifvelaktigt. En första 
antydning till Latinska professuren visar sig i förslaget om en (från 
logiken utbruten) professur i vältalighet, hvars innehafvare »läser 
rhetoricam  och in exercitiis a f Cicerone och andre latinis autoribus» 
och som »skall hålla  studenterna till exercitia styli och declamatio
num». F ö r första gången fram skym tar adjunktsinstitutionen, i det 
man föreslår, a tt  a f de hundra stipendiater, hvilka p å  konungens be
kostnad böra underhållas, de fyra förnäm sta skola vara »adjuncti in 
facultate philosophica» med skyldighet a tt d isputera offentligen, men 
med rä t t  a t t  för sina föreläsningar och enskilda disputationer taga 
betalning. Man ville skapa denna institution, för a t t  så alltid »h^va  
i förråd  vid akademien någre som kunna finnas duglige till en pro

')  T ryckt i Bihanget n. 60 s. 141—144. H vilka de professorer voro, som i 
riksdagen deltogo, har jag  ej kunnat finna.

2)  Se ofvan vid 1604 års underhandlingar sid. 112.
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fession eller and ra  tjenster, n är så behöfves». Äfven behofvet af egen 
räntm ästare ocb notarie (sekreterare) blifver först nu erkändt.

I  afseende på sakens ekonomiska sida tveka de ej a t t  begära 
betydande anslag, i första rummet till en ej obetydlig löneförhöjning. 
Å r 1613 beräknades 1,000 tunnor för 8 professorer1) eller 200 i 
medeltal; nu begäres för 13 professorer e tt belopp a f  3,490 tunnor 
eller nära 270 för hvar. Till de hundra  stipendiaterna behöfvas 
2,240 tunnor, af hvilka de fyra adjunkterna skola få femtio hvar. 
Bland öfriga utgifter märkes e tt årlig t anslag af 100 tunnor till 
underhåll a f universitetets byggnader och upprättande af e tt bibliotek. 
Öfver hufvud taget var de t man begärde säkerligen mer än dubbelt 
så  sto rt anslag, som det som hittils u tgått. B etänkandets författare 
erkänna ock, a tt  de ej veta, hvarifrån en så stor summa skall tagas, 
men de föreslå, a t t  somligt tages a f  kyrkotionden, så  långt hon räc
ker, och resten af forna kloster- och prsebendegods.

Det ä r  ej bekant, om regeringen gjort de tta  betänkande till före
mål för öfverläggning, och något spår till svar eller fram ställning 
från  dess sida kan ej upptäckas. Saken fick ånyo hvila i tre  år, 
men vi skola se, huruledes, n är den omsider väclces till lif igen ge
nom kungligt initiativ, många af de idéer, som u tta la ts  1617, slagit 
ro t och då b ära  frukt. Ej m inst beaktansvärd ä r  den sista  antydnin
gen om fördelen af a tt  göra universitetet till jordegare. Det var hvad 
som 1624 skedde i en långt m era storslagen form, än någon nu tän k t 
sig, och för öfrigt ej på kronans u tan  konungens enskilda bekostnad.

Presterskapet hade endast sysselsatt sig med universitetets y ttre  
organisation, men lem nat den inre ovidrörd. Denna tyckes deremot 
universitetet sjelft hafva upptagit och behandlat i e tt betänkande, 
som framlemnats till konungen s trax t efter a tt  hans kröning egt rum  
i Upsala d. 12 O ktober2). Man upprepade der ånyo sin önskan om 
utnäm ning af e tt riksråd  till universitetskansler och berörde frågorna 
om universitetets jurisdiktion, om friheter för professorer och studen
te r sam t om privilegier för teologie doktorer.

Det intresse denna fråga om universitetets inre reform väckte 
synes deraf, a tt  äfven utom universitetet röster höjdes, som derpå 
fäste uppmärksamheten. Den för bildningens sak så intresserade 
biskop Paulinus h ar vid ungefär samma tid  i e tt betänkande om 
lämpligheten a f  en universitetsreform 3) u tkasta t allm änna grunddrag

4 ')  Se Bihanget s. 131.
• 2) llallenberg, Gust. Adolfs historia, IV  s. 639 anför detsamma utan a tt nämna 

sin kä lla ; jag  h a r ej lyckats anträffa detsamma.
3) D etta odaterade och osignerade betänkande, som förvaras i R iksarkivet, 

Academica Upsaliensia I, bär titeln: De legitima academ ia a d  D e i gloriam  et
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till en sådan. I första rummet behöfver universitetet en genom både 
själens och bördens adel u tm ärk t kansler, som kan  vara dess hufvud, 
som kan undertrycka den förhatliga sofistiken och peripatetikernas 
spetsfundigheter, hvilka nu beherrska somligas sinnen och smånin
gom tränga sig in vid universitetet. Han skall äfven stadigt hålla  
både högre och lägre inom gränserna för deras pligt särskildt dem, 
som h ittils  ansett för en heder a tt  öfvermodigt förakta kyrkans för
män och deras förmaningar. Hvem igenkänner ej h är Paulini hand 
och efterdyningarne af striden med Jonas Magni. Fakulteter och 
professorer m åste finnas i tillräckligt antal, och privilegier, belönin
gar, hedersbevisningar och friheter ej sparas. Noga uppsigt m åste 
hållas, hvilka författare göras till föremål för föreläsningarne, och 
öfningar träget anställas, ty  reglor utan  tilläm pning u trä tta  intet. 
Offentliga examina äro aldeles nödvändiga. Hvarje professor skall 
med sin klass hålla  dylika i närvaro af censorer. Konstitutioner äro 
det lä rd a  sam hällets grundval, och sådana m åste derför utarbetas 
genom några riksråd, p rester och and ra  lärde män. Om detta  af 
b ris t p å  tid  ej kan göras grundligt, kan man tills vidare taga något 
annat universitets konstitutioner, framför a llt det i Paris, och m uta
tis m utandis tilläm pa desamma. — Professorerna skola väljas af kan
slern och biskoparne och icke tagas från  något särskildt stift, utan 
från alla u tan  å tsk illn ad 1). L)e skola först afiägga prof inför stiftets 
konsistorium  och derpå vid universitetet. Aristoteles trå la r och 
R am iska filosofins fiender skola icke m ottagas eller, om de redan äro 
det, afiägsnas, derest de ej taga s itt förnuft till fånga. För a tt  som

ecclesia: reique 'publica: patria: salutem  reformatione consilium ex tem pore quiclem, 
sed  p io  et sincero animo concinnatum , A tt Paulinus ä r  författaren, säger oss den 
välkända handstilen genast; ocli underskriften Laborem  Post G loria  angifver hans 
initialer. Innehållet återspeglar för öfrigt hans ideer. Tiden är svårare a tt be
stämma. A tt det är senare än 1616, tro r ja g  på den grund, att han dels är så 
y tterlig t b itter mot Aristotelismen dels ta la r om lärare, som anse för en heder att 
förakta kyrkans förmän, hvilket allt häntyder på striden med Jonas Magni 1615, 
1616. D et kan visserligen möjligen höra till året 1620, då också öfverläggningar 
höllos om universitetet (senare än 1622 kan det ej vara, efter Skytte då blef kan
sler), men de oupphörliga utfallen mot Aristoteles etc. häntyda snarare på hans 
upprörda stämning närm ast efter striden 1616; och den sista punkten om censuren 
erin rar om ett dylikt förslag, som äfven af presterskapet år 1617 framställdes (se
Norlin, Sv. K yrk. hist. eft. Reform. I. 2. s. 38).

') D et ser ut, som låge under detta någon antydan, att Upsala stift hade ett
företräde för de andra. Punkten lyder: Proffessores eligantur su ffrag iis cancellarii
et episcoporum non ex una aliqua sed  indiscrim inatim  ex quavis diocesi, u t inter 
docentes in academ ia et ecclesiis isthinc aliquousque d issitis concordia felicius  
conservetur, et adolescentes ex a liis diocesibus o riu n d i ad  academ iam  m eliori 
p aren tum  confidentia et proinde m a jori copia transm ittantur.
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tuden t inskrifvas vid universitetet fordras a t t  i skolan hafva läst 
»artes generales eorumque usum», den kristna lärans grunder efter 
Luthers katekes och Hafenrefferi teologiska lärobok sam t elementerna 
i latinska och grekiska språken, a tt  0111 framsteg, hit och seder hafva 
intyg a f  sina lärare  och a tt  slutligen hafva undergått examen för 
dekanus. — I afseende på foreläsningarne heter det, a t t  filosofin bör 
föredragas efter Kami system och metod utan  vidlyftiga dikteringar 
och kom m entarier'). Foreläsningarne böra om fatta vissa kurser, af 
hvilka de filosofiska afslutas på e tt år, de teologiska inom den tid  
censorerna fastställa. D isputationer skola hållas Lördagen i hvarje 
vecka, och deklam ationer hvarje Söndag, de senare a lltid  u tan  pap
per. Enskilda examina skola i hvarje klass hållas två gånger i vec
kan, och skall läraren dervid noga ge ak t på, a tt  ej ynglingarne 
stjäla sig till a tt  från sidan titta  i under bänken eller annorstädes 
undandolda böcker. Vid årets slut skall den offentliga examen hål
las i kanslerns, biskopam es m. fi:s närvaro. — Allt m issbruk med 
boktryckerit skall förhindras. Det borde derför förbjudas a tt  utan  
biskoparnes samtycke trycka någon bok bestäm d för kyrkans bruk 
och a tt  u tan  ärkebiskopens, rektors och decani granskning och god
kännande utgifva teser, tal, poemer 111. m., vare sig de voro af pro
fessorer, studenter eller an d ra  författade.

Hela förslaget b ä r prägel af Paulini ovilja mot Aristotelismen 
och det förmynderskap a f  kyrkan, hvarunder han ville ställa uni
versitetet. Det vittnar ock om, huru  universitetet i mycket ännu 
m åtte s tå tt  på  skolans ståndpunkt, eller åtminstone 0111 a tt  man ville 
för det samma reglem entera aldeles som för en större skola.

Under ofvannämda kröningsriksdag i U psala firade universite
te t sin första teologiedoktors-promotion. M ärkligt ä r  a t t  regeringen 
redan från första stund tillvällat sig en afgörande inflytelse på 
värdighetens utdelande, hvarför den m indre blef en akademisk grad 
tillgänglig för en hvar, som fullgjort vissa lärdomsprof, än  en kung
lig ynnestbevisning2). G ustaf Adolf utfärdade sjelf inbjudningspro-

’) Deremot vill han, att A rte s  inutiles, sophisticen . . .  cuiusm odi sunt: A cro 
asis seu libri physicorum  Aristotelis, M etaphysica de Entita tibus, Quidditatilms, 
Formalitatibus, Hecceitatibus, G entilitia de  summo bono et beatitate sommia, su
perstitiones Astrological ex academ ia ejiciantur.

2) Derför lieter det ock i 1626 års konstitutioner, att ingen bör bli Teologie 
doktor, som ej bekläder ett ansedt läroembete eller på vederbörligt sätt dertill blif- 
vit utsedd [ett tvetydigt uttryck, då man ej kan se, om det menas till läroembetct 
eller till promotion], och att heldre den, som får sig värdigheten erbjuden, än den 
som söker den, bör blifva graduerad (B ihanget s. 270). Vi skola längre fram se vid 
nästa teol. doktors promotionerna (1640 och 1648), a tt K. Maj:ts bifall ansågs nö
digt och a tt regeringen föreslog några till utom dem, som fakulteten tänk t på, ehuru
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gram m et den 22 October *). Han säger deri, a t t  d å  det tillhör öfver- 
heten a tt  såväl belöna de goda som straffa de onda, och då det 
gudomliga ordets tjenare framför and ra  hafva rä t t  a tt  blifva ihåg- 
komne, h ar han velat genom en särskild heder utm ärka fyra män, 
fram stående genom gudsfruktan, trohet, lärdom, flit sam t vetenskap
lig och kyrklig verksamhet, nemligen ärkebiskopen mag. Petrus Keni- 
cius, biskopen i Strengnäs, mag. Laurentius Paulinus sam t hofpre- 
d ikan tem a mag. Johannes Rudbeckius och mag. Johannes Bothvidi. 
De skola derför genom rikskansleren nästkom m ande Fredag den 24 
October promoveras till teologie doktorer i domkyrkan, till hvilken 
högtidlighet alla p rester i staden, universitetets rek tor och öfrige pro
fessorer m. fl. inbjudas.

Cerem onin2) försiggick på följande sätt. Kanslern, kandidaterna 
och alla inbjudna gäster församlade sig kl. 9 om morgonen i det hus, 
der festmiddagen sedan skulle a n rä tta s 3), livarpå de gingo till dom
kyrkan i högtidlig procession. F räm st i denna gingo m usikanter med 
sina instrum enter, derpå följde studenterna, så kyrkokerdarne och 
professorerna, derpå universitetets pedeller bärande dess silfverspi- 
r o r 4) och efter dem rektor. E fter honom kommo kandidaterna förde 
a f  de närvarande riksråden och så  rikskansleren5). Tåget slöts af 
öfriga prester och and ra  gäster, som infunnit sig. Vid processionens 
in träde  i kyrkan uppstäm des sång af skolungdomen och denna fort
for, tills alla in tagit sina platser i koret. Dessa anvisades af pedel- 
lerna, hvilka först förde kanslern till den öfre framför högaltaret 
uppförda katedern och sedan de öfriga till de i koret anordnade 
sittp latserna; studenterna fingo stanna utanför koret, tills en kvar 
in tag it sin plats. Sedan då psalmen »Veni sancte spiritus» blifvit 
sjungen, äskade kanslern ljud och inbjöd kandidaterna a tt  taga plats

ännu för formens skull ett slags prof fordrades. Mig veterligen liar 1617 ingen 
mer än Johannes Bothvidi pro forma disputerat, hvilket skedde dagen efter promo- 
tionen, d. 25 Octob. (Norlin Sv. Kyrk. hist. I. 2. 36). De öfriga ansågos väl hafva 
genom sin föregående akademiska verksamhet aflagt tillräckliga prof.

’)  F ins hland universitetsprogrammen i Upsala Bibliotek.
2) Min beskrifning livilar på  det af Johannes ltudbeckius gjorda förslaget till 

ceremoniel, som jag  tryckt i B ihanget n. 59, s. 139. Det är klart, a tt afvikelser 
härifrån kunnat ske vid sjelfva akten, ehuru jag  ej håller det för troligt. Man 
hade naturligtvis vändt sig till honom, emedan han sett dylikt utomlands.

3) H vilket hus, som här afses, är mig obekant.
J)  N är universitetet fick sina silfverspiror, om talas ej. D et synes hafva egt 

dem redan 1606 (se lludbeckii Leges i B ihanget s. 71, cap. V II).
5) Beskrifningeu (eller rättare utkastet till ceremonin) säger: Cancellarium, 

qu i personam  regis in  hoc actu sustinet, n is i fo rte  rex  ipse ad fuerit. Huvuvida 
konungen var närvarande är mig ej bekant.
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i den lägre katedern, hvarpå lian liöll e tt högtidligt ta l i egenskap 
af p rom otor1). E fter ta le ts slut förestafvade pedellerna doktorseden, 
som kandidaterna aflade med fingrarne lagda p å  silfverspirorna. 
D erpå förklarade kanslern dem i konungens nam n för doktorer och 
tillsade dem alla privilegier och friheter, som doktorer hos and ra  
nationer njöto, och öfverlemnade dem insignierna p å  deras doktors
värdighet. Sedan detta  var ändadt, hem bar ultim us i allas namn 
deras tacksägelse till Gud, konungen, kanslern, riksrådet, rektor och 
professorer sam t öfriga närvarande och uppsände en bön för kyr
kans, konungens och rikets lycka och välfärd. N är d e tta  skett föll 
musiken in, hvarpå alla  i samma ordning återvände från kyrkan till 
festmiddagen, till hvilken pedellerna efter anvisning a f  någon sin för
man inbjudit gästerna och vid hvilken de äfven ombesörjde uppass
ningen.

Något förut hade efter sjutton års uppehåll den an d ra  filosofie- 
magister-promotionen blifvit firad. A tt det kunnat dröja så länge, 
ä r  det starkaste  beviset på, huru  tryckt universitetet varit under 
K arl IX och huru  djupt striderna i början af G ustaf Adolfs regering 
upprört detsamma, ehuru man ock m åste taga i betraktande, huru 
m ånga som tid ig t gåfvo sig utrikes för a tt  der s tudera  och taga 
graden. Filosofiska fakultetens dekanus skref d. 18 Ju n i 16172) på 
konsistorii befallning till Axel Gxenstjerna, hvilken de facto utöfvade 
en universitetskanslers verksamhet och begärde a tt  få anställa  en 
filosofiemagister-promotion med de ynglingar, som nu genom examina 
och disputationer aflagt tillräckliga prof; särskild t anhöll han, a tt 
kanslern skulle utse en prokansler, hvilken skulle p å  promotions- 
dagen, hvartill d. 3 Juli var utsedd, i konungens och kanslerns namn 
dertill gifva tillåtelse.

Promotionen försiggick på u tsa tt dag d. 3 Juli. rrom otor, livil- 
ket professor Jonas Magni var såsom filosofiska fakultetens dekanus, 
utfärdade dagen förut e tt program, hvari han uppm anade kandida
terna a tt  sam las i decani hus följande morgon kl. 8, och derifrån 
afgå till stället för sjelfva prom otionen3). B land de nio m agistrar 
som promoverades voro två redan professorer, nemligen Stenius sedan 
to lf å r  tillbaka i astronomi, Leuchovius sedan e tt å r  i teologi, fyra 
blefvo det längre fram, nemligen Johannes Matthim i poesi (1622) 
och Columbus i samma äm ne (1625—1630) sam t Laurentius Matthise

') Oxenstjernas egenhäniliga concept till detta tal fins i Kungl. Bibi. i ett 
tunnt häfte in 4:o med titel: »Gref Axel Oxenstjernas originalbref.»

2) Original i liiksarkivet, Academica Upsal. V I.
3) D etta angifves ej; 1600 försiggick promotionen i konsistoriehusets större 

auditorium (se ofvan s. 1 0 2 ).
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e. o. professor i grekiska (1622) ock Staienus i samma ämne 1624. 
Stenius innekade första hedersrum m et, Jacobus H unteras (som 1615 
varit Jonm Magni respondent) det andra. — Två å r  senare förrätta
des den tredje magisterpromotionen den 15 Juni 1619. Prom oter 
var eget nog en teologie professor, Benedictus Leuckovius. Bland de 
sex m agistrarne kade Sveno Jonm Y estrogotus-första hedersrum m et; 
kland de öfriga m ärkes Andreas Jokannes P ry tz; begge intogo två  
å r  senare professorsplatser, den förre i grekiska ock hebreiska, den 
senare i vältalighet.

Yi kafva sett, hu ru  presterskapet å r  1617 erinrade om hehofvet 
af a tt  fö rbättra  universitetsväsendet, ekum  saken ej d å  kom till u t
förande. Den var dock ej a f G ustaf Adolf förgäten, ehuru den m åst 
för an d ra  vigtigare saker tillsvidare skjutas å t  sidan. Den k a r be
visligen legat i hans ta n k a r '), ock å r  1620 fann kan tiden vara inne 
a tt  gripa verket an. Sverige kade sedan tre  å r  haft fred med Ryss
land, i tvenne stillestånd med Polen. Han begagnade sig af de tta  
korta  uppehåll i kriget för a tt  befordra fredens värf. P å  riksdagen 
i Stockholm 1620 framlade kan d. 11 M ars för presterskapet vissa 
punkter rörande undervisningsväsendet, hvaröfver han begärde dess 
betänkande -). Han påpekar der, kuruledes universitetet ock skolorna 
äro ganska illa ordnade, hvaraf följden blifvit, a tt  få finnas, som 
kunna väl förestå predikoembetet, men p la tt inga duglige till det 
verldsliga regementet; det fins knapt en god stadsskrifvare, ja! ej en 
försvarlig fogde och skrifvare på landet. De a ld ra  flesta, som be
kläda embeten, vare sig i stad  eller p å  landet, äro så  olärde, a tt  
somliga ej ens kunna skrifva s itt eget namn. H ar någon lust för 
studier så hindras kan af fattigdom ock sockengång3), genom hvilken 
senare han lä tt vänjes vid lä ttja , tiggeri och dryckenskap. Och äfven

')  1618 d. 21 October skrifva ärkebiskop och professorer till A xel Oxenstjerna 
bland annat, a tt ungdomen klagar öfver brist på  underhåll och andra till studier 
nödvändiga ting. T ill och med professor Jonas Magni besvärar sig öfver bristen 
och funderar på  a tt begifva sig utrikes, för a tt möjligen längre fram vid sin hem
komst få en bättre plats. I)e hafva rådt honom a tt afvakta, quem sä  eventum ha- 
b ä ura  S . 11. M . de  Academice reformatione sententia  (original i Riksarkivet, 
Academica Ups:a, VI.).

2) T ryckta i B ihanget n. 62 s. 146— 148.
3) D . v. s. a tt  dj åk nar ne eller studenterna gingo ikring  och tiggde i sock- 

narne. F ö r denna från medeltiden härstammande sed eller osed sökte redan Gu
staf I  på  Örebro möte 1529 sätta en viss gräns. Gång på gång förnyades stadgan
det härom, men förgäfves, då saken låg  så djupt rotad i förhållandena sjelfva på 
grund af landets fattigdom. Ä nnu K arl X I måste 1693 medgifva 2 s. k. »vacatio
nes» för studenterna, ehuru han tillika 1695 inskärpte Gustaf Adolfs.påbud af 1624, 
a tt bönderna skulle i stället utgöra en viss ärlig  afgift a tt af presterskapet uppbäras 
(P . Ekerm an, De stipendiis studiosorum in Svecia, disp. acad. Ups. 1744 in 4:o).
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om han  ej saknar medel, »så ä r  dock institutionen i akademin och 
skolorna så oriktig och elak, a t t  ingen der kan komma till någon 
erudition». Orsaken dertill ä r  a tt  söka dels i de m ånga ferierna, dels 
deri, a t t  lärarne såväl vid universitetet som skolan mestadels äro 
prester eller rik ta  sina studier å t  de tta  håll, ty  om ock undervis
ningen i religion derför kan någorlunda passera, så kunna de ej lära  
någonting annat, isynnerhet allt hvad till regem entet eller e tt borger
ligt lefverne hörer. »Derigenom ock landet ä r  blifvet s te rilt och ofrukt
sam t på nyttigt folk, a tt  ock i dessa besvärlige och medellöse tider 
likväl större fel på folk än penningar ä r  funnet».

Han begär nu derför deras betänkande om de t läm pliga antalet 
professurer och förslag till deras besättande, äfven der så fordras 
med utländske lärde män, efter ej inrikes tillräckligt an ta l finnes af 
sådana, som kunna »celebrera academien». V idare fråg ar han, huru 
underhållet bör ordnas, emedan anvisningen p å  kyrkotionden synes 
olämplig, i det lönen vexlar efter skördens beskaffenhet och »den, 
som ringare karl ä r  och ringare profession hafver, [får] som oftast 
mer än den skickligaste och förnämste förutom andra  obeqvämlig- 
heter»; vidare huru  kommunitetet bör in rä ttas och för hvilket antal 
studenter. Slutligen skola de y ttra  sig 0111, hvilka privilegier böra 
gifvas och hu ru  universitetets verksam het skall läm pligast öfvervakas.

Föga mer än en vecka senare hade presterna s itt betänkande 
fä rd ig t1). De föreslå liksom 1617 professurernas ökande från å tta  
till tre tto n 2), och tillsättning af rän tm ästare och notarie. Deremot 
göra de starka  invändningar mot förslaget a tt  inkalla utlänningar. 
A tt finna infödde män för de teologiska och filosofiska lärostolarne 
anse de ej böra stö ta p å  någon svårighet; ocli äfven för den jurid iska 
och medicinska fakulteten anse de sig kunna påpeka några  lämpliga 
svenskar3). De frukta för att, då  namnkunnige u tlänningar näppe
ligen vilja begifva sig till Sverige, skall m an endast få unge obetyd
lige män, som lå ta  locka sig af lönernas storlek. Och om någon 
sådan person än befinnes dålig, m åste m an dock behålla honom, för 
a tt  ej annars han skall utrikes sä tta  Sverige i ondt rykte. Det skulle 
ock vara  föga beqvämligt för den svenska nationen, a tt  ej infödde 
skulle finnas lika skicklige som de utländske. Det vore säkerligen 
möjligt, om blott underhållet blefve tillräckligt, e t f  bibliotek upp
rä ttades och särskild t anslag gåfves till utgifvande af akadem iskt tryck.

')  A f d. 20 Mars tryckt i B ihanget n. 63, s. 149—153.
2) De äro desamma som 1617, blott a tt professor poeseos förvandlas till pro

fessor politices et historiarum.
3) Se Bilianget s. 150, der jag  anm ärkt, a tt blott en af dem sedan blef pro

fessor, nemligen Johannes Franck i medicin (E . O. 1624, ordinarie 1628).
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I afseende på anvisning af underhållet anse de godt, om K. Maj:t 
dels efter andra evangeliska furstars exempel ansloge en ansenlig rän ta  
af de gods, som fordom tillhört den katolska kyrkan, dels fortfarande 
anvisade viss kyrkotionde. H var professor skulle hafva e tt hestäm dt 
årlig t underhåll, hälften i penningar, hälften i spannm ål, hvilket rän t- 
m ästaren egde af den gemensamma uppbörden utbetala. Och efter 
det i U psala ä r  svårt a t t  få köpa färsk fisk eller kött, horde hvar 
professor hafva e tt stycke åker och äng bredvid staden. P å  kom- 
m unitetet borde sextio personer hafva underhåll, hvarjäm te fyratio 
studenter skulle å tn ju ta  stipendier; de fyra äldste af dessa skulle vara 
graduerade och blifva adjuncti in facultate philosophica, och e tt visst 
an ta l a f de öfrige alltid  studera  »in jure, politicis et historiis». Pri- 
vilegiefrågan skjuta de från sig och hem ställa till konungens eget 
behag, om något behöfves utöfver det, som konung K arl IX gifvit. 
F ö r inspektionens skull vore nödigt, a tt  något riksråd, som vid uni
versitetet studerat, känner dess lägenhet och dagligen h a r tillträde 
till konungens person, utnäm nes till kansler. H an skall jäm te ärke
biskopen hafva högsta uppsigten och årligen visitera vid universitetet 
och der så  behöfves afsätta  odugliga professorer.

Dessutom väcka de någ ra  nya frågor, såsom om det ej vore nöd
vändigt, a t t  då  professorernas antal ökas äfven skaffa hus å t  dem, 
hvari äfven studenter kunna bo; flera föreläsningssalar blifva ock af 
nöden, liksom en lämplig p lats för kommunitetet. H ärtill synas husen 
kring domkyrkan och gam la biskopshusetx) lämpligast, hvilka derför 
borde iordningställas 2). Om m an så  anbragte p o rta r till kyrkogården 
och hölle dessa stängda om nätterna, kunde man förhindra, a tt  stu 
denterna gjorde väsen i staden nattetid .

Den 13 April utfärdade G ustaf Adolf sin slutliga resolution 3). 
Professorernas an ta l bestäm des till tre tton  och deras löner skulle ej 
längre u tgå i spannmål, u tan  fastställdes i penningar. Af de tre  teolo
gerna skulle den förste med OCX) daler i lön läsa öfver gam la testa
mentet, den andre med 500 daler öfver nya testam entet, den tredje 
med 500 daler öfver loci theologici. Alla tre  skulle få prtebenden 
(deraf den förste U psala stadsförsamling) och vara  ärkebiskopens bi- 
s ittare  i domkapitlet. Ju riste rna  skulle vara två, hvardera med 500

' )  D. v. s. nuvarande stallgården, som vid denna tid var kronans egendom.
2) Universitetsbyggnaderna måtte fortfarande befunnit sig i e tt bedröfligt skick. 

Riulbeckius säger i sitt 1611 hållna tal (Oratio in qua ostenditur, quod causa primaria 
bellorum etc.); Videtis licec tecta, has fenestras, hoc pavim entum  (neml. i gamla 
akademin söder om kyrkan), videtis proxim um  archicathedrale tem plum  . . .  p ro 
fessorum  domicilia, tem pli aidificia, v idetis u t ruunt omnia.

3) T ryckt i B ihanget n. 64, s. 154—157.
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dalers lön; den ene skulle tyda  Sveriges lag, den andre läsa öfver 
Institutiones ju ris  civilis ock philosophia moralis. I)e hegge läkarne 
hngo 400 daler hvar och skulle svara, den ene för Institutiones medi- 
eime, den andre för fysiken. I  filosofiska fakulteten skulle vara sex 
lärare i 1) hehreiska och grekiska, 2) historia, 3) astronomi, 4) m ate
matik, 5) logik, 6) vältalighet. De två första få 400, de 2 and ra  
350,-de 2 siste 300 daler. Yi se vid jämförelse med de å tta  profes
surer, som inrättades 1G13 '), a tt  de nya uppkommit genom u tb ry t
ning u r  de gam la af vissa ämnen, som nu lingo en sjelfständig re 
presentation. E t t  ämne blef dock lidande, nemligen den prak tiska  
filosofin, som Jonas Magni, ehuru professor både deri och i historia 
och juridik, dock hittills gjort till s itt hufvudämne, så a t t  han till 
och med derefter henämde sin professur. H an hlef nu blott professor 
i historia, och den andre professorn i ju rid ik  fick svara för philosophia 
moralis. Jag  tro r mig ej gissa orätt, om jag  h är spårar Skyttes och 
Paulini inflytande, såsom fiender till Jonas Magni och den A ristoteliska 
etiken.

Stipendiaterna blifva ej flera än 2 0 2) ; de fyra äldste uppbära 
såsom adjunkter 00 daler hvar. P å  kommunitetet skola 00 studenter 
underhållas. Till detsam m a anslås 300 tunnor spannmål, 300 daler 
och af en hvar, som intages, 12 öre i veckan3)’. Spisningen skall 
bestå i tre  rä tte r  vid kvarje m ål och öl så  godt som 2 tunnor brygges 
af en tunna malt. Räntm ästaren får 200 daler, notarien 100. Till 
årlig reparation af husen kring domkyrkan och af gam la biskopsgården, 
der professorerna skola få fria bostäder, anslås 200 daler. L ika mycket 
gifves till bibliotekets årliga förbättring, hvarjäm te konungen dit skänker 
det bokförråd, som han h ar stående i G råm unkeklostret i Stockholm. 
E n  professor skall vara bibliotekarie, och e tt s to rt och skönt rum  in
redas till böckernas förvaring. Hvar medlen skola till a llt d e tta  tagas, 
vill konungen längre fram förordna, men som personer till p latserna 
äro framför a llt behöfiige, begär han än en gång deröfver prester- 
skapets betänkande. En kansler vill han ock forordna med den myn
dighet, som de föreslagit.

D et gällde nu a tt  verkställa hvad som blifvit beslutet. Universi

')  Se ofvan sid. 167.
2) D et står visserligen 30 först, men det måste vara misskrifning för 20, då 

anslag ldott gifves för 2 0 , hvilket ock bekräftas af Räkningekammarens anordning 
om hösten (Bihanget s. 159).

3) rresterskapet hade föreslagit blott en mark =  8 öre. Kommunitetets hela 
inkomst blef sålunda 2,340 daler (nemligen 360 kontant, 810 för 360 tunnor spann
mål (efter 9 mark för tunnan) och 1,170 i veckoafgifter (90 mark eller 22 '/2 daler 
i veckan).
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te te t hade ej försummat a tt  bevaka sitt bästa, i det ärkebiskopen och 
Lenseus genast reste upp till Stockholm för a t t  yrka på erforderliga 
åtgärders vidtagande, medan konungen ännu var qvar i hufvudstaden '). 
Men saken kom ej i gång, förr än 0111 hösten, ehuru konungen under 
tiden lå tit dels u tarbeta  förslag till universitetets sta t, dels sjelf var 
sysselsatt med privilegiernas omarbetning. N är emellertid dessa senare 
icke tycktes kunna blifva färdiga i tid, gaf han d. 16 September riks
råden Johan Skytte och P er B anér i uppdrag  a t t  resa till Upsala 
och sä tta  den beslutna reformen i verket-). I)e skulle m edtaga en 
i Kammaren underskrifven längd på den rän ta , som konungen an
slagit och efter densamma fördela lö n ern a3). De lediga professurerna 
skulle fyllas med de dugligaste personer, som för ögonblicket kunde 
anskaffas; fann man b ä ttre  längre fram, finge man skaffa de förste 
an d ra  platser. Kommunitetet skulle genast sä ttas  i gång och sti
pendierna utdelas. Till rän tm ästare utnämde han en Zacharias Simons- 
son. I öfrigt skulle hans resolution af d. 13 April, hvilken han redan 
förut öfverantvardat professorerna, s trax t tillämpas.

De begge herrarne begåfvo sig genast åstad. Såväl de gamla 
professorerna, som de, hvilka man ville antaga till nya, fingo i deras 
närvaro afliigga specimina, för a t t  visa sin skicklighet, men några 
nya professurer blefvo dock ej förrän nästa  å r  tillsa tta4). Den nya 
lönestatens tilläm pande medförde dock ej lönetillökning för a l la 5), 
lle la  utgiftsstaten (stipendier och kommunitet inberäknade) slöt på 8,110 
d a le r6). Medlen härtill åstadkommos genom a t t  till den kyrkotionde, 
som förut varit å t  universitetet anslagen, lägga e tt betydligt anslag 
a f  årliga rän tan  och behållna tionden i Upland. Tillskottet var säker
ligen en och en half gång större än  det gamla anslaget7).

')  Kenicii och Lemci bref till Axel Oxenstjerna, Stockh. d. 25 April 1620 
(original i Riksarkivet, Oxenstjernska brefvexlingen).

2) Brefvet ilat. Stegeborg lins i B ihanget n. 65, s. 157.
3) Denna, som underskrefs d. 23 Sept. lins i Bihanget n. 66, s. 157.
4) I Kniporagrii 1670 författade personalia öfver Laurelius berättas, att alla 

måste aflägga prof, eliuru minnestalaren tyckes anse, a tt Laurelius omedelbart efter 
profvet kallades till professor i logik, hvilket dock först skedde d. 20 Febr. 1621.

5) D et synes lä tt af en jämförelse mellan det spannmålsbelopp, som en hvar 
skulle efter gamla staten uppburit och den nya penninglön en livar nu fick, hvilka 
begge anföras i Bihanget n. 66. T y om man evalvernr det förra efter 2 '/4 daler 
( =  9 m ark) för tunnan, synes a tt Chesnecoplierus förlorade ej så litet. Leriams fick 
lika, och de öfrige vunno mer eller mindre.

6) Anslagen i Gustaf Adolfs resolution d. 13 April göra naturligtvis samma 
summa. -

7) M an måste nemligen iakttaga a tt af den spannmål, som anordnas (Bihanget 
s. 160) äro ej blott 2,100 tunnor nytt anslag, utan att af de föregående 1,500 tun
norna ungefär 400 tunnor icke förut tillhört universitetet.
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Kommunitetet, som synbarligen legat nere en tid , blef väl ej 
långt derefter upprättad t, ehuru det ä r  svårt a t t  säga hvar det in
hystes *). E n  spisordning uppgjordes, enligt hvilken de sextio s tu 
denter, som intogos, fördelades på fem matlag. M atordningen be
stämdes i detalj för hvarje dag i veckan. Den tyckes hvad rä tternas 
beskaffenhet angår ingalunda varit a tt  förakta för den tidens ungdom, 
som nog var van vid den tarfligaste kost. H urudan tillagningen var 
och qvantiteten, det kan blifva en annan fråga. Tvenne m åltider 
serverades om dagen, en om middagen och en om aftonen, hvardera 
med tre  rä tter. Hufvudbeståndsdelen af dessa var under tre  dagar 
i veckan kött eller fläsk, under fyra dagar fisk (mest sill); mot kö tt
soppor eller kål under de förra svarade grynvälling, gröt, ölsupa och 
ärter under de senare. Öl och bröd serverades väl efter behag, och 
de dagar, då  fisk stod p å  matsedeln, skulle smör finnas på bordet. 
Kostnaden för hvar person i veckan beräknades till 3 l/2 mark, hvilket 
för alla 60 gjorde for samma tid  521 2 daler -)-

Gustaf Adolf v ar outtröttlig i sina omsorger för universitetets 
bästa. Knappast e tt å r  hade förgått efter resolutionen af d. 13 April 
1620, förrän e tt nytt kungligt b ref utkom d. 7 Ju li 1621, som y tter
ligare bekräftade resolutionens bestämmelser och tillika utvidgade 
dem i flera afseenden3). Professorernas antal ökades med en fjerde 
teologie professur och med tre  i den filosofiska fakulteten, nemligen 
en i optik, musik, mekanik m. m. utbruten ur matematiken, en i 
grekiska, som skildes från orientaliska språk, och en i poesi. Afven 
lönerna förbättrades, i det a t t  de tre  m atem atiska professorerna fingo en 
förhöjning af 50 daler hvar och således 400 daler i lön, alla (»frige er- 
höllo 350 daler h v a r4). Teologernas prsebenden bestäm des till U psala

')  Det kuiule naturligtvis ej begynna sin verksamhet, förrän det fått lokal. 
Men 1620 d. 26 Oktober aflåter Kammarkollegiet i K. Maj:ts namn ett bref till 
Upsala slottsfogde Engelbert Svensson, a tt han skall befalla borgmästare och råd 
a tt straxt namngifva någon läm plig ort, der kommunitetet kunde inrymmas. V ilja 
de det icke, så får man bruka gamla rådstugan [som låg vid gamla torget öster om 
dombron], till dess domkyrkohuset (sic) b lir färdigt och ett rum der tillpyntadt 
(Kammarkollegii registratur).

2) Utgiften för person om året blef således 45 '/2 daler och för a lla  60 en
summa af 2,730 daler, hvilket öfverstiger inkomsten med nära 400 daler (se ofvan
sid. 188 not. 3).

3) T ryckt i Bihanget n. 70, s. 172. Silfverkupan under brefvet, som vägde
7 lod kostade 6 daler 14 '/2 dre (värdet af 3 tunnor span mål), enligt anteckning i
Kamrer Sandbergs sarui, om läroverken s. 240 i Kammararkivet).

4) F ö r professorerna i historia och orientaliska språk innebar detta en ned
sättning af 50 daler. Den blef dock ej tillämpad på Jonas Magni, professor i historia, 
som 1621 nppbär 400 daler, under det Sveno Jonm, som 12 Maj 1621 nämdes till
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stad  och Boiidkyrkoforsamlingen för professor prim arius, W axala för 
den andra, Börje för den tredje och Näs för den fjerde '). Som mot
svarighet mot dessa prsebenden tingo de öfrige professorerna behålla 
fem hemman, som de förut h a ft2). S tipendiaterna ökas till 30 från 
20; likaså biblioteksanslaget från 200 till 300 daler. Räntm ästarens 
lön n ära  nog fördubblas (360 daler i stället för 200): inkomsten af 
lediga professurer eller and ra  embeten skall han  reservera för uni
versitetets räkning. — Brefvet slutar med följande kraftiga uppmaning 
till universitetet: »Och såsom vi nu  således rundeligen hafva försörjt 
U psala academiam med dess professorer och and ra  em beter Here, så 
a tt  vi in tet tvifla, än a t t  de ju  skola hafva orsak sig mot oss såsom 
trogne undersåter tacksam m a finna lå ta  och derhos således förorsakas 
desto . flitigare hvar s itt kall förestå och betjena, alltså vele vi ock 
härm ed förbemälte gode män professorerna nådeligen hafva förmanat, 
a tt de hvar för sig u ti deras kall troliga och flitiga vara  v i l ja . . . ;  
befale ock härm ed den lofiige ungdomen, som der antingen nu ä r  
eller framdeles kan tillkomma, a tt  de näst gudsfruktan sig vinnlägga 
derom, a t t  sådan vår collation icke förgäfves m å förnötas, utan  a tt 
både professores såväl som stipendiarii igenom deras stora Hit oss 
till rundare beneficia uppväcka och beveka måge».

Redan innan d e tta  b ref utgafs, voro flera af de nya professurerna 
besatta. Huruvida konungens utnäm ning grundat sig på vederbörliga 
förslag, kan ej afgöras, men synes mer än tvifvelaktigt. Han hade 
visserligen som vi minnas ånyo af presterskapet begärt förslag på 
läm pliga personer i sin resolution af d. 13 April 1620, men något 
sådan t tyckes ej hafva blifvit afgifvet. Deremot h ar universitetet 
troligen y ttra t sig, vare sig på uppmaning eller af egen drift, men 
u tan  a tt  för ögonblicket någon af dess kandidater blef an tag en 3).

professor i grekiska och hebreiska med 400 dal. lön, dock blott uppbar 31)0 daler så
väl detta som följande år (enligt räkenskaperna i Kammararkivet).

')  Liksom Upsala stad redan förut var bestämd åt prof. primarius, så var redan
d. 24 M ars 1621 W axala gifvet åt den andre teologen (orig. i Ivonsistorii arkiv) 
och Börje å t den tredje (kopia i gamla konstitutionsboken, Kons. ark.). Börje u t
byttes 1687 mot Gamla Upsala och Näs 1635 mot Danm ark.

2) D e voro två gårdar i W axala, Bärby och Sälja i Danm arks samt Sunner- 
stad i Bondkyrko socken. 1613 och 1615 hafva fem professorer haft hemman 
enligt förläningsregistren i Kam mararkivet; för de följande åren saknas registren. 
E fter 1621 blef det vanligt a tt förse hvarje nyutnämd professor med ett hemman, 
hvarom  mera längre fram.

3) T ill denna tid hör nemligen sannolikt ett af Lenmi hand skrifvet förslag 
(e tt blad i folio i R iksarkivet, Academia Upsaliensia I ;  öfverst på bladet är Ju ra 
mentum stipendiariorum skrifvet), som lyder: Professores q u i a d  complendas jv o -  
fessiones vacantes ja m  a nobis nom inari possunt: in Theologica facu lta te , M .  
Å lartinus astronomia: professor, M . Jonas historiarum  pro fessor; in J u r id ic a  fa -
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Till första teologie professuren eller domprostbefattningen borde 
Lenseus varit sjelfskrifven, hvilken redan 1004 blifvit professor och 
sedan 1613 tillhört teologiska fakulteten. Han var ock sjelfva ärke
biskopens måg, men blef dock förbigången, troligen emedan hans an 
slutning till den A ristoteliska filosofin g jort honom misshaglig för 
biskop Paulinus och Johan  Skytte, kvilka3 inflytande hos konungen 
i universitetsfrågor em ellanåt framskymtar. Hans forne lärjunge, 
den 15 å r  yngre Laurentius W allius, nu teol. doktor och pastor vid 
Stockholms storkyrka, blef honom föredragen och utnäm des till platsen 
i Februari 16214). Teologie doktorsvärdigheten, hvilken Lenams sak
nade, liar kanske och tyngt något i vågskålen, men Paulini förord 
h ar säkerligen vägt mest-). L itet anade den senare då, huru  fram 
deles, då  han efter Kenicius blef ärkebiskop och prokansler, hans lif 
skulle genom samme W allius förbittras. Lenams fick nöja sig med 
den and ra  professuren, hans förre kollega Leuchovius kallades efter 
W allius till Stockholm :1). Två professurer förblefvo således obesatta 
i teologiska fakulteten; de fylldes sedan med Jonas Magni (1624) och 
Laurelius (1625).

Till professuren i logik kallades den 20 Februari 1621 Olaus 
Laurelius4), en man u tm ärk t för lärdom, undervisningsförmåga och

cultate, D . Laurentius N ico la i Nycopiensis, l) . Johannes H a lenns; in  Meclica, 
P etrus R u th  F inno; in  Philosophica facu lta te  M . Isra e l B ring ius, M . Laurentius  
Matthias a d  Grascas linguas professionem, M . Johannes Matthice a d  poeseos p ro 
fessionem. — Endast <le 3 sista blefvo professorer, incn förekomma först 1622 (B rin 
gius 1 0 2 8 ), hvarom mera i texten.

')  Den it/2 1621 skrifver G. Adolf till ärkebiskopen, a tt W allius skall blifva 
prof. primarius civitatis (Riksregistr:t). W allius var född 1588 i Nerike, kom på 
sitt 17:de år till Upsala, vistades utrikes 1608—11, 1613—1618 och 1619, promove
rades till magister i W ittenberg 1614, till teol. doktor i Tttbingen 1619, hvarpå han 
återvändo hem och blef pastor i Stockholm.

2) Redan d. 19 M ars 1618 skref Paulinus till Axel Oxenstjerna och begärde 
a tt  då i Upsala studia  cum  teologica tu m  philosophica in dies magis magisque, 
jyro pudor, languescant, denne ville till professor i teologi eller språk nämna 
den nyss hemkomne mag. W allius, som vore en prasclarissimus theologus ett lingu
a rum  Ilchrceas, Grascas, Latince et Germanicas peritissim us (original i Riksarkivet. 
Oxenstjernas brefvexling).

3) Han utnämdes d. 24 Mars till pastor i Stockholm (Stiernmnn, Bibi. Sv. 
Got. 2 , s. 288); Paulini kallar honom eget nog i sin i Ju n i 1621 utgifna Analysis 
Sacrorum textuum för A ca d . Ups. p . t. rector et pastor Stockholtniensis. Enligt 
Album studiosorum bortkallades han i April, hvarefter Lena;us tjenstgjorde som 
prorektor; Leuchovius har dock inskrifvit de nya studenterna till och med d. 5 Maj.

4) De begge fullm agterna af 2n/2 (innas i Riksreg:t. Laurelius föddes 1585 i 
Vestergötland, kom 1609 till Upsala, reste utrikes 1614—18, promoverades 1617 till 
magister i Rostock, 1621 prof. i logik, 1624 e. o. prof. i teologi, 1625 d:o ordinarie, 
1640 pastor i Stockholm och till sist biskop i Vesterås 1647, död 1670.
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en ädel, fridsam  karak ter; samma dag blef mag. Andreas Jokannis 
Prytz professor i välta lighet1). N ågra m ånader senare fd. 12 Maj) 
kallades Sveno Jonse Vestrogotus till professuren i grekiska och 
hebreiska 2)- P å  den m atem atiska lärostolen, från hvilken Myliander 
aflägsnades 3), liade G ustaf Adolf hoppats a t t  kunna insätta  en svensk, 
som redan gjort sig e tt stort namn i den vetenskapliga verlden, nem- 
ligen Nicolaus Andrea? Granius, professor vid Helm städts universitet4). 
Men ehuru konungen fördubblade hans lön till 800 d a le r5), stod 
G ranius ej a tt öfvertala. Han erkände väl sin plikt mot fosterlandet 
och skattade högt äran  af a t t  två sådana män som G ustaf Adolf och 
O xenstjerna uppsökt honom, men han ansåg sig ock s tå  i skuld hos 
sitt nya fosterland; och derjäm te synes han hafva fruk tat för person
liga rifningar vid återkom sten till fäderneslandet efter så lång från
varo e). I hans ställe utnäm des redan samma å r M artinus Erici 
G estrinius till professor m athem atum  inferiorum 7). Till poeseos- 
professuren kallades i slutet a f 1621 eller början af 1622 den sedan 
så  ryk tbare  Johannes Matthise, som dock efter e tt halfår lemnade

')  P rv tz  föddes 1590 i Arboga, 1619 magister i Upsala, 1621 prof., 162.1 rektor
i Linköping, 1628 bofpredikant, 1631 superintendent i Göteborg.

J) Riksrcgistraturet. Sveno Jom c föddes 1590, student 1 6 1 0 , reste 1613 u t
rikes, magister primus 1619 i Upsala, professor 1 6 2 1 , död som sådan d. 13 Jun i 1642.

3) J a g  känner ej precis tiden för hans aflägsnnnde. Gestrinius uppbär lönen 
för hösten 1621  (för vårens utgifter fins ingen räkenskap). 1 6 2 2  kallas han f. d. 
professor och säges hafva »på någon tid sutit obrukad» (Bihanget s. 1 8 0 ). Ilan fick 
längre fram Börstils pastorat.

4) Granius var född i Strengnäs (åre t okändt), inskrefs redan 1598 i Helmstädt 
(Styffes excerpter ur m atrikeln), blef snart professor i fysik derstädes och var dess 
rek tor ännu 1628 till 29 (Styffes excerpter).

5)  E nlig t fullm akten daterad d. 13 Ju li 1621 (R iksregistraturet). Mången har 
af fullm aktens ord slutit, a tt Granius m ottagit anbudet och verkligen kommit till 
Upsala. Men ej ett spår af bevis fins, att han kommit till Sverige, och ej ett öre 
h a r blifvit utbetaladt till honom. Hans lön uppbäres redan hösten 1621 af Gestrinius.

6) Se hans m ärkliga bref till Oxenstjerna d. 12 Jun i 16 2 2  (Bihanget n. 75, 
s. 191), der han säger a llt annat än vackra saker om sina i Tyskland varande lands
män. Möjligen fruktade han något »odium theologicum»; jfr. hans yttrande s. 192: 
turbatorem  receptee philosophice et theologice (sc. me) clamitabunt. Och Stiernman 
b erätta r i Bibi. Svio Gotica I I ,  81, 82, a tt bref från honom till Lenanis under åren 
1607— 1609, då denne låg i W ittenberg, bevisa a tt Granius lutade at. papismen; 
tvisten skall hafva fortsatts äfven efter Lenmi återresa till Sverige (Brunneri oration 
hos Stiernm an anf. st. s. 251).

T) Fullm akten fins ej, men han uppbär lön för hösttermin 1621. Gestrinius 
föddes 1594, student 1611, magister utrikes (1617 i Greifswald säger Stiernman, men 
först ai/4 1618 inskrifves G. derstädes, enligt Styffes excerpter); 1621 professor (1620 
E. O. prof. säger Stiernman, men jag  kan ej finna något bevis för saken), död som 
professor 21/g 1648.

Ups. Univ. Hist. I .  13
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universitetet1) Till ex tra  ordinarie professor i grekiska utnäm des 
en m agister Laurentius Matthias, som dock redan med utgången af 
1622 öfvergaf un iversite te t2). Afven en utlänning inkallades tor a t t  
intaga en plats i den jurid iska fakulteten, till hvilken m an ej synes 
hafva inrikes funnit någon lämplig person. En doktor Johannes H in
d u s  hitkallades om hösten 1622 från  Tyskland, och h a r verkligen 
kommit till Upsala och der troligen atlagt prof tor en juridisk pro 
fessur, men a f  hans verksam het tins ej e tt spår i några  handlingar, 
och han m åtte antingen hafva genast återvändt hem igen eller ock 
bortryckts af en hastig  d ö d 3). Det besynnerligaste af allt var, a tt  
han ej, som man skulle väntat, var näm d till professor i allm än och 
romersk rä tt, u tan  a tt  »tyda den svenska lagen ex ju re  Romano», 
hvarför ock konsistorium begärde hans förflyttning till den an d ra  
professuren, då han ju  lika lite t var hemma i svenska lagen, som i 
svenska sp råket4). — Till rän tm ästare  utnäm de konungen d. o Ju li 
1621 magister Erieus Olai B alingstadius5), med hvilken universitetet 
sedan efter hans förflyttning till Svea hofrätt tvistade i m ånga å r  om 
en fordran från hans tjenstetid  i Upsala. Sekreterareplatsen h a r  
deremot ej blifvit tillsa tt förr än längre fram, kanske först 16246).

Der återstod dock en plats, den vigtigaste af alla a tt  fylla, nem- 
ligen kanslersembetet. Gång på gång hade universitetet under de 
trettio  år, som förflutit från U psala möte, erinrat om nödvändigheten

')  Han uppbär lön endast om våren 1G22 (B ihanget s. 180); det är den sedan 
ryktbare biskopen i Strengnäs.

2) Han uppbär lön hela året 1622, men försvinner derpå, blef troligen rek tor 
i Upsala skola.

3) 1622 d. 18 Nov. skrifver Skytte till räntm ästaren Erieus Olai, a tt  han skall 
betala brefvisaren, doktor Joins Hincius, som K. M aj:t näm t till professor, 200 daler 
som ersättning för flyttningen från Tyskland (original bland verifikationerna till 
1621 års räkenskaper i Kam m ararkivet). Qvitto af Joh . Hincius beyder rechten 
Doctor dat. Upsala d. 4 Dec. 1 6 2 2  fins på  samma ställe. Någon utbetalning till 
honom i form af lön tinnes dock ej hvarken bland 1622 eller 1623 års utgifter. 
Konsistorium skref till Skytte d. 25 Nov. 1622, a tt det få tt konungens bref om 
Hincii utnämning och a tt han nu »more consveto skall först disputera, så förhöras 
i sin religion, göra sitt juramentum och så hå lla  sin orationem introductoriam» (af- 
skrift införd i Konsistorii protokoll näst efter d. 2 Mars 1631).

4) Ofvannämda konsistorii bref af d. 25 November 1622.
s) E nlig t Kammarkollegii registratur. Hans räkenskap för 1620 (d. v. s. in 

komsterna af 162 0  års tionde och räntor) om fattar ock ldott utgifterna om hösten
1621. Någon äldre räkenskap för universitetet fins ej i Kammararkivet.

8) 1622 om hösten hafva 50 daler utbetalts till en onämd notarius (B ihanget 
s. 181). 1624 om våren kallar sig adjunkten Petrus Enstadius för notarius (veri
fikationerna till 1623 års räkenskaper). Han fins ej qvar om hösten, och den föl
jande notarien mag. Johannes Roslavius tyckes hafva från början (d. ,7/ ,i  1624) fört 
de äldsta protokollen.
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a t t  utnäm na en kansler och hade dertill tvenne gånger begärt namn- 
gifna personer, grefve A braham  B rahe och rikskansleren Axel Oxen- 
stjerna, regeringen hade sjelf erkänt behofvet, men ändock ej gjort 
s itt val. Nödvändigheten af platsens tillsättn ing blef så mycket sta r
kare nu, efter a tt universitetet så  betydligt utvidgats både till lärare
krafter och ekonomiska tillgångar. I känslan häraf gaf Gustaf Adolf 
omsider å r  16221) å t  universitetet dess förste kansler. Det var e tt 
i m ånga afseenden lyckligt val, då  han dertill u tsåg  sin forne lärare, 
num era riksrådet Johan Skytte.

H är ä r  icke stället a tt gifva en vidlyftigare teckning af Skyttes 
person och verksamhet, jag  vill b lott erin ra om några händelser och 
da ta  i hans lif. Ilyktet säger, a tt  han skulle varit Karl IX:s natur
lige son, och man h ar ansett, a tt  de tta  till stö rsta  delen förklarar 
hans snabba fram gångar och lysande bana. Det ä r  möjligt, men äfven 
u tan  e tt sådan t beskydd skulle hans själsgåfvor och kunskaper b ru tit 
honom vägen till sam hällets höjder i en tid, då man uppsökte för- 
tjensten och dugligheten, hvarhelst de funnos. Han föddes 1577 i 
Nyköping, kom vid tretton års ålder till Stockholmskollegiet, der han 
redan insöp den förkärlek för Ramismen, som blef e tt utm ärkande 
drag i hans vetenskapliga riktning. Ej långt derefter sändes han 
u trik es2) och tillbragte nio å r  under grundliga studier vid liera uni
versitet såsom Frankfurt, W ittenberg och M arburg; på sistnäm da 
ställe promoverades han 1598 till magister. Efter sin hemkomst er
höll han det hedrande uppdraget a tt  leda Gustaf Adolfs undervisning, 
och lärjungens utveckling visar, a tt det förtroende man sa tt till lära
ren var berättigadt. Härmed var hans lycka gjord äfven i yttre måtto, 
och utm ärkelserna följde sedan efter hvartannat. Adlad 1603, sändes 
han redan  följande å re t på  en diplomatisk beskickning till England 
och blef upprepade gånger använd i underhandlingar med främmande 
m akter. 1017 blef han riksråd, 1020 president i räkningekammaren, 
1(524 friherre, 1029 generalguvernör i östersjöprovinserna, 1034 pre
sident i Göta hofrätt; han afied d. 25 M ars 1045.

F ö r universitetet var lian-ej någon främling. Redan 1005 hade 
han  besökt det i uppdrag af K arl IX 3), och vi hafva ofvan m ött hans

‘) Någon bestämd tidsuppgift tins icke. Skytte y ttra r sjelf 1640, a tt han varit 
kansler i 18 å r ;  utnämningen har sannolikt skett före d. 14 Sept. 1622 (se Bihanget 
s. 181) och efter d. 12 Febr. 1622, da Laurelius i sin Oratio jubihea tilltalar honom 
och ej anför kanslersvärdigheten bland hans titlar.

2) Freinsheim ius säger i sitt minnestal d. 24 Ju n i 1645, att han studerade u t
rikes nio år utan afbrott, men 1599 har han hållit tal i Nyköping (se A urivillii 
Catalogus Bibi. Upsal.), och 1600 i Cassel (anf. st.).

3) Se ofvan sid. 120.
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namn flerfaldiga gånger och se tt honom ingripa i de vigtigaste frågor 
rörande detsamma. Det m åste med glädje m ottaga en man, som var 
i besittning af verkligt vetenskapliga insigter, men tillika såsom konun
gens forne lärare egde hans förtroende och såsom riksråd  kunde in
för regeringen föra dess talan. Han svek ej heller d e tta  förtroende. 
Samvetsgrant och med intresse fullföljde lian sina kanslersplikter. 
Universitetet besökte han ofta för a tt  med egna ögon se och döma; 
och han sparade dervid ej på  stränga ord och kraftiga förmaningar, 
der så  behöfdes. Sjelf lärd, kunde han bedöma och uppskatta  lä ra r- 
nes arbete sam t genomskåda undervisningens behof. Vältaligheten 
och matem atiken hade varit hans hufvudstudier, den förra hade g jort 
hans lycka, ty den var då lika oumbärlig i rådkam m aren och vid de 
främmande hofven, som i den akadem iska katedern. Men äfven filoso
fin och historien voro föremål för hans synnerliga intresse, och i senare 
afseende länder det honom till särskild heder a t t  hafva haft blicken 
öppen för fornforskningens betydelse1). H an vinnläde sig a tt  skaffa 
universitetet skickliga lärare, och den odödliga förtjenst, han  om uni
versitetet inlade genom stiftelse af den Skytteanska professuren, ökas 
genom det lyckliga valet af dess innehafvare. A an d ra  sidan saknade 
han ej sina fel eller b rister som kansler. Personlig fåfänga h a r ej 
sällan inverkat på hans handlingssätt och för hans blick undanskym t 
frågornas rä tta  a r t  och sä tte t a tt  lösa dem. E tt visst pedanteri fram 
träder em ellanåt och tager form i rä t t  besynnerliga fö rslag2); under
stundom blandar han  sig med riktig  sm åaktighet i äfven de m insta 
detaljer och ingriper på e tt sårande sä tt i lärarnes ställning och 
verksamhet. Öfver hufvud saknas der denna vidsträckta blick, k lara  
omdöme och orubbliga vilja, som fäns hos Axel Oxenstjerna och gjorde 
honom i ordets fullaste mening till en prak tisk  man. I förför se vi 
honom ej heller vara föremål för denna djupa både undersåtliga och 
sonliga vördnad, med hvilken universitetets män fortforo a tt  blicka upp 
till den store rikskanslern.

Ty liksom han före Skyttes utnäm ning på visst sä tt varit en

')  Se t. ex. den uppgift han i sitt utkast till en ordning för universitetet vill 
förelägga professorn i historie och antiqviteter (B ihanget s. 167, 168). Han skall 
beskrifva Sveriges historie både de ting som dagligen förekomma och framfarna 
tiders lägenhet, städer och länder. Han skall läsa och lära andra sådana gamla 
böcker, som hittills varit försummade och ingen längre förstår, och runstenarnes 
inskrifter, som tjena historien till rättelse och Sverige till beröm.

2) Så t. ex. när i samma utkast (s. 164) han vill a tt professorerna skola efter 
tre år göra nva specimina för sin professur, om någon ny sökande kommer, eller 
a tt pedellen skall kontrollera, om de försumma sina föreläsningar. E fter Kirstenii 
död 1640 var det ju nära att han påtvingat dem den franske språkm ästaren Stockade, 
som fuskade litet i k irurgi, såsom medicine professor m. m.
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kansler, om också ej till namnet, så fortfor han  äfven efteråt a tt  vid 
sidan a f  denne gripa in i universitetets vigtigaste angelägenheter. Det 
var såsom konungens högra hand och förste minister. Så skola vi 
finna, hu ru  1025 års privilegier hufvudsakligen togo form under hans 
hand, huru  han 1020 om arbetade och förbättrade Skyttes något oklara 
och ofullständiga u tkast till konstitutioner och huru  han vid dennes 
sida deltog i den stora visitationen 1037. Både ärkebiskopar och 
professorer lågo med honom i ständig brefvexling, och han tog sig 
varm t af universitetets sak p å  samma gång, som han kunde säga 
dess medlemmar sanningen '). Jag  kan ej finna, a tt  denna Oxenstjer- 
nas egendomliga m aktställning åstadkom m it någon spänning mellan 
honom och Skytte -), tvärtom  vänder sig den senare till den förre 
med det förtroende och den vördnad, som universitetskanslern horde 
känna för regeringens hufvud 3).

S itt namn h a r Skytte lor öfrigt på e tt varaktigt sä tt fastknutit 
vid U psala universitet genom grundande af den efter honom benäm da 
professuren i vältalighet och politik. Instiftelsebrefvet ä r  gifvet den 
1 Januari 1(122 i S tockholm 4). U nder varm t erkännande af försynens 
välgerningar och under erinran om de m ånga vigtiga uppdrag, som 
honom anförtrotts och de ynnestbevisningar som derpå följt, förklarar 
han, a t t  han skulle vara ovärdig så stor Guds godhet, om han ej der- 
för ådagalade sin tacksam het. Em edan han för sina fram gångar i 
verlden haft hufvudsakligen vältalighetens och politikens studium  a tt 
tacka, in rä tta r han nu en professur vid Upsala universitet i dessa 
ämnen och skänker till dess underhåll vissa gårdar, som han sjelf 
förvärfvat. Å tta  riksråd  och fyra and ra  ädlingar bevittna handlingen. 
I särskild t bref a f  d. 2 Juni gaf Gustaf Adolf h ärå  sin kungliga be
kräftelse, fritog de af Skytte donerade frälsegodsen från alla utskylder 
af hvad slag som helst till kronan och försäkrade professurens inne-

')  Den 25 Nov. 1629 berättar ärkebiskopen i konsistorium huru han talt om 
dess ärender med riksens herrar och rikskanslern, hvilka med episcopis mycket 
derom disputerade »och isynnerhet lade regni cancellarius sig mycket derom, synner
liga när andra lade sig deremot, der m ånga voro af herrarna». Oxenstjerna yrkade 
ock, a tt professorerna skulle se ej blott på sin lön, utan vaka öfver hela akademins 
inkom st (Kons. protokoll).

2) D et bref som rikskanslerns son Gustaf, då han var rector illustris 1626, 
skref till fadern (B ihanget n. 92, s. 2 8 6 ) visar blott a tt man vid ett tillfälligt miss
nöje med Skytte användt den unge rektorn som språkrör.

3) 1639 d. 15 November redogör han i ett vördnadsfullt och bjertlig t bref för
sin senaste visitation i Upsala (original i Riksarkivet, Axel Oxenstjernas bref
vexling).

4) Bihanget n. 73, s. 183. De begge andra brefven af d. 2 Ju n i och 1 Oktober
finnas på samma ställe under n. 74, s. 188 och n. 76, s. 196.
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hafvare om full likställighet med af konungen utnäm de professorer i 
alla värdigheter och rättigheter. Den 1 October samma å r  utfärdade 
Skytte e tt nytt bref med närm are bestämmelser om patronatsrätten  
till den nya professuren och innehafvarens skyldigheter. R ättigheten 
a tt  utnäm na professor tillkommer honom och hans arfvingar; om hans 
slägt dör u t på manssidan, öfvergår den till dö ttra rn a  och deras 
m anliga afkomlingar, såfram t de af adelsstånd äro. Patronus skall 
vid inträffande ledighet tillsä tta  ny professor inom sex m ånader, han 
eger ock i fall a f försummelse hos professorn, bestraffa honom, ja  
slutligen skrida ända till afsättning.

Professorn skall bekänna den rena lära, som i Sverige läres, föra 
e tt oförvitligt lefverne och vara särskildt »en politicus, en historicus 
och en god orator» men framför a llt »methodo Rameus». Hvarje 
månad skall han hålla  en oration om Guds oändliga godhet och 
barm hertighet; den kungliga Gustavianska familjens bedrifter i krig 
och fred skall han upphöja och beskrifva deras historia. Afven öfver 
Skytte sjelf, hans familj och efterkommande skall han med herrliga 
orationer perorera. Sin föreläsningskurs, vare sig i politik eller väl
talighet, skall han  på e tt å r  bringa till slut och i öfrigt tillhålla sina 
lärjungar a tt  m ånadtligen gifva prof på sin vältalighet. Den förste 
professorn blef Simonius, hvarom mera längre fram. Till hostad å t 
professorn ville han inköpa eller bygga e tt stenhus. H an bestämde 
sig sedan för det förra alternativet och inköpte af domkyrkan för 
600 daler det stenhus på dess östra sida, som då kallades gref Pers 
hus och som efter verkställd reparation blef för sitt ändam ål färdigt 
1626 »)■

En af hufvudafsigterna med kanslersem betets tillsättning hade 
väl varit a tt  för fram tiden förekomma sådana för ordning och studier 
störande uppträden, som hittills mer än  en gång genom professorer
nas inre tvedrägt framkallats. Om också sinsemellan de hade svårt 
a tt  gifva efter, den ene för den andre, skulle de dock alla i kanslern 
se sitt hufvud och sin öfverherre; han skulle hå lla  dem i tu k t och 
inbördes fred. Det gick dock ej så lätt. Gammal tradition upp-

')  Huset gafs 1548 af Gustaf I  ät P e r Brahe (Schefferi Upsalia s. 283). Dennes
son grefve E rik skänkte det d. 12/, 1594 åt sin tjenare Sigfrid Olsson, som d. ,8/9
1595 gaf det till domkyrkan, efter han funnit, a tt öfverlieten bestämt det ät uni
versitetets rektor (begge brefven i Gamla Konstit. Boken s. 134. 135 i Kons. arkiv).
Sedan Skytte köpt det. gjorde grefvarne anspråk på köpeskillingen, men denna blef 
tilldömd domkyrkan (se rådhusrättens dom d. 6 Octob. 1627, orig. i Kons. arkiv 
bland »Domar och Resolutioner»). 1625 d. I5, ,0 skrifver Gustaf Oxenstjerna till sin 
far kanslern, att Simonius är kommen och a tt det bus som Skytte bygger för honom 
skall vara färdigt till våren (orig. i R iksarkivet, Oxenstjernas brefvexling); 1626 
invigdes detsamma (Schefferi Upsalia 284).



W allii tvist med sina embetsbröder. 199

ryckes ej på e tt ögonblick, och det ser ut, som den dialektiska färdig
het, som åtföljde den akadem iska bildningen och som d å  i anledning 
a f  de oupphörliga disputationerna var både vanligare och mera upp- 
öfvad än i våra dagar, äfven skulle hafva a ls tra t en viss grällystnad 
och ofördragsamhet hos dess utöfvare. Till sin olycka hade universi
te te t i den nye förste teologie professorn doktor W allius få tt en man, 
som hade svårt a tt  lefva på fredlig fot med and ra  menniskor. Han 
saknade ej sina goda sidor ej heller färdigheter, som kunde göra 
hans lärareverksam het gagnrik. D er fans hos honom e tt verkligt 
lefvande nit för universitetets sak, ovanlig arbetsförm åga och äfven 
insigter, åtminstone i de teologiska vetenskaperna. Men han var 
högfarande, trä tg irig  och öm tålig om makten, som han  ej ville med 
någon dela. F rån  första ögonblicket stod han på krigsfot med dom
kapitlet, hvars tvenne öfriga inedlemmar, ärkebiskopen och dennes 
måg Lenams, voro honom gramse, a t t  han blifvit den senare före
dragen såsom domprost. Å an d ra  sidan förargade de t Wallius, a tt 
Lenseus samma å r  (1G21) 0111 våren valdes till rektor efter Leucliovius, 
hvarför han ej infann sig vid dennes installation förr än ju s t mot 
slu te t och sedan, oaktadt förnyad budskickning, vägrade a tt  vara 
närvarande vid den derpå följande rektorsm iddagen *). De andra 
köllo d å  än  fastare ihop mot honom; a tt de kunde öfverrösta honom 
blef b lo tt en ytterligare orättvisa i hans ögon. F ör Axel Oxenstjerna 
u tgöt han sin b ittra  harm  i dessa ord: »ärkebiskopen och de med 
honom äro förakta mig extreme, icke till e tt ord med mig talandes, 
j a  ock icke helsandes, hvarest vi församloms in templo, conviviis eller 
comoediis» 2). Med rä tta  klagade han öfver, a tt  han ännu ej, efter 
e tt halfårs tjenst, bekommit någon lön och a t t  kyrkoherden (f. d. 
professor Medolerus) gjorde min af a tt  ej vilja flytta undan. Han 
hade icke så sto r plats, a tt  han derpå kunde hafva en höna, än 
m indre annan boskap; för a t t  existera m åste han sälja sina böcker 
och icke dem som han sjelf bäst kunde umbära, utan dem som andra  
helst ville k ö p a 3). Om han ej ansåge för sin pligt a tt  fullgöra det 
honom om betrodda kallet, skulle han gerna vara derifrån, nu ville 
han  föreläsa så länge han hade en å h ö ra re 4).

Mer än något annat retades han  af den tanken, a t t  de två 
lediga professurerna i teologiska fakulteten skulle kunna blifva be

')  Ivotisist. protokoll d. 28 Maj 1627 (B ihanget s. 299).
2) Den 3 Jun i 1621 (orig. i Riksarkivet, Oxenstjernas brefvexling.
3) F rån  och med hösten 1621 utfaller lians lön riktigt, och han får derutöfver 

100 daler 1621 och 200 daler 1622; lönen för våren 1621 tyckes han  fått först 
1623, 1620 års räkensk. och d:o för 1621 (B ihanget s. 180).

4) Den 21 December 1621 (B ihanget n. 71, s. 176—178).
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sa tta  med för honom misshagliga personer. Iledan d. 22 Jun i 1021 
skrifver han till rikskanslern och ber honom p å  det ödmjukaste, a tt  
han »ville ingalunda tillstäd ja  några  väljas till professores u tan  min 
och jäm te andras fria voce, som jag  hörer några h ä r  vilja göra, då 
de skrubba in sina egna karlar och disciplar, a tt  de således voro 
dem m era tillbebundne och i alla saker medhållige, skulle de t än 
vara mot de and ra  professores». Det var i synnerhet vår gamle 
bekante, historiarum  professor Jonas Magni, som han  h ä r syftade 
på 1). E tt  halfår senare tro r han sig hafva kommit på spåren ett 
anslag af sina ovänner a tt  i all tysthet honom ovetande göra Jonas 
Magni till tredje teologie professor. Han skulle nemligen prestvigas 
i Danmarks kyrka och så  skyndsamligen sändas till Stockholm för 
a tt  m ottaga sin utnämning. W allius skrifver ånyo till kanslern och 
säger sig vara viss uppå, a tt  det aldrig blifver godt vid universitetet, 
så länge der ä r  e tt sådan t regemente. »Hjelpe mig Gud hädan», 
b rister han ut, »än a tt  ligga h är ensam och b itas med dem och 
vara e tt mål, å t  hvilket de dagligen m åtta». Han vill ej längre in
finna sig i konsistorium, då de med afsigt underlå ta  a tt  kalla honom. 
Dessutom hade de an d ra  professorerna enligt hans åsigt på det 
gröfsta förolämpat honom på följande sätt. Vid e tt gladt gästabud 
skulle de haft hans intimationer [offentliga anslag] före sig och högt 
»corrigerat och stukat» dem. Professor Jonas Magni skulle slutligen 
sagt, a tt  det bästa  man kunde göra vore a tt  sam la dem alla  och 
kasta  dem på elden, a tt man ej utrikes tinge se dem och förmärka, 
hvilka B ean er'-) somliga h är voro. Professor Stenius hade hemma i 
liera studenters närvaro upprepat detsam m a för sina barn. Förgäfves 
hade han  haft bud hos »de corrigerande andar», a tt  de skulle uppvisa 
e tt enda fel, det hade ej skett, och de skulle nog ak ta  sig derför. 
De påstodo också, a tt  han var kommen för a tt  reform era och skrifva 
lagar för de andra, det han dock aldrig  sagt, liksom han ej heller 
befattat sig med annat än sitt kall. I samma andedrag beklagar 
han sig dock, a tt  Sveno Jonse (professor i hebreiska) blifvit dekan, 
honom alldeles ovetande. H an hade tro tt, a tt  Chesnecopherus (medi
cine professor), som aldrig varit det, skulle blifva; annars borde han 
sjelf kommit i fråga såsom äldre professor än Sveno Jonse. Ty hvar 
fakultet hade ännu intet sin dekanus, u tan  en brukade vara öfver 
alla  och hade derför stundom tag its b land teologerna, stundom  bland 
filosoferna 3).

')  B ihanget n. 69. Hvem ilen andre var vet jag  ej, kanske astronomie pro
fessorn Stenius, som 1 6 2 0  varit i fråga, eller Laurelius, som längre fram blef det.

J) Okunnige stackare (jfr. ofvan s. 124 not. 1).
3)  Ofvan anförda bref af d. 21 December 1621.
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Det var väl lians häftiga ovilja mot Jonas Magni, som hindrade, 
a tt  denne, ehuru redan nu föreslagen till teologie professor'), ej blef 
det genast. E fter någon tid  gaf denna ovilja vika, och vid förslags- 
uppsättningen 1(124 lemnade äfven han  sin rö s t å t  Jonas Magni och 
Johannes Baazius '-), som af konsistorium förordades till de två teologie 
professurerna. Så mycket större blef hans harm , då han fick höra, 
a tt  Lenmus vid hemkomsten från en resa till Stockholm yttrat, a tt  
Sveno Jonm och Laurelius skulle få platserna p å  ärkebiskopens rekom
mendation 3). Han skref genast till Axel Oxenstjerna och beklagade 
sig. Om konsistorii förslag skjutits å t  sidan, för a tt  lemna rum  å t 
två högligen förtjente utlänningar, det kunde så  hafva varit, men a tt  
näm na andra, som ej der varit om talta eller p å  förslag, det vore en 
riktig kränkning. Och i den teologiska fakulteten skulle de nyblefne 
slu ta sig till hans ovänner (Laurelius var också Kenicii måg) och 
göra e tt mot honom 4). Saken slöt med a tt  Jonas Magni fick den 
ena platsen 1024, Laurelius den and ra  1625.

O aktadt dessa inre slitningar, som äfven under den följande 
tiden fortforo a tt  hemsöka universitetet, hade det dock tagit e tt stort 
steg fram åt genom konungens sista  reformer. Professorernas antal, 
som efter 1613 varit b lo tt sex i medeltal, hade under å re t 1(522 stigit 
till elfva och således n ära  fördubblats. Visserligen sjönk det följande 
å r  till nio, men 1024 växte det igen till elfva och 1025 till femton. Vig- 
tigast a f allt var, a tt  det forna ekonomiska betrycket blifvit undan- 
rö jdt och professorernas löner förhöjda till belopp, som borde m ot
svara behofvet. Inkom sterna hafva likväl under de första åren, hvil- 
ken orsaken än m å hafva varit, vare sig felslagna skördar, låga 
spam uålspris eller rubbningar i anslagen, aldrig  uppgått till den 
summa af 8,110 daler, som 1620 å rs  stat, efter hvad vi minnas, 
upptog. F ö r hösten 1021 stiga utbetalningarne blott till 2,300 daler, 
men också om talas ej a tt  stipendiaterna få tt något (utom adjunk
terna), hvarjäm te professorerna blott voro nio stycken. U nder året 
1022 växa utgifterna till 5,965 daler, men så  hafva ock professorer
nas an ta l växt till elfva och stipendierna u tbetalas ordentligt. In
komsterna, som blott uppgingo till 5,567 daler, förslogo naturligtvis

') 1 6 2 2  (1. 2 Januari skrifver ärkebiskopen och teologiska fakulteten till Axel 
Oxenstjerna och erinra, a tt senast han var i konsistorium, hlef brefvets öfverbringare 
Jonas Magni nominerat [föreslagen] till teologie professor, ekuru kanslern då ej 
gaf definitivt svar; hvarom de nu anhålla  (orig. i R iksarkivet, Academica Ups. V I).

2) Den bekante historieskrifvaren, då lektor i Vexiö, sedan biskop dersamma- 
städes 1647.
•* 3) Förmodligen hade ärkebiskopen och Lenteus säsom m ajoritet i fakulteten i
dess namn uppsatt rekommendation för dessa begge.

4) U r W alli bref till Oxenstjerna d. 4 Maj 1624 (B ihanget n. 77, s. 204).



202 Universitetets ekonomiska ställning.

ej, u tan  man m åste fylla bristen genom a tt taga 397 daler af följande 
årets uppbörd. Följden häraf var, a tt  1623 inkomsten sjönk ned till 
5,292 daler; visserligen uppstod der i alla fall e tt öfverskott af 122 
daler, men det skedde på de stackars stipendiaternas bekostnad, som 
först fingo u t sitt anslag, efter a tt  genom Gustavianska donationen 
jäm vigten återstä llts  i universitetets s ta t *).

D etta fortfarande missförhållande, a tt  inkomsterna understego det 
beräknade penningbeloppet, h a r  kanske hos G ustaf Adolf, som med 
lifligaste intresse följde universitetets angelägenheter och önskade göra 
det till en verklig bärare för den högre fosterländska odlingen, bragt 
till mognad tanken på a tt  genom en sto rartad  gåfva u tru sta  universi
te te t med mer än tillräckliga resurser och tillika göra det för fram 
tiden ekonomiskt oberoende genom a tt  gifva detsam m a sjelfegarerätt 
till sin jordbesittning. Mer än en gång hade han få tt höra klagan 
öfver, a tt  universitetet trängdes från sin rä tt  af tiondefogdarne och 
a tt  dess anslag rubbades eller i nödens stund drogos till and ra  s ta ts
ändam ål, han hade kanske sjelf i svåra ögonblick varit tvungen a tt 
tillgripa en dylik åtgärd. Den utvägen tycktes då ej ligga så långt 
borta, a tt  gifva universitetet jordagods a f  tillräckligt omfång, hvars 
afkastning det kunde sjelf, oberoende af kronans fogdar, uppbära. 
P resterskapet hade ju  1620 hänvisat på denna u tv äg 2), erinrande 
huru  man i främmande protestantiska länder anslagit indragna kyrko
gods å t  universitet och skolor. Men Gustaf Adolf gick e tt steg längre. 
Han tänkte sig kanske, a tt  äfven en dylik forläning kunde i svåra 
tider blifva u tsa tt för indragning, åtm instone fresta dem som makten 
hade till a tt  taga en del derutaf. F ö r a tt  omöjliggöra detta  beslöt 
han  a tt  a f sina egna arfvegods på universitetet öfverlåta hvad som 
behöfdes. Han kunde så mycket lä tta re  göra detta, som han nyligen 
genom brodern K arl Filips död (1622) blifvit ensam innehafvare af 
hela massan af de Gustavianska arfvegodsen. Det var dock i alla 
fall en kunglig tanke och en gåfva värdig en sådan furste, som Gustaf 
Adolf. I universitetets historia gör den epok derigenom, a tt  detsamma 
fick en dittills okänd sjelfständighet och fritt från bekymmer för sin 
existens kunde med lä ttad t sinne och s tä rk ta  krafter egna sig helt 
å t  sin stora uppgift.

')  1620—22 års räkenskaper i Kam mararkivet, af hvilka ja g  tryckt (len för 
1621 i Bihanget n. 72 s. 179, ehuru jag  der med afsigt kallat den 1622 års räken
skap, emedan den visar 1622 års utgifter, som bestriddes med räntorna för före
gående år, hvilka ej alltid voro k lara förr än det följande. A tt jag  tryckt denna 
och ej den äldsta af 1620, kommer sig deraf, a tt såsom jag  mer än en gång sagt, 
denna ej är fullständig, utan ldott omfattar utgifterna under hösten 1621.

2) Se ofvan s. 187.
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FEM TE KAPITLET.

Gustavianska donationen 1624 och rubbningar i densamma. Ordnande af 
kommunitet och stipendier. Professurernas besättande. F rågan  om utlänningars 
användning (Iieiner, Simoni us, Loccenius). Öfriga professorsutnämningar. Inskrif- 
ning af studenter 1615—1625. De nya privilegierna af 1625. Skyttes konstitutio
ner af 1625. De omarbetade konstitutionerna af 1626. Gustaf Oxenstjerna rector 
illustris 1626, 1627. W allii tvister med de öfriga professorerna. Skyttes visitation 
1627. Professors utnäm ningar 1630 utan Skyttes hörande. Striden om poeseos 
professurens tillsättning 1630—1632. — Konstitutionernas efterlefnad. Universite
tets ekonomiska ställning 1626—1632. V eklingar i lärarekrafter. Föreläsningar 
och disputationer. Öfversigt af läroämnena (teologi, jurid ik , medicin, matematik, 
filosofi, historia, de gamla språken, modersmålet). Censurens tillämpning. Adliga 
studerande. Fram stående lärjungar. Prom otioner. Studier. Besöken vid utländ
ska universitet; omdömen om der vistande Svenskar. Universitetets byggnader, bi
bliotek, arkiv och boktryckeri.

Ehuru de t var först 1024, som donationen af de Gustavianska 
arfvegodsen genom kungligt gåfvobref fick laga kraft, lia r saken mer 
än e tt å r  förut varit under förberedelse, liksom äfven universitetet 
dessförinnan trä d t i åtn ju tande a f  deras räntor. R edan i början af 
å r  1(523 h a r G ustaf Adolf fa tta t beslutet. Ty d. 12 Mars detta  å r  
u tfärdar kammarkollegium bref, a t t  efter konungen ä r  sinnad efter- 
lå ta  U psala universitet sina arfvegods, så  väl dem som han ärft efter 
hertig  Johan, som efter K arl Filip och sin fader, K arl IX, h ar det 
nu gifvit en Olof Svensson i uppdrag a tt  fara  och bese alla  i Up
land, Yestmanland och Bergslagen belägna arfvegods, uppteckna de
ras namn, läge och rän to r och särskild t tillse, om några äro bort- 
gifna eller bortförlänta och hvarpå dylika anspråk  grunda s ig 1). 
Och universitetet fick af godsens rän to r för 1623 uppbära 9,823 daler 
a tt  der med dels utbetala resterande anslag från  1623 dels bestrida u t
gifterna för 1624, hvilka utgifter sam m anlagdt stego till 8,761 d a le r2).

') Brefvet fins i afskrift i Konsistorii ark iv  såväl hland Kollegiernas bref, som
i början af den äldsta protokollsboken (från 1624).

2) Erici Olai räkning för upphörd och utgift af a rf och egne godsen för 1623 
i Kam mararkivet. Ja g  har förbigått densamma i mitt B ihang och der under n. 84
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Den 31 Augusti 1024 undertecknade G ustaf Adolf s itt m innes
värda gåfvobref till U psala un iversite t1). H an säger u ti inledningen, 
a t t  han  allt ifrån sin regerings första begynnelse haft en synnerlig 
åhåga, a tt  välbeställda skolor och akadem ier uti hans rike vara måtte, 
hälst förty a tt  sjelfva barbaries ofta deraf kommer, a tt  sådana ej 
finnas och a tt  lärare och lärjungar sakna nödtorftigt underhåll. Och 
emedan Gud sa tt honom till en regerande herre och konung öfver 
detta  lotliga konungarike, h a r  han icke allenast sa tt skolorna i stånd 
utan  och alltid  tän k t p å  de medel, hvarmed U psala högskola eller 
kungliga akademi m åtte med en viss, årlig och evigt blifvande in
komst varda försörjd. Derför skänker han den nu med d e tta  öppna 
kungliga href a t t  till evärdliga tider besitta sina i U pland och Yest- 
manland belägna arf- och egne gods, som alla vid nam n uppräknas. 
Derjämte lägger han under universitetet kyrkotionden a f  fem sock
nar i Helsinglaiul och tre  i Yestmanland. Alla dessa gods med de
ras rän to r af hvad namn de vara m å och denna kyrkotioiule eger 
universitetet utan någon taxering n ju ta  och evärdeligen behålla; ej 
heller skola godsen med någon gästning eller skjutsfärd betungas, 
utom n är han  sjelf med s itt hof reser genom landet eller krigshär 
är stadd på marsch. Hvarken fogdar eller länsm än hafva längre 
med godsens bönder eller sagda tionde a tt  befatta sig, utan  skall 
universitetets räntm ästare och hans ombud ensamne sörja för upp
börden. F rän  ex tra  ordinarie hjelper (d. v. s. nya af tillfälliga an
ledningar föranledda beskattningar) äro dock ej godsen befriade, men 
äfven dessa skall räntm ästaren  uppbära och i kronans räkningekam- 
mare inleverera. Till sist u tta la r han sin förhoppning, »att ock våre 
efterkommande Sveriges konungar a f  samma nitälskan, som vi bära  
till Guds ords och god politis tillväxt och förkofran, efter detta  vårt 
exempel icke m inska vår akademias uppehälle, u tan  der tarfven så 
kräfver heldre den efter lägenheten öka».

Gåfvans storlek träd er först fram, d å  vi m äta den med siffror. 
Den bestod af 2(34 hela 74 halfva och 40 fjerndels hemman, fyra 
större qvarnar och åtskilliga u tjo rdar m. 111. -). Och rän to rna  för 
året 1(324 gåfvo efter de vanliga afkortningarna en behållning af

(s. 219) tryckt den för 1624, emedan den senare är den första fullständiga, som upp
tager saväl godsens räntor för ett helt år, som kyrkotionden af de 8 socknarne.

') T ryckt i Bihanget n. 79, s. 106—211. W allius har vid tiden för donatio
nens utfärdande legat i Stockholm och bevakat universitetets bästa, ty d. 3 Sept. 
1624 skrifver Skytte till räntm ästaren, a tt han skall betala W allius 200 daler för 
de kostnader denne haft i Stockholm, der han varit och fordrat på akademins bästa 
(original bland verificationerna till 1623 års räkenskap). 

s) Se räkenskapen för 1625 (B ihanget s. 219).
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10,350 daler, hvilken i förening med de å t ta  socknarnes tionde för 
samma år, som steg till öfver 3,800 daler, uppdref donationens af- 
kastning för å r  1624 till 14,150 d a le r ,).

I förhoppning a tt  det kungliga exemplet skulle m ana till efter
följd hos enskilda lä t G ustaf Adolf genom särskildt b ref a f  samma 
dag förklara, a t t  0111 någon ville skänka jordagods eller annat till 
universitetet, men möjligen befarade, a tt  gåfvan skulle framdeles för
ryckas, så ville han härm ed förordna, a tt  alla  de gods, som af adel 
dit skänktes, skulle evärdeligen derunder oklandrade ligga och njuta 
sam m a frihet, som de gustavianska donationsgodsen. Det samma 
gällde om de frälsegods, livilka universitetet för af enskilde skänkta 
medel kunde inköpa2).

Så bjudande än  Gustaf Adolfs vilja var, var det dock med vissa 
svårigheter förenadt a t t  åtkom m a alla de gods han skänkt. Somliga 
voro med e tt visst sken af laglighet i enskildas händer, and ra  utan 
sådan  förevändning ändock bortrappade. Och dessa voro ej lä tta  a tt 
verkligen taga i besittning. Ännu sex å r  efteråt m åste konungen 
ånyo inskärpa kraften af s itt förra gåfvobref och befalla, a tt  de gods 
och g ård ar af hans donation, som utan  hans vetskap och samtycke 
kommit derifrån, skulle u tan  gensägelse och dröjsmål af innehafvarne 
afträdas till un iversite te t3). Men ännu 1(534 begär universitetet lios 
regeringen, a tt  de bönder, som finnas i donation sbrefvet och dock 
ännu ej äro i dess besittning, m åtte  å t  detsam m a upplåtas, hvarför 
denna m åste lofva a tt  skaffa det antingen dessa gårdar eller fullt 
vederlag4). Än svårare var kanske a tt  skydda sådana gårdar, som 
universitetet redan fått, men hvilkas läge gjorde det för m äktiga 
kringboende adelsmän önskligt a tt a f dem komma i besittning. Och 
det var ej godt på denna tid  a tt  sä tta  sig emot de stora frälsemän- 
nens vilja. 1620 meddelade rektor i  konsistorium, a tt  m ånga a f  adeln, 
såsom Totten, R uten m. fl., ville kännas vid universitetets gods, som

')  Se 1024 års räkenskap (B ihanget n. 84 s. 210).
2) Bref af 31 Ang. 1024 (B ihanget 11. 80, s. 212). A tt konungen ej bevil

jade frälsefrihet för gods. soin af ofrälse skänktes, var naturligt, emedan det stred 
mot lagen, då ju  derigenom kronans inkomst mäste förminskas.

3) Den 3 Ju n i 1030 (B ihanget 11. 95. s. 310). N ågra af de i brefvet uppräk
nade godsen innehades af konungens närmsta män, ehuru kanske på laglig väg. 
Så skall Olstad varit redan 1028 köpt af A xel Oxenstjerna, Rimboqvarn 1023 till- 
bvtt af Bengt Oxenstjerna, Vallby vederkändt af K arl Gyllenhjelm. (Förteckning 
på 1024 års donation med deri inträdda förändringar i Kammararkivet, kamrer 
Sandbergs saml. om läroverken).

4) Odaterade petita af universitetet (original undertecknadt af Gabriel Oxen
stjerna rektor illustris, i R iksarkivet, Kanslerns och Konsistorii skrifvelser till K. 
Maj:t); hesvarade d. 8 Januari 1035 (Bihanget s. 321).
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lågo under deras sätesgårdar; man beslöt a tt  k laga hos konungen'). 
Något ganska vanligt blef, a tt  and ra  jordegare begärde göra godsbyte 
med universitetet, och h ä r var än svårare a tt  komma undan. N är 
ötverste Axel Duvall 1630 fram ställde en dylik anhållan, beslöt kon
sistorium  a t t  derpå begära konungens bref, emedan »det var den 
första rupturen, som på akademiens gods g jordes» '-). Konungen har 
dock sjelf ej sa tt sig emot dylika byten. Så gaf han 1630 den be
kante Ake Tott tillåtelse a tt  tillbyta sig vissa universitetets god s3). 
Och sedan återkommo dylika frågor oftare och blefvo ej sällan i 
s trid  med universitetets önskan och kanske ej a lltid  till dess fördel 
beviljade.

P å  samma gång som G ustaf Adolf skänkte universitetet sina 
arfvegods, bragte han äfven ordning i stipendierna och kommunitetet, 
för hvilkas uppehållande rikliga medel nu voro genom donationen 
anskaffade4). Stipendiaternas antal höjes till 64, d. v. s. mer än 
fördubblas. De indelas i 7 klasser; de fyra, som tillhöra den sjunde, 
skola vara  adjunkter i filosofiska fakulteten och hafva 100 daler hvar 
(mot 60 å r  1621); i de öfriga sex klasserna med 10 i hvar, livaraf 
fem andlige och fem verldslige studiosi, vexlar stipendiet mellan 60 
och 10 daler. Ile la  anslaget stiger till 2,500 daler årligen eller tre  
gånger så högt, som hvad han beviljat 1621. För a t t  erhålla sti
pendium fordras a tt  studenten förstår »Rhetoricam och Logicam och 
efter sin lägenhet vet congrue a tt ta la  s itt la tinska tungomål och 
dertill hafver lagt goda initia Grmcm lingua)». Rektor och konsisto
rium  exam inera de sökande; först derpå eger kanslern konfirmera 
dem. Stipendiet får behållas i sex år, men kan för oskicklighet och 
odygd af konsistorium fråndöm as innehafvaren. Hvarje å r  våljes en 
teologie och en filosofie professor a t t  i sin tu r  vara inspectores sti
pendiariorum och tillika hvarje vecka for dem disputera. H vardera 
erhåller femtio daler i ersättning.

P å  kommunitetet skola 100 studenter underhållas; han  anslår 
dertill 3,250 daler, men som detta  endast gjorde tjugu öre i veckan 
på hvar och kostnaden kunde beräknas till 3 '/2 m ark (28 öre) må
ste hvar kommunitist betala  sjelf å tta  öre i veckan. Hela totalutgif
ten for kommunitetet steg sålunda under e tt å r  till 4,550 daler. För 
in träde  på kommunitetet fordras samma kunskaper, som för a tt  få

')  Konsistorii protokoll d. 12 December 1029.
2) Konsistorii prot. <1. 23 Maj. Bytet skedde sedan, ehuru jag  ej sett konun

gens tillåtelsebref.
3) Den 4 Nov. 1630 (original i Konsistorii arkiv).
4) F ö r det följande se de tre konungens bref af d. 31 Augusti 1624, som jag

tryckt i Bihanget under n. 81—83, s. 213—218).
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stipendium. Sextio af dem skola studera teologi, fyratio vara verlds- 
lige studiosi, som framdeles kunna blifva duglige a tt  tjena i de fem 
rikskollegierna. Tvenne professorer (en teolog och en u r  annan 
fakultet) skola skiftevis vara  inspectores och antingen sjelfva eller 
genom dugliga ombud öfvervara hvar sin m åltid på kominunite- 
tet, for a tt  tillse a t t  a llt går skickligen till och a tt  spisningen sker 
efter fastställd ordning. Konungen atlät sam m a dag skrifvelse till 
räntm ästaren a tt  leverera spism ästaren 500 daler a t t  derför inköpa 
e tt inventarium i koppar, kar, dukar m. m. och a t t  derjäm te hädan
efter halfårligen u tbetala  1,625 daler till kommunitetet. Hvad som 
för ögonblicket kunde reserveras, efter an ta le t ej var fullständigt 
ännu a f  stipendiater och kommunitister, skulle han använda a tt för
b ä ttra  taket å  gam la akadem ihuset a tt  det icke af dropp förderfva- 
des och a tt  der hvälfva ett tjenligt rum  för liberiet (b ib lio teket)'). 
Spism ästaren skulle göra reda och räkenskap för konsistorium; sjelf 
fick han 200 daler i lön, hans fem biträden tillsam m ans 338 daler.

Universitetets uppblom string fram trädde särskild t i de friska lärare
krafter, som under dessa å r  anknötos vid detsamma. Det var af nöden, 
ty under våren 1623 voro å tta  professurer obesatta, deraf två  i teologi, 
två i juridik, en i medicin och tre  i filosofiska fakulteten (grekiskan, 
vältaligheten och poesin). Man kan icke förvåna sig, a tt  vid bristen 
på dugliga infödda lärareäm nen regeringen sökte fylla det ögonblick
liga behofvet genom utlänningars inkallande. U tan tvifvel skulle hon 
föredragit svenske män, kanske icke så mycket a f  någon tanke p å  
faran af a t t  försvaga den högre odlingens nationella prägel, som ej 
mer af känsla för, hvad landets värdighet fordrade, och af fruktan för 
obehagliga sam m anstötningar med öfverdrifna anspråk. Men nöden 
hade ingen lag. Gustaf Adolf, Axel Oxenstjerna och Johan  Skytte 
hafva alla  varit betänkta på anlitande af denna u tv äg 2). Röster hade 
dock höjt sig deremot; presterskapet hade, som vi minnas vid 1620 
års riksdag gjort s tarka  invändningar3); än m ärkligare var kanske, 
a tt  en svensk, som sjelf i u tlandet uppstigit till professorsvärdigheten 
(G ranius i H elm städt), s ta rk t varnade för en dylik åtgärd. Man 
skulle endast kunna åtkom m a de halflärde, som stoltserade öfver sin 
m agisters- eller doktorstitel och sina ta lrika  betyg (ofta kanske köpta 
för pengar). Och fast man betalade dem högre än egna landsmän, 
skulle de rynka på näsan å t  allt, och inberä tta  i s itt eget land, a tt

')  Konsistoriihuset kallas gamla akademin, emedan nya akademin eller Gusta- 
vianum nu var under byggnad. Biblioteket blef dock ej der inrymdt, utan för det 
inreddes ett hus nordvest om domkyrkan, hvarom mera längre fram.

2) Se ofvan sid. 166 och sid. 1S6. Om Skytte se B ihanget s. 164.
3) Se ofvan s. 186.
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a llt hos oss vore barbari; det vore den tack man finge, såsom ban  
sjelf mer än en gång varit i tillfälle a tt  till sin förargelse böra af 
dem, som i Sverige varit lärare för adelns söner och derifrån å te r- 
vändt. Nej långt bättre  vore då a tt taga de dugliga svenskar, som 
gjort studier utrikes, a f  hvilka ban sjelf haft tillfälle a t t  bedöma mer 
än  en; de lemnade i allm änhet ej något öfrigt a t t  önska, om de blott 
öfvade sig m era i a tt  b ruka pennan ').

Den andre utlänning, som till U psala inkallades, synes mig hafva 
rättfärd igat Granii farhågor. Han bette  Justin ianus Heiner och kal
lade sig sjelf »Juris Consultus, Spirensis quondam imperialis camerae 
advocatus». Förmodligen kom ban  för a tt  öfvertaga den efter Hin- 
cius lediga platsen, och äm net b ar väl denna gång varit allm än och 
romersk rätt. Redan höstterm inen 1623 uppbär ban  lön såsom pro
fessor vid universitetet, och b a r såsom sådan tjenstgjort till ocli med 
1625'-). Det enda spår af hans akadem iska verksam het jag  påträf
fat ä r  hans ta l vid öppnandet af sina föreläsningar d. 3 M ars 1624, 
som handlar om väldens storlek och undergång3). Då han i före
ta le t säger, a tt  han författat de tta  tal, derför a tt  han förutom de 
jurid iska föreläsningarne hade sig ålagdt a tt  leda öfningarne i »de
clamationes politicae e t dissertationes», så känner man sig färdig a tt  
beklaga de stackars ynglingar, som för honom skulle lä ra  talets konst. 
Ty det torde vara svårt a tt  i e tt akadem iskt arbete uppleta en tyngre 
stil ocli e tt afskyvärdare latin, och innehållet ä r  stundom  genom dun
kelheten i mening och uttryck obegripligt, på sam m a gång som det 
genom författarens långrandighet och okunnighet både i satsbyggna
dens och retorikens enklaste elementer blir mer än vanligt onjutbart. 
Han säger sjelf a tt  14 å r  förgått, sedan han satte  sin fot i en offent
lig skola eller vid e tt universitet, och man b ar ej svårt a t t  tro ho
nom. Förmodligen är lians stil b ildad efter den halfbarbariska ju 
ristlatin, som likt e tt yppigt ogräs innästlat sig i det tyska rä tts 
väsendet och kanske derifrån b red t u t sig äfven till rättsstudiet. 
Hans försvinnande efter 1625 m åste anses som en ren vinst för uni
versitetet.

Lyckligare var Skytte i valet af innehafvare till den nya profes
sur, som han sjelf 1622 stiftat. 1 tre  å r  stod den ledig, ehuru pro

')  Se hans bref till Oxenstjerna d. 12 Ju n i 1622 (Bihanget s. 194).
a) Enligt räkenskaperna för dessa år. H rarifrån  uppgiften kommit, att han 

först 1630 lemnat Upsala, h a r jag  mig ej bekant.
3) Dess titel ä r: Orationum, quibus tam  antiquiorum  illorum  seculorum, tum  

vero recentiorum etiam  tem porum  . . .  comparatio institu itur  . . .  P rim a  . . .  ab authore  
in  A cadem ia  Upsalensi panegyri, cum  a ltera  die ordinarias suas lectiones auspi
ca turus esset, recitata d . 3  M a rtii 1624 , praelo Reusueriano, in 8:vo.
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fessorn i historien, Jonas Magni, tillsvidare varit förordnad a tt  upp
rä tth å lla  densam m a'). U nder tiden såg sig Skytte om efter lämpliga 
personer; han vände sig först till den sextioårige Johannes Simonius, 
som i Rostock innehade professuren i vältalighet och p å  denna plats 
å tn jö t e tt  välförtjent anseende sam t dessutom hade varit lärare för 
alla  de ta lrik a  svenskar, hvilka derstädes g jort sina studier. I)å 
denne tvekade något, föll hans hlick på en ung, men rik t u tru stad  
man, den 26-årige Holsteinaren Johannes Loccenius, som 1624 begaf 
sig af till Leyden för a tt  taga doktorsgraden, enkom för a tt  m eritera 
sig till en professur i Upsala*). E huru  Simonius mottog platsen, 
gick U psala till sin stora lycka ej miste om den andres person.

Simonius var född 1565 och promoverades 1593 till m agister i 
Rostock, der han följande å r  mottog poeseos professuren och fem å r  
senare den i vältalighet. Skyttes enträgenhet och anbudets fördel
aktighet hafva väl förm ått honom a tt  oak tad t hunna sextio års ålder

*
lem na den plats, der han i tre ttio  å r  verkat som universitetslärare. 
Om hösten 1625 ankom han till U p sa la3) och i December samma å r  
blef han  af Johan  Skytte högtidligen invigd i s itt nya emhete. Kan
slern, som sjelf skulle varit vuxen a t t  bekläda Simonii plats, höll vid 
tillfället e tt lysande t a l4); tre  af sina söner, a f hvilka Johan och 
Bengt redan hunnit m yndiga år, den yngste Jacob å te r ännu var ett 
barn, anförtrodde han å t  den gamle lärarens vård. Om dennes veten
skapliga förm åga och hans inflytande i d e tta  afseende vågar jag  ej 
y ttra  mig; a tt  han  å te r  nitiskt fullgjort sina lärarepligter, derom har 
efterträdaren, den utm ärkte Loccenius gifvit honom v ittnesbörd5). 
H an ka lla r hans flit ou ttrö ttlig  och det ä r  ej svårt a tt  tro, då man 
ser honom några veckor före sin död lägga sista  handen vid en 
lärobok i retorik, som han u ta rb e ta t0). Universitetet fick ej behålla

')  Freinsheimius berättar detta i ett tal, hållet i Dec. 1642 (Orationes etc. s. 
56). Naturligtvis upphörde detta, då Jonas Magni d. 16 Augusti 1624 utnämdes till 
tredje teologie professor.

2) Den 26 Sept. 1624 skrifver Loccenius från Leyden till Skytte, a tt han fått 
dennes svar. Till Leyden liar han rest för a tt skaffa sig doktorstiteln och det i 
hopp om en professur i Upsala. Så snart han fått veta vilkoren, är han beredd 
a tt flytta dit. Om det ä r  sant, såsom studenter från  Rostock berättat, a tt Simonius 
icke vill mottaga den erbudna professuren, så är han villig a tt taga denna (origi
nal i riksarkivet, Academica Upsal. V I).

3) Se Gustaf Oxenstjernas ofvan s. 198, not. 2 citerade bref.
4) A lla vid tillfället förekommande program och tal trycktes i Upsala 1626

under titeln : lnanguralis actus . .  c u m . . .  Johannes S lc y t te .. .  professionem a  se 
fu n d a ta m  Johann i Sim onio a . d . 5  Decembris an. 1U2-5 solenniter commendaret.

®) Loccenii oratio funebris in obitum J .  Simonii.
6) »De locorum topicorum usu libellus» L'ps. 1627, 8:vo; det är en schematisk

och temligen torr handbok i retorik.
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honom längre än halftannat år, ty något före d. 26 Maj 1627 bort
rycktes han af döden. Den aktning, som han förvärfvat sig hos sina  
embetsbröder, synes hlaiul annat af den ifver, med hvilken de sedan, 
ehuru förgäfves, arbetade för a t t  skaffa sonen Vilhelmus Simonius 
en professur i Upsala.

Hans p lats blef ej besatt, u tan  professuren upprätthölls a f den 
ofvannämde Loccenius, som, ehuru redan ordinarie professor i histo
ria, dessutom å r 1628 af Skytte förordnades till ex tra  ordinarie pro
fessor Skytteanus1). Denne märklige man, som om universitetet h a r  
de största  fortjenster och som inskrifvit s itt namn i v år vetenskapliga 
literatur, föddes å r  1598 i Holstein. Vid 27 års ålder utnäm des 
han d. 25 October 1625 till e. o. professor i historia, hvilken plats 
stod ledig efter Jonas Magni, och blef två å r  senare ordinarie pro
fessor'-). Derjämte upprätthöll han, såsom sagdt, den Skytteanska 
professuren ända till 1642, då den intogs a f  den ryk tbare  Freins- 
heimius, och detta  ehuru  han  redan 1634 flyttades till en professur 
i den jurid iska fakulteten, 1648 blef han bibliotekarie och 1651 riks- 
historiegraf; 1666 hedrades han  med värdigheten a f  ju ris  professor 
honorarius och insattes i antiqvitetskollegiet i Upsala, hvars p rases  
han blef 1672. Fem å r  senare gick han ho rt vid en ålder af n ära  
80 år. Redan den blick vi kasta t på mannens lefnadsbana säger 
oss, huru  mångsidig hans vetenskapliga verksam het varit. P å  histo
riens, antiquiteternas, latinets, vältalighetens och juridikens fält liar 
han arbetat, p å  alla  lem nat ta lrika  arbeten efter sig, p å  de flesta 
u tm ärk ta; hans arbeten p å  det första och sista  fältet kunna väl kal
las epokgörande, ty rättsvetenskapen hade hittils hos oss ej af någon 
blifvit vetenskapligt behandlad och, ehuru Messenius inlagt sto r för- 
tjenst om vår häfdaforskning, lågo ännu hans arbeten dolda för all
mänheten, hvarjäm te Loccenius i kritisk blick och historisk konst 
vida öfverträffade jesuiternas mångfrestande lärjunge.

I grekiska, hvilket ämne s tå tt  orepresenteradt i nära  två år, u t
nämdes d. 16 Augusti 1624 Johannes Laurentii Staienus till förste 
ordinarie professor. Medicinen, som i 11 å r  uppehållits a f Chesne- 
copherus ensam, hvilken derunder nästan uteslutande egnat sig å t 
fysiken, förstärktes omsider 1624, då Johannes Franck eller F ranc- 
kenius utnäm des till e. o. professor3); ej heller han var dock egent

') I  Skytteanska professurens arkiv lins ett egenhändigt koncept af honom, 
dat. 3 October 1628, till en förbindelse såsom e. o. professor Skytteanus. Den 29 
Octob. 1628 uppläses Kanslerns bref å  hans e. o. professur (Konsist. prot.).

J) 1627 i Mars (utan dag) nämnes han till ordinarie professor i historia (Full- 
magtsboken i Kons. arkiv).

3)  Franck var född i Stockholm 1590, men hade g jort äfven sina skolstudier
i Rostock, der han efter 7 års vistelse inskrefs som student 1610. 1612 återvände
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ligen läkare, men om botaniken h ar han in lagt ej obetydlig förtjenst. 
Inom ju rid iska  fakulteten m öter oss omsider en svensk professor, då 
G ustaf Adolf den 13 Juni 1325, efter det h ittils  ej varit förordnad 
någon »professor ju ris  Svecani cum collatione ju ris  civilis», utnäm de 
doktor Benedictus Olai Crusius till professor i de tta  äm ne1). Poesin, 
som i tvenne å r  s tå tt  ledig efter Johannes Matthiae, tick en värdig 
representant i musikern och skalden Jonas Svenonis Columbus, som 
kallades från e tt grekiskt lektorat i Vest er ås och d. 12 Maj 1625 
utnäm des till professor-). I)e sju professurerna i de tre  högre fakul
te te rna  voro sålunda fullständigt besatta, n är Olaus Laurelius, som 
redan 1624 blifvit e. o. teologie professor, å r  1625 d. 13 Jun i för
flyttades från logiken till fjerde teologiska professuren. I den filoso
fiska fakulteten stodo tre  p la tser af tio lediga; nemligen vältaligkets- 
professuren, som efter Prytz flyttning 1623 stod obesatt i 14 år, hvil- 
ket u tan  skada kunde ske, d å  äm net representerades af Skytteanska 
professorn, vidare den i mekanik etc. (som ej fick innehafvare förrän 
1628) och logiken, som dock redan  nästa  å r  besattes med M oretus3).

Tillväxten i lä rarekrafter m otsvaras a f  e tt oupphörligt stigande 
an ta l nyinskrifne studenter. U nder de fem åren 1615—1619 hade 
m edeltalet a f nya studenter för å r  uppgått till 52. U nder reform
åren 1620 och 1621 växte siffran först till 96 och så  till 112, men 
sjönk derpå å te r  ned till 99 å r  1622 och blott 55 å r  1623; orsaken 
till denna sista  låga siffra är tydligen a tt  söka i den då härjande 
pestsjukdom en4). Men 1624, då G ustaf Adolfs frikostighet gjorde 
de t möjligt för så mången, som hittils ej haft medel a tt studera, a tt  
resa  till Upsala, växte an talet till 132 och mer än fördubblades å r  
1625, d å  det steg till 302. Det var dock en onaturlig tillströmning, 
och an talet m inskades sedan betydligt; ofvannämda höga siffra upp
nådde ej inskrifningen ånyo förr än å r  1677.

han hem, men reste å te r u t 1614 och vistades derpå med ett kort afbrott ute i åtta 
år, hvarunder han promoverades till fil. magister, men icke tog någon medicinsk 
grad. 1622 återkom han hem, och redan 1624 om våren uppbär han lön såsom
e. o. professor. 1628 d. 15 Januari fick han fullm akt såsom ordinarie professor i 
botanik och anatomi.

')  Kiksreg:t. Crusius var född i Örebro och hade studerat utrikes 1614—1624, 
hvilket sistnämda år han i Giessen promoverades till J .  U. doctor.

2)  Columbus var född 1586 i M unktorp, ldef student i Upsala 1613, mag. der- 
städes 1617 och följande år lektor i Vesterås. 1628 d. 15 Januari fick han ny full- 
magt såsom professor poeseos et musices; 1630 pastor i Husby i Dalarne.

3) Den 7 A pril 1626.
4) I  Maj 1623 »quando pestis hic incepit», såsom Album studiosorum säger, 

inskrefvos fyra stycken; sedan inskrifves ingen förr än i Jan u ari 1624 då de uppgå 
till 11; i Febr. »quando liic desiit pestis» 4 stycken etc.
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I m aterielt hänseende var nu  mer än  tillräckligt sörjd t för uni
versitetet, och dess lärarekår hade få tt en betydande utvidgning. 
F ö r a tt  det stora reform arbetet skulle å t  alla  sidor fulländas, å te r
stod dock ännu a tt  gifva universitetet privilegier och konstitutioner. 
De gamla privilegierna af 1595 hade å r  1912 å te r blifvit gällande, 
men enligt G ustaf Adolfs uttryckliga förklaring b lo tt tillsvidare, tills 
han kunde hinna lå ta  u tarbeta  nya. 1020 var frågan före, men vi 
minnas, a tt  presterskapet sköt saken från  sig och a t t  konungen se
dan sjelf en tid  var med deras öfverseeiide sy sse lsa tt1). Den tyckes 
derpå få tt hvila en tid, men å te r upptagits 1625. S trax t förrän 
konungen afseglade till fälttåget i Preussen, blefvo de omsider färdiga 
och hunno då förses med hans kungliga underskrift.

Saken hade undergått en 'grundlig behandling. F örst tyckes 
universitetet hafva få tt y ttra  sig och afgifva e tt förslag, hvilket ånyo 
omarbetades, möjligen af desamma som gjort första u tk a s te t2). D erpå 
h a r rikskansleren sjelf tag it saken om hand och trenne om ej dera 
gånger underkastat förslaget en granskning, under hvilken det sm å
ningom antog den form, som återfinnes i de utfärdade privilegierna3). 
Redan vid första omarbetningen (vare sig af universitetet sjelft eller 
någon annan) blefvo såväl åtskilliga bestämmelser, som betecknade 
universitetets gam la beroende af kyrkan, som flera opraktiska stad- 
ganden om universitetets ställning till de borgerliga m yndigheterna 
s tru k n a4), ehuru ock en och annan besynnerlig önskan i stället in
smög s ig 3). Men n är Axel Oxenstjernas prak tiska hand  och skarpa 
öga togo fatt på  saken, blefvo en mängd qvarstående besynnerlig

')  Se ofvan s. 187 och s. 189.
2) D et utkast, som jag  tryckt i B ihanget n. 87, s. 229—234, är tydligen en 

omarbetning och utvidgning af det. hvars olikheter med det förra jag  derstädes i 
både text och noter anm ärkt. A tt det är från universitetet utgånget synes både af 
ordalagen och dess hela tendens, som går ut på a tt tillvarataga professorernas 
fördelar.

3) R iksarkivet förvarar (bland Academica Upsaliensia I )  tvenne privilegie- 
utkast med egenhändiga ändringar af A xel Oxenstjerna. Det första är skrifvet på 
tre  inuti hvarandra lagda pappersark och är redan i sig en grundlig (förmodligen 
under Oxenstjernas auspicier gjord) omarbetning af universitetets andra utkast. 
Oxenstjerna har deruti, i synnerhet mot slutet, 'g jo rt åtskilliga ändringar. D et 
andra är skrifvet på två folioark af pergament; Oxenstjernas ändringar äro ej be
tydliga. D et är dock a tt märka, det mellan dessa begge har ett tredje utkast tyd
ligen legat.

4) Såsom exempel på det förra se Bihanget noterna å sid. 229 och 230, på 
det senare såväl text som noter å s .  231.

5) T. ex. sid. 232, a tt professorerna skulle få hålla källare och badstuga, så
som borgare, att främmande kräm are skulle få hafva försäljning »in atrio  eller area 
collegii» två till tre veckor.
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heter utrensade, det oklara om gestaltadt och det ofullständiga utvid- 
gadt, tills det hela slutligen till form och innehåll ungefärligen mot
svarade, hvad e tt privilegiebref horde vara. Dess företräden fram 
för privilegierna af 1595 genom fullständighet och tydlighet faller i 
ögonen redan  vid första jämförelse.

De nya privilegiernas innehåll var följande. K anslern presiderar 
i konsistorium, n är saker ärö före, som rö ra  hela universitetets väl
färd, såsom d å  inre tvedrägt u tb ru tit eller professor skall afsättas. 
A r han förhindrad, företräder ärkebiskopen hans ställe såsom pro- 
k an sle r1); begge vaka för öfrigt öfver a tt  a llt skickligt och väl till
går vid universitetet. Till kansler förordnar konungen, efter konsi- 
storii rå d  och godtycke2), en af rikets råd , som sjelf gjort universi
tetsstudier och bekänner rikets religion. Då en professur ä r  ledig, 
ega prokansler och konsistorium rä tt  a tt  föreslå läm pliga personer 
och att, sedan de i religion och lärdom  pröfvats, rekommendera dem 
hos kanslern till K. Maj:ts bekräftelse. Äfven om K. Maj:t vill kalla 
en e. o. professor förfares på samma s ä t t3) och likaså med öfriga 
tjenster vid universitetet. Alla vetenskaper få behandlas och grader 
utdelas i alla fakulteter. Inrikes promoverade ega alltid  företräde 
framför dem, som utrikes tag it en g rad ; och ingen få r studera  u t
rikes eller der promoveras u tan  anm älan i »vårt konsistorium  eccle
siasticum». Äfven utlänningar m å vid universitetet användas, n är 
inländske ej förhanden äro. — Universitetets dom srätt om fattar tvi
ster mellan universitetets medlemmar inbördes, deras hustrur, barn  
och hjon, så  i civila som krim inala mål, m ajestätsbrott undan taget4),

')  N är W allius utfar mot prokansleriatets förening med ärkebiskopsvärdig- 
heten ocli säger, att dekanerna lieldre bort vara prokanslerer ocli ärkebiskopsem- 
betet i stället npphäfvas såsom en lemning från pnpismens dagar, uttrycker det 
säkerligen blott hans personliga bitterhet mot Kenicius (B ihanget s. 228).

2) D. v. s. »efter dess hörande». Universitetet hade i sitt förslag förbehållit 
sig och ärkebiskopen valrätten; derpå hade i ett senare förslag utnäm ningen lagts 
i konungens hand dock med konsistorii »godvilje och samtycke»; Oxenstjerna än
drade detta uttryck till råd  och godtycke.

3) Universitetets förslag innehåller ej något om c. o. professorer.
4) Universitetets förslag hade glömt a tt undantaga m ajestätsbrott och ville dess

utom utsträcka domsrätten till alla mål, der universitetets medlemmar voro sva
rande. — Ja g  torde kanske h ä r böra bemöta en uppgift af Magnus Gabriel De la 
Gardie (i hans kanslersbref d. 13 Aug. 1683), som ofta åberopats, nemligen a tt det 
skulle fallit sig svårt så för professorer som studenter a tt komparera på rådstugan, 
hvilket hade varit fallet före privilegierna af 1625. Men universitetet hade ju  1595 
få tt jurisdiktion öfver kollegii personer (se ofvan s. 89), och den har utöfvats, ty 
1607 är en student inför rä tta  i kapitlet, emedan han  slagit en borgarhustru ; borg
mästare och råd vägrade dock oaktadt trenne bud a tt jäm te motparten infinna sig 
i kapitlet (Dom kapitlets protokoll).
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och sträcker sig en dagsresa långt utom staden. Den brottslige för
varas i universitetets fängelse, men d å  han  genom konungens förkla
ring blifvit dömd till lifvet, öfverlemnas lian å t  kronans befallnings- 
man. Alla penningeböter (och äfvenså alla sakören a f  sina land t- 
bönder) eger universitetet behålla, målsegaiulens rä t t  naturligen oför- 
kränkt. Strängeligen förbjudes a tt  förvandla lifsstraff i böter eller 
öfverlemna någon till exekution u tan  K. Maj:ts befallning1). Alla 
tvister om köp, jord, arf, skuld m. m. slitas inför vanligt forum, så 
vida ej universitetet förm år förlika parterna. Konsistorium  eger göra 
förordningar rörande universitetets medlemmar och äfven mellan s tu 
denter ocli borgerskap, i senare fallet dock med m agistratens sam 
tycke och med regeringens stadfästelse derå. Universitetets vak t
m ästare verkställer häktning; kursorerna, bokbindar- och boktryckar- 
drängarne skola b istå honom, i nödfall äfven slottets och stadens 
vakt. — Alla universitetets m edlemmar äro fria för all borgerlig 
tunga och besvär och ega besitta  och n ju ta  hus och g ård ar efter 
stadslag; derjäm te ega de och deras tjenare rä t t  till fiske ofvan I  lo tt- 
sund och vid Upsala'-). — Om någon professor för ålder eller sjuk
dom icke kan sköta sitt embete, eger han uppbära hälften af sin 
lön, den and ra  hälften tillfaller den som i hans ställe förordnas, 
förutom hvad u r universitetets kassa kan den senare derför bestås. 
Professorernas enkor n ju ta  äfven privilegierna ocli skola hafva n åd å r 
såsom p resten k o r3).

Samma dag som privilegierna af konungen undertecknades eller 
den 25 Juni 1625 äro äfven de konstitutioner daterade, som a f Johan 
Skytte å  konungens vägnar underskrefvos4). I)e hunno dock knappast 
trä d a  i kraft, förrän de atiöstes a f  nya. R edan följande å re t d. 20 
Juni h a r  nemligen Gustaf Adolf ju s t vid sin affärd från  Sverige gif- 
vit Axel Oxenstjerna och Skytte i uppdrag  att, eftersom konstitutio
nerna blifvit så sent färdiga och han  ej sjelf h a r  tid  a tt  dem öfverse 
ocli underskrifva, verkställa granskningen af dem och dem under
teckna, tills han sjelf efter sin återkom st kan lä tta  ytterligare beslut 
i saken5). Dessa verkställde uppdraget och underskrefvo dem i

')  Denna punkt saknas i Universitetets förslag.
3) Universitetets önskan, a tt professorerna skulle få köpa åker vid staden ocli 

derpå njuta frihet ldef ej beviljad, ej heller friheten för inqvartering eller rä ttig 
heten a tt liksom adeln köpa och sälja med frihet för tull och accis (hvilken sista 
rä tt dock Oxenstjerna ännu i sitt första förslag bibehållit).

3) Privilegierna af d. 25 Jun i 1625 äro tryck ta  i B ihanget n. 88.
4) T ryckta i B ihanget n. 89. s. 239—254.
5) T ryck t i B ihanget n. 90, s. 254.
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konungens namn, livilket troligen h a r skett ej lång t d e re fte r '). E huru 
dessa konstitutioner sålunda b lo tt voro provisoriska och äfven som 
sådana be trak tades2), hann G ustaf Adolf aldrig  eller ansåg sig ej 
behöfva i dem göra någon ändring och de förblefvo gällande, ända 
till dess ej fullt tre ttio  å r  senare K arl X  gaf universitetet nya kon
stitutioner.

Orsaken till a tt  Skyttes arbete genast afiöstes a f  e tt nytt ä r  väl 
ä t t  söka i de brister, som onekligen vidlåda hans konstitutioner.
Deras uppställning ä r  ej redig och uttrycken ej alltid klara, der fin
nas åtskilliga opraktiska bestämmelser och saknas en mängd andra, 
som ej gerna kunde und v aras3). I 162G års konstitutioner å te r her- 
skar en systematisk uppställning och en ordentlig kapitelindelning 
med u tsa tta  rubriker och signerade underafdelningar; och formen 
v ittnar om en vid laggifvande vand hand. Förtjensterna härför till
komma sannolikt i ej ringa m ån Axel Oxenstjernas personliga ingri
pande, ehuru väl Skytte i dem tag it lika mycken del och hans åsig- 
te r tydligen spåras i åtskilliga bestäm m elser4); mycket h a r dessutom
ur hans konstitutioner influtit ordagran t i de nya. F ör öfrigt har
väl a rbe te t ej skett u tan  medverkan af universitetet sjelft, såsom 
sedan ju  skedde 1654 och 1655. Säkert ä r  åtminstone, a tt  Lenceus 
i dem haft någon d e l5).

')  Konstitutionerna, som jag  tryckt i Bihanget n. 91, s. 255—285, äro visser
ligen odaterade, men jag  har ej tvekat att föra dem till 1626, då de tydligen voro 
nära färdiga d. jn, 6 26 och Oxenstjerna ej sölade med saker. De tillämpas också 
redan d. 26 Ang. 1626 (Konsist. protokoll).

2) I  Konsist. protokojl d. 16 Dec. 1626 står, a tt Kanslern skrifvit och frågat 
»om professores vele låta  underskrifva constitutiones» [naturligtvis af den då hem
komne konungen], de svarade a tt de först ville något vidare praktisera dem, då de 
ju  icke saknade kunglig auktoritet. 1627 beslöto de begära konungens underskrift 
(protok. d. 28 Nov.). 1647 säger Axel Oxenstjerna sjelf, a tt de äro provisionaliter 
gjorda (B ihanget s. 377).

3) Så ströks konsistorii samtycke vid kanslersval, livilket ju  skulle stridt mot 
privilegierna; formen för rektorsval förtydligades; sekreteraren och pedellen skola 
ej kontrollera föreläsningar ne; kanslerns samtycke erfordras ej för kursorns tillsätt
ning; den asylrätt Skytte föreslagit för den, som flydde till universitetets offentliga 
eller enskilda hus, borttogs; likaså rättigheten för kandidat a tt cj behöfva examine
ras af en fiendtlig lärare, likaså skyldigheten för poeseos professor att fira alla hög
tider med verser, författa och inöfva komedier etc. A tt uppräkna Oxenstjernas 
tillägg  och förbättringar vore a tt afskrifva en stor del af hans arbete.

4) T. ex. den tydligt uttalade förkärleken för Kamismen (B ihanget s. 276 och 
280) och de detaljerade föreskrifterna för de tre professorerna i matematik (s. 277).

5) 1625 d. 15 Jun i befaller Skytte räntm ästaren a tt betala Lenteus 100 daler, 
derför a tt han legat en lång tid i Stockholm för saker som angingo universitetets 
bästa (original bland veriticationerna till 1624 års räkenskap). 1627 förtäljer han 
i konsistorium, a tt Lenams varit mot den paragraf i Konstitutionerna (se Bihanget
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Jag  vill nu försöka a t t  i korthet fram ställa konstitutionernas 
hufvuddrag. F ö rst m öta oss vissa allm änna bestämmelser. V id uni
versitetet får intet, vare sig offentligen eller enskildt, föredragas, som 
ej öfverensstämmer med den heliga skrift, Augsburgiska bekännelsen 
och U psala mötes beslut. F akulteterna skola vara fyra. Ju risd ik - 
tionen öfver universitetets m edlemmar om fattar civila och obetydli
gare kriminella m ål; i gröfre brottm ål, som äro belagda med förlust 
af lif eller lem, eger konsistorium endast a tt  tillsam m ans med s tå t
hållare och råd s tu rä tt ransaka; domen tillhör konungen; med maje- 
stätsm ål eger det ingen befattning. Staden eger ej a tt  skydda någon, 
som universitetet förvisat eller uteslutit.

Kanslern tillsättes af konungen. Han bevakar universitetets b ä s ta  
och rättigheter, visiterar detsam m a d å  behof göres, u tdelar varn in
gar och kan straffa ohörsamhet med afsättning. Hans samtycke m å
ste för promotioners hållande inhem tas; han kan  äfven inställa dem, 
om de ske för ofta. Ivonsistorii dom ar skola af honom bekräftas, 
men han  eger äfven a tt  m ildra dem; m ål som genom vad till honom 
hänskjutas afdömer han tillsam m ans med närboende biskopar och 
två  tillkallade ledamöter af Svea hofrätt. — Ärkebiskopen ä r  sjelf- 
skrifven prokansler. H an deltager, der konsistorium så begär, i tv isters 
afgörande, vakar öfver allas studier och uppförande, u n d errä tta r kan
slern om alla saker af vigt, bevistar årsexam en och, derest rek tor 
sviker sin pligt, öfvertager hans befattning och ställer honom under 
ransakning.

K onsistorierna äro två, e tt större och e tt mindre. Det större 
består af alla  de ordinarie professorerna; det väljer rektor, föreslår 
professorer, y ttra r sig om lärarnes undervisning och uppförande och 
ransakai i de gröfre brottm ålen. I)et m indre består af tio på lifstid 
valda professorer; uppstående lucka fy lies genom dess med kanslers 
och konsistorii samtycke gjorda val. Det h a r  ledningen af de all
m änna angelägenheterna, utöfvar dom srätten i vigtigare m ål och till
håller alla äfven rek tor a tt  fullgöra sina skyldigheter.

Rektor väljes af konsistorium och bland dess medlemmar. Men d å  
universitetet ä r  en aristokratisk  inrättning, bör ingen förbigås, hvar- 
för valet m åste gå i tu r  efter fakulteter. Em edan filosoferna äro 
långt fiera, skola dock, när alla  i de tre  högre fakulteterna beklädt 
embetet, de återstående filosoferna följa på hvarandra. Y alet sker

s. 276), som furbjöd teologerna a tt i sitt ämne göra ett orä tt bruk af filosofin (s. 
292). Det torde nog vara rätt, ty Lenams var A ristoteliker, och paragrafen var 
rik tad  mot dem. Besynnerligt nog påstår Skytte 1640, a tt Lenieus tvärtom till
styrkt paragrafen (se lians tal hos Nettelbladt, Schwedische Bild. IV  s. 128, 129), 
men hans minne svek honom nog den senare gången.
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halfårs vis r) d. 1 Maj och d. 1 November; den i laglig tu r  valde eger 
ej a t t  afsäga sig: Installationen sker å t ta  dagar efter valet. Dagen 
förut skall offentligt program  utfärdas, hvarpå  alla  samlas följande 
dagen i afgående rektors bostad och följa honom till domkyrkan; 
i spetsen gå kursorerna i m örkblåa kappor, bärande universitetets 
spiror. Fram för a lta re t förestafvar han eden -) för den nye rektorn, 
håller e tt kort ta l och ikläder honom derpå m anteln sam t öfverlem- 
nar insignierna, spirorna, sigillet, nycklarne till fängelset och kassan 
jäm te sta tu te rna  med särskilda förmaningsord för hvardera. Sedan 
äfven den nye rektorn h ållit e tt ko rt tal, afslutas högtiden med bön 
och musik. D erpå gifver den nyvalde rektorn en efter hans tillgångar 
afpassad m åttlig m iddag i s itt hem, till hvilken, utom professorerna, 
prokanslern, stå thållaren  och förste borgm ästaren inbjudas, och äfven 
de riksråd, biskopar eller deras vederlikar, som äro i staden 3). G ästa
budet får ej räcka  in på följande dagen.

R ektor h a r högsta ledningen a f  universitetets angelägenheter, 
sam m ankallar konsistorierna (det m indre åtm instone en gång i m åna
den), verkställer inskrifningen af nya studenter, sedan dekanus exami
nerat dem, och uppbär härför en half daler. M indre tvistem ål afgör 
han ensam eller om så påfordras i närvaro af några tillkallade pro
fessorer; de studenter som äro inför r ä tta  skola betjena sig af latin
ska sp rå k e t4). Han utkräfver pålagda böter och lå te r verkställa de 
beslut, som konsistorium fattat. Till hans privilegier hör a tt  vid alla 
akadem iska högtider taga  p lats efter prokanslern, bära  rektorsdrägten 
och lå ta  sig företrädas af kursorerna med deras silfverspiror. F rån  
föreläsningar och disputationer bör han i någon mån vara befriad. 
U niversitetet be ta lar hans omkostnader, d å  han  reser i dess ärender, 
och han uppbär utom inskrifningsafgiften äfven hälften af böterna. — 
Till prorektor väljes (sam tidigt med rektor) den som ä r närm ast i 
tu r a t t  blifva re k to r5) ; han företräder dennes ställe, då  så  fordras.

Frånvaro  från  konsistorii sam m anträden bestraffas med böter.

')  1 6 1 2  haile årliga val införts.
2) Denna ed ä r  ordagrant lika med den, som Paulinus på  sin tid (således före 

1606) inskrifvit i Album studiosorum.
3) Dessa rektorsmiddagar voro urgammal sed; i Paris förekommo de redan på 

1300-talet (Budinszky, «lie U niversität Paris etc. s. 41). Vi skola längre fram se, 
huru  man sökte afskaffa dem.

4) Professorerna gjorde följande aret invändningar häremot, när Skytte på
minde om stadgandet. De papekade, a tt saken vore omöjlig, då borgare voro inför 
rätta, men kanslern svarade dit a tt »sådana casus kunde man excipera». (Bihanget 
sid. 290).

5) 1628 d. 15 Augusti beslöt konsistorium i strid härmed, a tt förre rektorn 
skulle vara prorektor (Kons. protokoll).
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Ilektor föredrager ärendena på latin  och frågar de yngste först om 
deras mening. Pluraliteten af röster bestäm m er beslutet; rektor eger 
ej talan  eller rö s trä tt annars, endast utslagsröst vid p a ria  vota. — 
H uru jurisdiktionen utöfvas af rektor i första hand, sedan af kon
sistorium  och sist a f kanslern, ä r  förut om taladt. Till kanslern får 
man ej vädja, om ej det ä r  fråga om mer än 10 m arks värde eller 
en vigtig principfråga. Till konungen kan man ej vädja, u tan  endast 
inkomma med böneskrift.

N är en professur blifver ledig, skall fakulteten inom 30 dagar sam 
m anträda för a tt  upp rä tta  förslag på lämpliga personer, hvilket dekanus 
sederm era öfverlenmar till rektor. Det större konsistoriet företager 
derpå  saken till behandling och kan äfven gå utom  fakultetens för
slag; den som få tt konsistorii enhälliga kallelse rekommenderas hos 
kanslern, och n är han afgifvit y ttrande sker utnäm ning af konungen '). 
Derpå skall den utnäm de högtidligen installeras, efter a tt rektor dagen 
förut genom offentligt program kungjort saken; den nye professorn 
skall före tillträdet hålla  en disputation. En professors skyldigheter 
äro a tt  disputera en eller två  gånger om året, a tt föreläsa p å  det 
sä tt konstitutionerna föreskrifva och deltaga i de rektorsom hytet före
gående examina. F ör hvarje u tan  hinder försummad föreläsning be
ta la r  professor i den filosofiska fakulteten en daler, i de högre fakul
te te rna  en riksdaler -). F o rtsa tt försummelse i tro ts  af varning straffas 
med förlust a f en del af lönen. U ppstudsighet eller partiväsende för 
a tt  vinna ungdomen och tillskansa sig e tt otillbörligt inflytande kan 
genom kanslers och konsistorii dom bestraffas med afsättning.

D ekanerna väljas af hvarje fakultet vid tiden för rektorsom hytet 
i tu r  efter ålder. A tta dagar efter rektorsinstallationen skall dekanus 
affbrdra sina kolleger skriftlig redogörelse, huru  ofta och hvaröfver de 
under förra terminen föreläst, livilka uppgifter sedan inlemnas till 
rektor 3). P å  samma gång öfverenskommer fakulteten om sina före
läsningar för nästa  term in och aflemnar en katalog deröfver till rektor, 
som lå ter offentliggöra den. De hafva uppsigt öfver de offentliga och 
enskilda öfningarne, granska med tillhjelp af hela eller en del af fa
kulteten fram lagda teser och tillse a tt  ingenting tryckes, som ej förut 
varit a f en professor granskadt och godkändt. De skola fördela s tu 
denterna i klasser och vaka öfver a t t  de bivista föreläsningar, d isputa-

') Det låg  något orimligt i den fordrade enhälligheten. Konsistorium satte 
också nästan alltid  flera på förslag. Och konungen nämde stundom både utom och 
äfven utan förslag.

2) En riksdaler är lika med 1 '/2 daler.
3) Det står ej, a tt han skulle vidare afsända dem, men 1612 hade han få tt sig 

ålagdt a lt årligen insända rapporter till konungen (Bilm nget s. 96).
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tioner och exam ina; blifvande studenter skola hos dem undergå 
examen, och de okunnigare, som ej hafva rå d  a tt bekosta sig en in
formator, förvisas tillhaka till skolan.

Noggranna föreskrifter gifvas om rangordningen. Rektor går 
närm ast prokanslern, men efter honom följa sönerna till grefvar och 
baroner, och först efter dessa de öfriga professorerna efter utnämnings- 
dag !). G raduerad eller i öfrigt lä rd  rän tm ästare  ä r  med dem lik
ställd, men om han  ä r  »idiota au t indoctus» tager han  sista platsen. 
Vid begrafningar taga ståthållare, borgm ästare och rå d  plats närm ast 
efter professorerna och före studenterna, efter de sistnäm da följer 
borgerskapet

Räntm ästaren, som bör vara en akadem iskt bildad man, väljes 
a f konsistorium, men utnäm nes af konungen. Han vårdar universi
te te ts egendom, uppbär dess räntor, om sätter dem i penningar och 
inlägger dessa två gånger om å re t i räntkam m aren. Han u thyr uni
versitetets hus och lägenheter; behöfvande professorer behöfva dock 
ej be ta la  något. I slutet a f  September afiemnar han till rektor och 
två  u tsedda professorer sin årsräkenskap i två  exemplar, hvaraf det 
ena förvaras i universitetsarkivet, det and ra  insändes till kam m ar
kollegium. — l)e fyra adjunkterna i filosofiska faku lte ten 3) (som 
näm nas af k an sle rn )4) skola disputera m inst två  gånger om å re t 
offentligen, gifva enskild undervisning och öfva i disputerande på de 
dagar och timmar, som ej äro af offentlig undervisning upptagna; 
härför ega de taga betalning af sina åhörare. Sekreteraren väljes på 
sam m a sä tt som räntm ästaren; han för protokoll i konsistorium, upp
sä tte r skrifvelser och dom ar i dess namn och utför dess uppdrag, 
såväl i Upsala som på an d ra  orter. — De två  pedellerna uppvakta 
rek tor dagligen, gå framför honom i processionerna, hafva uppsigten 
öfver fängelset, hvars innevånare betala  en m ark  före sitt utsläppande. 
Af studenterna i allm änhet uppbära de en årlig  afgift a f  en penning5) 
(för adelsm än och m agistrar fyra). F ö r b ä ttre  uppsigt öfver studen
terna  skola de föra hok öfver deras namn och bostäder.

R åhet och oskick får ej ega rum  vid depositionen (d. v. s. de 
ceremonier, som en nybakad student m åste genomgå). E 11 skäm tsam  
profiling med qvistiga och tankeskärpande frågor och vissa ceremonier

')  Om en filosofie professor har doktors titel, bestämmer fakulteten särskild 
p lats å t honom.

2) D et skulle likväl, heter det. lända till ära och endrägt, om de bildade och 
äldre af dem finge vid samqvämen sig platser m idt öfver bordet anvisade.

3) De tre högre fakulteterna hade ännu ej några adjunkter.
*) D et säges ej här, men följer deraf att de voro stipendiater.
®) M arken var åtta öre, öret 24 penningar.
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tillätes. Filosofiska fakultetens dekanus, i livars närvaro depositionen 
plägar ske, skall tillse, dels a tt  gränsen för det skickliga ej öfver- 
skrides, dels a t t  endast e tt färre antal bekanta äro närvarande. 
Dekanus skall dessförinnan exam inera de sökande och med ledning 
af examen bestämma, till hvilken föreläsningsklass de böra antecknas. 
Han eger härför uppbära två m ark af hvar, pedellen likaså  för vinet 
och sitt besvär sex penningar och depositor en half daler eller lika 
mycket som dekanus.

För den filosofiska graden fordras sex å rs  studier, för dylik i de 
högre fakulteterna a tt  i tre  å r  efter det filosofiska studiets afslutning 
hafva tillhört fakulteten. Teologie doktorsvärdigheten bör dock ej gifvas 
å t  någon, som ej bekläder e tt hedrande embete eller vederbörligen 
blifvit dertill u tsedd; den bör heldre utdelas å t  den som får sig den
samma erbuden, än  å t  den som söker densamma. Dekanus inbjuder 
genom offentligt program  dem, som önska gradueras, a t t  anm äla sig. 
D erpå genomgå kandidaterna två  examina, en enskild och en offentlig. 
1 den förra exam inera dekanus och fakultetens öfriga professorer (i filo
sofiska fakulteten blott fem); den räcker i två tinnnar. Den offent
liga examen består af disputationer och föreläsningar. I de fö rra  
kunna sju kandidater p å  en gång respondera under någon professors 
praesidium, vill någon respondera ensam, så  s tå r  det honom fritt. 
En hvar skall svara för vissa teser och i sin ordning bem öta studen
ternas opposition; för större högtidlighets skull böra äfven professo
rerna  sjelfva opponera. Akten skall räcka från 7 till 11 p å  för
middagen och 2 till f) eftermiddagen. Derefter håller en hvar fyra 
föreläsningar öfver ämne, som dekanus bestämmer. Till sist fastställa 
professorerna ordningen mellan kandidaterna efter deras lärdom, dock 
med vederbörligt afseende på ålder och offentlig tjenst. — N är p ro 
motion skall hållas, begär dekanus tillåtelse af kanslern. D erpå u t
färdar han dagen före promotionsdagen e tt offentligt program, hvari 
kandidaternas nam n angifvas, med inbjudning a tt  sam las följande dag 
på u tsa tt timme i hans egen bostad. H ärifrån afgår processionen till 
nya kollegiet (Gustavianum), hvarest akten börjas med a t t  en lofvande 
yngling ur m innet uppläser en versifierad bön. Derefter håller dekanus 
e tt ta l och förestafvar eden för k an d id a te rn a2). Sedan de tta  skett 
begär han  af prokanslern tillåtelse a t t  promovera, hvilken denne i 
kanslerns namn högtidligen meddelar. H ärpå verkställes promotionen; 
medan denna försiggår, lå ta  kandidaterna i de högre fakulteterna u t
dela b land professorerna och de förnäm are gästerna sammets- och 
sidentyger (i det omfång dekanus med dem öfverenskommit), å t  de

')  Edsformulären intagas i sin helhet.
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m indre betydande handskar '). — Förvärfvad g rad  medför rä ttighet 
a t t  d isputera offentligen och undervisa enskildt, det senare dock ej 
u tan  dekani och fakultetens samtycke. Inländske män skola i U psala 
promoveras, de hafva företräde för utrikes graduerade, som ej heller 
n ju ta  gradens privilegier, 0111 ej kunglig nåd  mellankommer. — Kost
naderna aro ej obetydliga. F ö rst skola kandidaterna efter hållen 
d isputation förära å t  prseses en liedersskänk, hvars värde dock ej får 
öfverstiga 15 riksdaler; vidare erlägger filosofie kandidat sex riks
daler, de i högre fakulteterna femton till fakultetens kassa. E fter den 
sista  disputationen inbjuda de dekanus, praeses och exam inatorerna 
till m iddag, vid hvilken tv å  af dem äro värdar. Dekanus skall tillse, 
a tt  hela kostnaden för en filosofie kandidat ej öfverstiger 18 riks
daler ocli i de högre fakulteterna ej 100, eller om kandidaten är 
ensam 150 riksdaler -).

Professorerna skola flitigt disputera offentligen. Ingen ograduerad 
eger presidera, derest han ej ä r  a f K. Maj:t utnäm d professor. En 
disputation kan ej förbjudas, så vidt den ej innehåller orimliga och 
gudlösa åsigter eller åstadkom m er oroligheter. Författaren  skall förut 
anm äla sig hos dekanus. D isputationerna skola anslås föregående 
Söndag och exemplar efter gudstjenstens slut genom kursor utdelas 
b land  professorerna; de skola ventileras p å  Lör dagar ne, utom de 
teologiska, för hvilka Fredagarne anslås. De taga sin början kl. sex 
om morgonen sommartiden, kl. 7 om vintern och räcka till 11: hvarje 
opponent eger hålla  i en hel timme. Dekanus tillser, a tt  allt tillgår 
ordentligt, u tan  skällsord och gräl. — Dekanus skall äfven draga 
försorg, a tt  de enskilda disputationerna, som äro a f  sto r ny tta  för de 
yngre, ej försummas. De skola ej tryckas för a t t  spara onödiga kost
nader och för a tt  ej personer, obekanta för åkörarne, må med oläg
liga dedikationer besväras :i).

I sina föreläsningar få professorerna ej förnöta hela tim m ar med 
dikterande af vidlyftiga kommentarier. Så mycket som möjligt är, 
skola de bemöda sig a tt  inom ett å r  åtminstone, der författaren är 
mycket vidlyftig, afsluta sin föreläsningskurs. Så t. ex. böra  gam la testa 
m entets särskilda skrifter, utom Genesis, Psaltaren  och de större pro

')  D etta var en gammal sed. I F rankrike  brukade konung K arl V II I  sjelf 
vara  närvarande och m ottaga af de gåfvor, universitetet gaf furstar och magnater, 
såsom handskar af siden eller skinn, skarlakansmössa m. m. (V iriville 1’histoire de 
l ’instruction publique s. 137).

2) 150 riksdaler är =  225 daler silfvermynt. E n  doktor fick sålunda betala 
mer än lägsta professors lön för halfår (175 daler), och en filosofie kandidats afgift 
27 daler var =  12 tunnor spanmål.

3) Dedikationerna voro nemligen oftast intet annat än ett tiggeri, i det för
fattaren för dem vanligen erhöll någon penninggåfva.
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feterna kunda ändas p å  e tt år. Utläggningen af Loci Theologici (dog
matiken) synes dereinot fordra två år. Ju riste rna  böra inom e tt å rs  
förlopp m edhinna svenska lagarne eller de rom erska institu tionerna 
eller dylikt. Af läkarne bör den, som föreläser institutionerna (teore
tisk medicin), afsluta kursen p å  e tt å r ; den andre (i fysik) inom den 
tid  som arbetets storlek fordrar. Filosoferna böra i allm änhet v ara  
färdiga på e tt år. Alla skola de, men isynnerhet filosoferna, före
draga sina vetenskaper k lart och redigt utan  skolastikernas trassel 
och metafysiska funderingar, konstgrepp och hårklyfverier och till 
formen sträng t hå lla  sig till den Sokratiska och Ram iska metoden.

D erpå bestämmes närm are de särskilda professurernas ämnen. 
Den förste teologen skall kl. 8 om morgonen föreläsa öfver gam la 
testam entets h istoriska böcker, den andre kl. 1) öfver nya testam entet, 
den tredje kl. 2 efterm. öfver profeterna, den fjerde kl. 9 förm. i dog
m atik och polemik. De förbjudas strängeligen a tt  genom inblandning 
af skolastiska och metafysiska saker, u r hvilka det papistiska m örkret 
fordom uppväxt, vanställa s itt föredrag och derm ed sjelfva läran. — 
Af ju risterna  skall den ene kl. 9 föredraga (len svenska rä tten  och 
jäm föra den med de rom erska lagarne; den andre skall kl. 2 efterm. 
läsa romersk rä t t  och derjemte u r  etiken och politiken uppvisa rä ttens 
allm änna grunder. Begge skola i sin undervisning särskild t fästa sig 
vid det, som erbjuder en praktisk tilläm pning och berör statens verk
samhet. — Af läkarne skall den ene kl. 3 efterm. läsa »institutiones 
medicinm cuni medendi methodo» (teoretisk och praktisk  medicin); 
den andre föreläser kl. 7 om morgonen öfver fysik, botanik och 
anatom i; han skall äfven årligen anställa  en dissektion, hvartill 
ståthållaren  bör anskaffa e tt kadaver. Hvarje åskådare, professorerna 
undantagna, erlägger två  m ark; sederm era skall kadavret ordentligen 
begrafvas, hvarvid professorn, medicine studiosi och öfrige deltagare, 
som de t vilja, följa till grafven *). Begge läkarne skola turvis före
draga något u r Galenus och Hippokrates.

F örst inom den filosofiska fakulteten komma de tre  m atem atiska 
professorerna. J )e ämnen och författare öfver hvilka de böra föreläsa 
uppräknas i detalj. Den förste »professor Euclideus» läser 2 efterm. 
öfver aritm etik, geometri och algebra; den andre »Archimedeus» läser 
optik, mekanik, musik m. m.; den tredje »Ptolemaicus» läster astro 
nomi, geografi och byggnadskonst. De böra särskild t taga hänsyn till 
sina vetenskapers praktiska användning på landtm äteri, egodelning, 
arkitektur, krigskonst, bokhålleri m. m. — Professorn i hebreiska

')  I  Greifswald utkom ett rik tig t rektorsprogram  1624 vid begrafningen af ett 
dissekeradt lik: detsamma hade redan 1572 skett i Rostock (Scheffelii v ita  professorum 
Gryphiswaldensium s. 6 1 , in 4:o).
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föreläser kl. 9 f. m. och behandlar g runderna i kaldeiska, arabiska» 
och syriska; han skall också sysselsätta sig med gam la testam entets 
exegetik. — Professorn i grekiska läser kl. 7 f. m. och skall ställa  
sin språkundervisning efter den sokratiska metoden och dervid an 
vända såviil nya testam entet och kyrkofäderna, som de klassiska 
skalderna. — Professorn i statsvetenskap (philosophia civilis) ')  före
läser kl. 8 f. m. öfver etik och politik efter Althusii och Golii arbeten 
med tilläm pning på de svenska förhållandena och hänvisning till äldre 
arbeten, såsom Konungal »öckerna, Herodotus, Thucydides, Polybius, 
Livius m. fi. — Professorn i historia läser kl. 1 middagen allmän 
historia efter M elanchtons krönika eller Sleidani bok om de fyra 
m onarkierna eller någon annan godkänd författare under ständig hän
visning till källorna, för a t t  så  egga ungdomen till läsning af förfat- 
tarne sjelfva. Han skall äfven ådagalägga historiens ny tta  i verldslig 
och andlig styrelse och jäm föra det nuvarande statsskicket med flydda 
tiders förhållanden. Äfven skall han flitigt se till, a t t  Svea och Göta 
konungars historia liksom äfven universitetets öden blifva kända a f  
ungdomen; han skall ock i tidsföljd uppteckna m ärkliga förändringar 
och tilldragelser. — Professorn i vältalighet (rhetor) föredrager kl. 4 
e. m. talarkonstens reglor efter Ram us och Talarns; för dem som 
sträfva högre, hänvisas till Ciceros oförgängliga arbete om talaren. 
Han bör öfva ungdomen i a tt  författa bref och tal med Cicero, De
mosthenes m. fi. som m önster och drifva dem a t t  ex tempore, men 
dock konstnärligt, y ttra  sig öfver en fram kastad fråga. — Professorn 
i poesi läser kl. 3 e. m.; han  skall undervisa i konsten a tt  skrifva vers 
och visa teorins tilläm pning hos de s to ra  klassiska skalderna, »likväl 
så a t t  sa tiristerua tolkas med urskilning och på e tt med den k ristna  
sedoläran förenligt sätt». — Professorn i logik skall använda llami 
logik och ak ta  sig för skolastikens ordry tteri och öfverdrifvet dikte
rande, han bör mera se p å  innehållet, än formen.

Professorerna skola indela studenterna i vissa åhorarklasser och 
se till, a t t  en hvar bevistar åtm instone två  föreläsningar utom de 
språkliga, hvilka alla  äro skyldiga a t t  besöka. Denna fördelning sker 
vid de offentliga halfårsexamina, som föregå rektorsomhytet. Man 
skall noga gifva ak t på lärjungens ålder, begåfning och skicklighet, 
för a t t  antingen, om han anses kunna med framgång fortsätta  med 
grundliga studier, system atiskt ordna hans kurs, eller, om han  saknar 
anlag, tid  och pengar, rik ta  honom p å  sådant som ligger hans lefnads- 
yrke nära. »M en f r a m f ö r  a l l t  s k o l a  y n g l i n g a r n e  l ä r a  a t t  
i c k e  h y s a  l å g a  o c h  k l e n m o d i g a  t a n k a r  om  s i g  s j e l f v a  o c h

')  Denna professur, utbruten ur politices et historiarum  professuren, tillskapades 
genom konstitutionerna.
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r i k e t s  n ä r v a r a n d e  t i l l s t å n d ,  h v a r a f  v a n l i g e n  a l s t r a s  k l a g a n  
o c k  j ä m m e r ,  b e u n d r a n  f ö r  a l l t  u t l ä n d s k t  o c h  m i s s t r o  t i l l  
e g e n  f ö r m å g a  a t t  u t f ö r a  s t o r a  h a n d l i n g a r ,  h v i l k e t  ä r  d e t  
s t ö r s t a  h i n d r e t  i en s t a t s  s t y r e l s e .  D e t t a  b ö r  g e n o m  u p p 
f o s t r a n  o c h  u n d e r v i s n i n g  r ä t t a s ,  s å  a t t  y n g l i n g a r n e s  s i n 
n e n  m å  t i d i g t  v i n n a  d e n  l y f t n i n g ,  s o m  d e t  v i s s a  h o p p e t  
o m  s t o r a  g e r n i n g a r  g i fve r» .  Dessa ord äro tydligen Axel Oxen- 
stjernas; de återspegla hans egen lefnad och förklara storheten af 
G ustaf Adolfs tidehvarf.

De ordinarie ferierna äro tre^ vid Ju l från d. 21 December till 
d. (i Januari, påskferierna under 14 dagar från Palmsöndagen, och 
sommarferierna, trettio  dagar i rötm ånaden.

För hvart halfår utses två  inspektörer ö rter universitetets drätsel 
och byggnader, hvilka jäm te räntm ästaren svara för medlen i rän te
kammaren, tillse a tt akademigodsen rä t t  skötas och a tt  alla  privilegier, 
h ref och handlingar b lirta  förvarade. Af de öfriga inspektörerna 
kafva tvenne uppsigt ö rter kommun itetet, tvenne öfver stipendiaterna; 
de sistnäm de vaka öfver, a tt  de enskilda disputationsöfningarne, för 
hvilka adjunkterna presidera, hållas en gång i veckan. Tvenne k a rta  
tillsyn öfver biblioteket, laga a tt  det rik tas med nyttiga böcker, 
m atem atiska instrum enter och geografiska k arto r sam t förses med en 
fullständig katalog; böcker få ej u tlånas å t  and ra  (!). Tvenne hafva 
ansvar för boktryckerit och bokhandeln, a tt  ingenting felaktigt tryckes 
eller något, som ej ä r  a f dekanus eller konsistorium g illad t; bok
handlaren skola de tvinga a tt  sälja för skäliga priser.

Detaljerade föreskrifter gifvas för studentens sedliga lif. Han 
skall (laglige i både morgon och qväll läsa sin bibel och skall aldrig  
m issbruka Guds namn. Alla skola öfvervara gudstjensten i kyrkan 
och ofta begå herrans nattvard. Alla nöjen, som kunna förhindra 
kyrkogången, höra afskaffas. Försummelse häru tinnan  straffas med 
fängelse eller uteslutning. Den som ej hörsam m ar den akadem iska 
öfverhetens kallelse eller tro tsa r dess hud straffas ock med uteslut
ning. Ingen får ligga i U psala och studera, u tan  a t t  vara  hos rektor 
vederbörligen inskrifven; de som ej gå p å  några  offentliga föreläsnin
gar skola förvisas från universitetet. Hvarje student eger rä t t  a tt 
hos rek tor angifva, om professor eller rek tor försum m ar s itt embete 
eller lefver osedligt, och skall angifvarens namn icke för någon yppas 
(en högst betänklig föreskrift). S tudenterna höra ta lr ik t infinna sig 
vid alla offentliga akter; den som nedrifver vid dylika tillfällen upp
slagna program  eller dylikt bör bestraffas. De böra afhålla sig 
från nattlig t oväsende, sönderslagning af fönster och portar, upplopp, 
storm ning af hus och strid  med vapen. Den som natte tid  afskjuter
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e tt skarp laddadt gevär straffas med relegation. Allvarligt ocli strängt 
varnas de för öfverträdelse af sjette budet. T ill ock med för tillgrepp 
a f  and ras egendom gifvas varningar; med rä tta  erinras de, a tt  skuld
sättn ing  ä r  en af deras farligaste fiender.

Sedan långt tillbaka kade det vid de utländska universiteten 
varit en sed a tt  stundom  till så kallad »rector illustris» välja någon 
ung högkoren person, som lå tit vid högskolan inskrifva sig. Afven 
1626 å rs  konstitutioner kafva tän k t sig möjligheten af e tt sådan t val. 
De stadga dock, a tt  n är så  sker skall den, som annars varit i tu r  
a t t  blifva rektor, utses till prorektoi;; inkom sterna för em betet tillfalla 
ock honom, men maktutöfningen tillkommer rector illustris. Anled
ningen till de tta  vid första anblicken något egna stadgande, a tt  en 
yngling kunde beklädas med e tt så  vigtigt embete, ä r tydligen a tt 
söka i samma förhållanden, som utrikes fram kallat seden. Man hop
pades naturligen a t t  genom förlänandet å t  en ung högkoren ädling af 
den d å  så ansedda hedern a tt  vara  rector magnificus till nam net (ty 
m akten kom ändå vanligen a t t  ligga i prorektorns hand) kunna till 
universitetets fördel räkna på hans slägts inflytelse hos regeringen. 
Ty något kraftigt ingripande af dessa unge m än i universitetets sty
relse och verksam het var väl ej a tt  vänta, lå t vara  a tt  de nästan 
a lltid  valdes ju s t n är deras vistelse vid universitetet nalkades s itt slut. 
F ö rsta  gången e tt dylikt val skedde hos oss var, då universitetet 
d. 4  Maj 1626 dertill kallade rikskanslerens äldste son, den sjutton
årige G ustaf Axelsson Oxenstjerna '). Det var en kyllningsgärd å t 
hans store fader, som nog ej härför varit likgiltig. Skytte deremot 
h a r  kanske icke med oblandade känslor se tt saken, ty  en rektor illustris 
kunde genom sin ställning lä tt bereda kanslern obehag, och om han 
också ej hyste egentlig afundsjuka mot den store rikskansleren, så är 
det dock icke möjligt, a tt d e tta  stora inflytande, som öfverskuggade alla 
andra, ej stundom  känts besvärande och a t t  han  derför be trak ta t 
valet med e tt visst misstroende. Det ser u t som universitetet kän t 
de tta  och derför ansett sig böra inför Skytte liksom ursäk ta  v a le t2). 
Och det förefaller nästan, som om den unge rektorn  sjelf ej iakttagit 
nog sto r försigtighet i s itt uppförande, u tan  tag it parti för professo
re rna  m ot Skytte. Så skrifver han d. 3 Augusti till fadern, a tt  han 
ej kan  nog förvåna sig, a tt  Skytte så s ta rk t far u t mot professorerna 
och tillskrifver dem studenternas dröjsm ål med a t t  återkom m a till

’)  Han inskrefs redan 1618 i Upsala, nedlade sin värdighet som rektor d. 13 
Ju li 1627 och afreste straxt derefter till sin fader i Preussen, der han afled två år 
.senare vid 20 års ålder. Hans brefvexling med fadern under dessa år förvaras i 
riksarkivet.

2) Se Kenieii yttrande i konsistorium d. 28 Maj 1627 (Bihanget s. 303, 304).
Ups. Univ. H ist. 1. 15
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term inerna, d å  ju  orsaken låge i deras fattigdom. Men d å  Skytte 
vägrar liöra deras skäl ock grunder och tyder alla  deras å tgärder 
till det sämsta, kan man deru r draga åtskilliga slu tsatser; der rö ra  
sig ock olika tankar i sinnena, å t hvilka de dock ej våga gifva luft; 
han  vill meddela dem å t  sin far, d å  de råkas, ty a tt  anförtro dem 
å t  papperet anser han  ej r å d lig t '). Den 13 Ju li 1G27 nedlade han 
värdigheten, som först sju å r  senare fick en ny innehafvare, d å  hans 
kusin, riksdrotsens son, Gabriel Gabrielsson Oxenstjerna valdes till 
rektor illustris.

Jag  h a r redan förut berört, hu ru  svårt det var a t t  h land de 
lärde herrarne vidm akthålla endrägt, och hu ru  hufvudhindret var 
domprosten W allii högfarande väsende och anspråk p å  en undantags
ställning. Han hade gjort a llt för a tt  hindra, det hans m otståndare 
skulle få öfvertaget, åtminstone inom teologiska fakulteten. Ej u tan  
djup förargelse hade han sett, huru  logices professorn Laurelius, som 
var måg till den honom förhatlige ärkebiskop Kenicius, å r  1024 för
ordnades a tt  förestå den lediga fjerde teologiska professuren, och så
lunda fick utsigt på platsen. W allius hade sin egen kandidat i en 
lektor från Strengnäs, Olaus Erici Moretus, och synes äfven vunnit 
Skytte på sin sida. Till rikskanslern skref han i M ars 102;'), a t t  om 
Laurelius finge platsen, »vore det ingen vån på något välbeställdt 
konsistorium h är i Upsala, särdeles theologicum, der det så  af blods- 
förvandter och h änder skulle uppfyllas». Skulle så  fram lidne ärke
biskop Olai M artini son, M artinus Nycopensis, som ock var trolofvad 
med en Kenieii dotter, få professuren i logik efter Laurelius, så  blefve 
ställningen alldeles odräglig, ty denna »liga affinitatis» kunde då göra 
allt efter sin v ilja 2). Det kunde ej lugna honom a tt  finna, de t Skytte 
uppgaf tanken på a tt  göra Moretus till teologie professor. Det var 
då, som han tog till pennan och skref till rikskanslern de t b ittra  
bref jag  förut citerat, der han afråder a t t  göra Kenicius till pro- 
kansler och styrker till a tt  keldrc upphäfva ärkebiskopsem betet3). 
In tetdera p a rtit fick sin vilja fram. Laurelius blef visserligen ordi
narie teologie professor d. 13 Jun i 1025, men hans p lats gafs ej å t  
M artinus Nycopensis, utan å t  Moretus, som 1020 d. 7 April fick full
m akt p å  professuren i logik. Den förre fick nöja sig med en e. o.

')  T ryckt i B ihanget n. 92, s. 286.
2) Anf. st. n. 85, s. 226.
3)  1625 (1. 28 Maj anf. st. n. 86, s. 228. Vid samma tid låg  han  i det mest 

opassande gräl med sin dom kyrkosyssloman, men denne tycks varit af samma 
art, som sin förman och gaf hans ohöfligheter igen med ränta (se bilagan till 
e tt W allii bref till Oxenstjerna d. 15 Ju n i 1625, Riksarkivet, Oxenstjernska sam
lingen).
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professur i mekanik och optik, å  hvilken han  sedan fick fullmakt 
som ordinarie professor d. 15 Januari 1G28.

Men den gam la oviljan fortfor, och, n är Skytte 1627 visiterade 
som kansler, fann han nödvändigt a tt  gripa in i saken, så mycket 
m er som der talades öfver a llt derom och ryktet äfven hunnit konun
gens öron. W allius förklarade, a tt  han för sin person gerna ville 
lefva i enighet, men han kunde ej hegripa, hvarför Lenmus alltid var 
honom emot; denne hade till och med nekat honom a tt  gå upp på 
kom m unitetet och sagt, a tt  han lade sin näsa i allting. Det kom 
likväl i dagen, a tt  W allius gjorde anspråk på a tt  der vara en slags 
generalinspektör och a tt  han ansåg sig som en sådan böra afgifva 
enskilda .redogörelser till konungen och rikskanslern, således p å  sidan 
om den vanliga vägen. De and ra  ville ej tå la  detta, och kanslern 
gaf dem rä tt, han yttrade, a tt  konungen ville, a tt  h ä r  skulle vara en 
status aristocraticus och a tt  ingen egde någon superioritet öfver de 
andra. Ej u tan  skäl rik tade han till de öfrige professorerna, som ej 
rå d t med W allius, de skarpa orden: »viljen I vara sådana eländiga 
stackare (vilia pecora), a tt  I låten eder underkasta, så  m å i sjelfva 
se eder om» J). D etta var dock ej den enda orsaken till missämjan. 
E n  annan var den, a tt W allius använde predikstolen för a tt  angripa 
sina m otståndare, hvaraf skandalösa uppträden blifvit följden. Så 
hade W allius en gång, med anledning af a tt  studenterna grasserade 
i staden, i sin predikan fa rit u t  mot ungdomens lärare, såsom derför 
ansvarige. De andre togo illa vid s ig 2), och efter gudstjenstens slut 
gick Lenmus fram  och förebrådde honom härför, hvarvid det kom till 
en häftig ordvexling mellan dem begge. Hvarken rum m ets helgd 
eller trängseln a f  de omgifvande professorerna och studenterna erin
rade dem om det anstötliga häri. W allius försvarade sig nu med, 
a tt  han icke syftat b lo tt på professorerna, och a tt  för öfrigt det vore 
hans skyldighet a tt  straffa ej b lo tt borgarne utan ock akademici. 
Ärkebiskopen invände, a tt  om alla skulle så  »carpera» hvarandra, 
så blefve deraf en stor oreda och förargelse; han klagade, a tt  då 
h an  för pesten höll sig inne i s itt hus, hade W allius sag t från predik
stolen: »du m å vara så lä rd  du vill, i kyrkan m åste du likväl gå». 
H an och de öfrige togo Lenmi parti, ehuru W allius sökte utpeka den 
siste ensam t såsom sin ovän. Saken slöts dermed, a tt  på  kanslerns 
fram ställning de ingingo förlikning, ehuru W allius ej gerna kunde 
med belåtenhet höra  följande Lemci ord, då denne räckte fram  sin

' )  D etta berättas i protokollet för d. 8 October 1628; a tt det ej fick inflyta
i protokollet för d. 28 Maj 1627, då det yttrades, är ej så underligt.

2) Ja g  kan ej finna, a tt någon mer än den ofvannämdo Moretus stått på 
W allii sida.
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hand: »vele I vara en from och god man och hålla  eder såsom en 
af oss och icke usurpera  eder större autoritatem , än  någon af eder 
collegis och lå ta  oss hlifva p å  predikstolen, så vilja vi vara  vänner» J).

Oenigheten fortfor dock som förut, och de an d ra  fingo genom 
W allii egen framfärd tillfälle a tt  lå ta  honom känna sin styrka. B land 
universitetets adjunkter fans sedan fyra å r  tillbaka en ganska fram 
stående man, Eskillus Petraeus, som d. 21 M ars 1028 blifvit utnäm d 
till teologie lektor i Åbo, med löfte a tt  hlifva hågkommen vid första 
ledighet inom teologiska fakulteten i U psala 2). Tillika hade han ut
verkat sig kanslerns tillstånd a tt  efter vissa profs afläggande prom o
veras till teologie doktor 3). W allius, som ville begagna tillfället a t t  
re ta  sina em betsbröder och kanske ansåg sig som fakultetens ende 
doktor ensam berättigad  a tt  med saken taga någon befattning, sköt 
dessa å t  sidan och började på egen hand förbereda alltsammans. 
Oförsigtigt nog tillä t han sig a tt  tram pa konstitutionernas tyd liga 
bud under fotterna. Enligt dessa skulle kandidaten anm äla sig hos 
konsistorium, der saken skulle af dekanus föredragas, hvarpå före
läsning och disputation skulle af denne anordnas. Ingenting af d e tta  
iakttogs. W allius lät, sina m edbröder oåtsporda, och d e tta  ehuru 
icke han utan Lenseus var dekanus, anslå e tt offentligt program  be- 
segladt med hans eget sigill, i stället för fakultetens, hvarigenom han 
kallade ungdomen till Petrasi profföreläsningar. Sedan dessa voro 
hållna, anslog han äfven dennes disputation 4). Lenaeus anm älde 
dessa olagligheter i konsistorium och begärde dess beslut i saken, 
men det ser u t som om m an der först undvikit a tt gifva e tt bestäm dt 
s v a r5). Teologiska fakulteten vände sig då till ärkebiskopen, och 
han underrä ttade  Wallius, a tt  antingen m åste han  uppskjuta disputa- 
tionen, tills han rådgjort i saken med fakulteten, eller också skulle 
ingen teolog infinna sig. Denna hotelse gjorde verkan, och W allius 
gaf efter; det harm ade honom dock djupt, a tt  rek tor (Stenius), som

‘) Fur ofvanstående se kons. protokoll <1. 28 Maj 1027 (Bihanget s. 294—301).
2) R iksregistraturet. Petrams blef sedan både professor (1640) och biskop i 

Åbo (1652).
3) Enligt utkastet till teologiska fakultetens skrifvelse till riksrådet, som jag  

efter det utskrifna conceptet tryckt i B ihanget n. 94, s. 305; dessa begge handlingar 
utgöra hufvudkällan för min skildring.

4) Den handlade »De antichristo magno, qui est Romanus pontifex» (Lidén, 
Catalogus disp. I, 533). Lenreus ansåg ämnet ej läm pligt, emedan »en förnämlig 
controversus fidei articulus borde in ejusmodi articulis förhandlas» (Konsist. proto
koll d. 8 Octob. 1628).

s)  I  det nyss åberopade protokollet säges, a tt professores svarade, a tt de måtte 
förlikas, hvarpå theologi erinrade om Skvttes ord förra å re t: »viljen i vara sådana 
vilia pecora etc.
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omsider fa tta t mod och förbjudit disputationen, så sen t lä t kungöra 
s itt beslut, a t t  förbudet anslogs först en timme före den, å  livilken 
disputationen skulle försiggå. När så  tillika han  förnam, a t t  fakul
teten äm nade lika fullt anordna Petrsei promotion, och a tt  denne 
skulle disputera under Leiueus ’), som han m inst a f alla  kunde för
draga, b ra s t hans vrede lös, ty han  såg deri en personlig förolämp
ning. H an uppspikade offentligen e tt hånande anslag, hvari han sköt 
skulden p å  sina kolleger och på e tt opassande sä tt ta lade om ärke
biskopen, Lenmus och Laurelius under benämningen »våra tre  teologer». 
T illika sa tte  han sig genast ned och skref en inlaga till regeringen, 
hvari han  begärde inställelse af hela promotionen. Han klagade 
öfver det hänsynslösa sätt, hvarpå man h indrat hans disputation i 
sista  stund, d å  redan en stor skara  åhörare var samlad. Han be
skyllde ärkebiskopen öppet a tt  hafva gjort det för a tt  behaga sina 
m ågar (Lenmus och Laurelius) och förnekade Lenmi rättighet a tt  då 
han  sjelf ej var teologie doktor tag a  någon befattning med promo
tionen. P å  beskyllningar och häftiga utfall i öfrigt tyckes han  ej 
varit sparsam.

H ans m otståndare blefvo honom ej svaret skyldige. Fakulteten 
ingick till råd e t med en skrifvelse, hvari den vederläde alla Wallii 
anklagelser och öppet sjöng ut, hvad den om honom tänkte. Ehuru  
åtskillig t u teslu tits u r  skrifvelsen -) hade den ändock väl mycket 
karak teren  af en stridsskrift, ocli tonen, om ock förklarlig genom 
W allii fram fart, ä r  ej värdig akadem iska fäder; man skulle knappt 
kunna tro, a t t  den annars för sin m ildhet kände Laurelius kunnat 
skrifva med sådan skärpa. Hvad W allius sträfvat efter det vore a tt 
göra sig till herre öfver universitetet, och intet medel hade dertill 
synts honom under hans värdighet. »Ty den som föraktar de akade
m iska lagarne, icke lyder rektor, a lltid  sä tte r sig öfver konsistorii öfriga 
m edlem m ar och bespottar deras mening, som med odräglig högfärd 
och uppblåst min kallar och skrifver sig den högste bland professo
re rna  och icke erkänner någon såsom sin like, han  sträfvar efter 
envälde». De fly till råd e t med ödmjuk bön, a tt  det m åtte med sin

')  Disputationens titel var: D e justificatione hominis peccatoris coram  deo, 
cu i ad ju n cta  est qucestio de llom ano  pontifice, an sit A ntichristus  (enligt Stiern- 
man, B ibliotheca Svio Got. 2. 346). D isputationen blef förmodligen ventilerad, efter 
regeringen d. 31 Maj 1640 säger, a tt Petrteus undergått examen publicum (dit äfven 
disputationen hörde) redan i Gustaf Adolfs tid (Riksregistraturet).

2) Deribland, att de ej kunna kontrollera W allii klagan, a tt hans åhörare här
igenom minskats, ulldcnstund han blott en gång haft sina lärjungar uppe i examen, 
sedan han  blef professor, medan de andra enligt konstitutionerna två gånger årligen 
förrä tta t examen.
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myndighet stäfja denne äregirige fridsstörare och lia.Ha honom inom 
gränserna a f  hans teologiska kall.

R ådet inkallade både W allins och Lenams och beslöt efter a tt  
hafva förhört begge, a tt  Skytte skulle skrifva till universitetet och 
befalla inställandet af vidare åtgärder med Petraei promotion Denne 
som fullgjort alla vilkor fick vänta ända till nästa  teologie doktors- 
promotion 1640, för a tt  erhålla doktorshatten. G ustaf Adolf sjelf 
säges hafva u tta la t s itt missnöje öfver teologernas tvedrägt i de 
skarpaste ordalag; han skulle till och med hotat den, som o rä tt 
hade, med döden -).

Wallii stridslystna sinne förde dock sn a rt till nya uppträden. 
Det var honom i synnerhet omöjligt a tt  ej från  predikstolen utpeka 
och an tasta  sina m otståndare. Men han retade dem äfven genom 
sitt spioneri, hvartill han använde sitt eget tjenstfolk. Och d e tta  gaf 
anledning till e tt ny tt förargelseväckande uppträde. Han hade nem- 
ligen derigeuom en gång tro tt sig finna, a tt  vid en afskedsfest, som 
skolans konrektor Johannes H unterus höll en Lördagsqväll, der å t-  
skillige professorer voro närvarande, hade man ej sp ara t hans person. 
Morgonen derpå hade han en predikan färdig, i hvilken han så öppet 
angrep sina ovänner, a tt  borgarne hade glädje deraf i sina bänkar. 
Förargelsen var så stor, a tt  ärkebiskopen sammankallade konsistorium 
och lä t företaga undersökning. Men W allius lä t ej skräm m a sig. 
Till svar på några ord af ärkebiskopen had  han denne a t t  icke som 
en ak tor lägga sig i saken, ty  de an d ra  voro m äktiga nog a t t  utföra 
den emot honom. Han försökte äfven a tt  för sekreteraren diktera, 
hvad som horde tagas till protokollet, hvilket djerfva tilltag  dock 
afklipptes genom rektors (Staleni) bestämdhet. I sak försvarade han 
sig med, a tt  »han synden straffa m åtte och ingen kunde honom för
mena a tt  näm na de lärde». H ärem ot opponerade sig alla  de andra, 
och ärkebiskopen slöt sam m anträdet med dessa hotande ord: »denna 
oroligheten ä r  icke till lidandes, a t t  I så affektuose talen uti predik
stolen; derföre hvar h ä r  icke blifver bot uppå, kommer saken vidare 
och då blifver kanske icke som I vele, såsom ock uti Messenii tid  
skedde, när hans sak devolverades till riksens h e rra r i Stockholm» 3). 
Det bekom dock den oförbätterlige domprosten föga; han stod väl 
hos Skytte och and ra  förnäm a personer och fruktade dessutom  ingen.

')  Rådsprotokoll af d. 21 October 1628. Den 29 October föredrogs Skyttes 
skrifvelse i konsistorium.

2) E nlig t yttrande af Magnus Gabriel De la Gardie i konsistorium år 1662  
(anfördt af Fan t, Historiola lite ra tu re  G re c e  I, s. 58).

3) Konsistorii protokoll för d. 6 Ju li 1631 (Norliu i sina Bidrag h a r orätt 
citerat det under 22 Juni).
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Skytte sjelf b ar kanske visat väl mycket öfverseende med Wallius, 
men i öfrigt b ar ban allvarligt sträfvat a t t  fylla sin kanslersplats. 
Vi skola se, burn  ofta ban  besöker U psala för a tt  bå lla  dessa visita- 
tioner, på  bvilka konstitutionerna med rä tta  lade stor vigt, såsom 
den förnäm sta kontrollen deröfver, a tt professorerna och and ra  gjorde 
sina skyldigbeter. De härvid hållna protokollen gifva en bild a f  det 
dåvarande universitetet och dess egenheter, och jag  vill m eddela några 
d rag  från Skyttes första visitation härstädes d. 26—28 Maj 1G27 ').

Hans första fråga blef den, om de nya konstitutionerna ordent- 
ligen tillämpades. Det uppgafs då, a t t  några medlemmar i det mindre 
konsistoriet ännu ej blifvit utsedda, u tan  man hade alltid  kalla t alla 
p å  en g å n g 2). Skytte lä t då  genast företaga val, bestäm m a böter 
för uteblifvande och u tsä tta  Onsdagarne såsom ordinarie konsistorie- 
dagar 3). Mot protokollen gjorde ban  den anmärkningen, a tt  de voro 
alldeles tor korta och botade sekreteraren med afsättning, om de ej 
blefve fu llständigare4); äfven erinrade ban, a t t  sakerna skulle i konsi
storium  behandlas på latinska språket. Äfven rådde ban  dem a tt  
bos konungen anhålla om nya professurer. I teologi kunde två extra 
ordinarii beböfvas, i ju rid ik  en ordinarie och en ex tra  ordinarie, 
emedan några af dem alltid kallas till bofvet för nittegångssaker, 
i medicin en ordinarie och en ex tra  ordinarie. N är ban  förnam, a tt  
Johannes F ra n c k 5) ensam föreläste medicinen, under det Chesneco- 
pherus b lo tt sysslade med fysiken, y ttrade  ban  bäröfver missnöje och 
till svar på professorernas invändning, a t t  ganska få studerade medi
cin, emedan det b ä r  i landet gåfve en ringa förtjenst, y ttrade lian, 
a t t  några  m åste dock slå  sig på d e tta  studium ; de kunde jäm te sin 
p rak tik  också med tiden sköta an d ra  kall. Tillika befallte ban a tt 
b land studenterna utse 12 de skickligaste politici, för a tt  sända dem
till bofrätten och förskaffa dem öfning i offentliga värf.

H an in lä t sig äfven närm are p å  undervisningen, varnade för 
öfverdrift i disputationsöfningar och menade, a tt  professorerna skulle 
heldre hänvisa lärjungarne till goda författare. Med en viss förvåning 
bade ban sett, a tt  den nyutnäm de professorn i historia, Loccenius, 
hade så  få åhörare som fyra; ban sporde om orsaken bärtill och

')  T ryck t i Bihanget n. 93, s. 287—304.
2) Det sista torde nog vara sant, men medlemmar i konsistorium minus valdes

verkligen redan d. 26 Augusti 1626.
3) W allius invände, a tt  han då ofta vore hindrad af sina liktal, men kanslern 

gillade ej detta såsom laga förfall.
4) Protokollen blifva också vidlyftigare från denna tid, hvarjämte de när

varandes namn angifvas.
s) Om honom se ofvan s. 210 not. 3. Medicinska fakulteten fick verkligen 

en  ny e. o. professor detta år i licentiaten Raicus, men ej så de andra fakulteterna.
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huru  han  läste. Denne svarade, a tt  de, som antecknat sig, hade dock 
varit tolf, och a t t  han för närvarande explicerade Caesar, hvilken han  
hoppades absolvera p å  e tt halft år. Professorn i poesi, som föreläste 
Ovidius, Yirgilius och Horatius, förmanades a tt  »referera dem ad  
usum». Det samma yttrades äfven till professorerna i m atem atik, 
hvilka dessutom tingo den egendomliga frågan, om de ej stundom  
ville vexla professurer sins emellan, d å  det ju  vore ledsam t a t t  a lltid  
behandla samma sak, hvarpå de dock ej gåfvo något svar. Till alle
sammans ställdes den erinran a tt  dirigera sina disciplinas ad  praxin. 
Såsom äkta  R am ist begagnade han tillfället a t t  gifva teologerna en 
vink a tt  icke inblanda filosofin i det teologiska studiet; W allius fick 
särskild befallning a tt  förmana fil. adjunkten Petraeus a t t  vänja sig 
»att trac te ra  res theologicas stylo theologico och icke mixto more 
scholasticorum». Studenterna skulle liafva tillträde  p å  biblioteket, 
för a t t  der läsa bonos authores; professorerna skulle anm äla, hvilka 
böcker som vore nödiga, så skulle konungen 110g bekosta deras in 
köp. U niversitetets privilegier och akter, som nu förvarades hos å t 
skilliga professorer, skulle genast inlevereras i konsistorium och in
läggas i en k ista a tt  på  något säkert ställe förvaras; ärkebiskopen 
föreslog härtill sakristian. Bokhandlarnes an ta l borde ökas till två 
eller tre ; sjelf lofvade han a tt  hos den ryk tbare  Elzevir i Leyden 
utverka, a tt  böcker, m atem atiska instrum enter och karto r hitsändes.
— R örande de adliga studenterna framförde han  konungens befall
ning, a tt  professorna skulle examinera såväl dem, som deras praecep
tores för a tt  taga reda p å  deras framsteg.

H uru han  vid samma tillfälle ransakade i striden mellan W allius 
och hans embetsbröder, h a r  jag  nyss skildrat. Äfven kom m unitetets 
angelägenheter inspekterades, ty W allius hade kommit med åtskilliga 
klagomål öfver spism ästaren; det befans dock, a t t  härm ed ej var så 
farligt. Skytte förmanade, a tt  dess inspektörer skulle göra sin plik t; 
tillse a tt  spisordningen följdes och a t t  räkenskaperna ordentligen af- 
slötos; de skulle äfven öfvervaka, a tt  studiosi ta lade latin p å  kom- 
m unitetet och »moverade en question  vid hvar disk i alla  m åltider».
— Till sist meddelade kanslern, a t t  kungen befallt, a t t  fyra musi
kan ter skulle sändas till U psala a tt  lä ra  studenterna musik »och 
korrigera den inflexibilem vocem».

Kanslern var enligt konstitutionerna m ellanlänken mellan rege
ringen och universitetet. Så svårt hade dock ännu formerna i d e tta  
öfvergångstidehvarf a t t  göra sig gällande, a t t  Skytte, ehuru riksråd  
och kansler, m åste några gånger åse, h u ru  man gick lionom förbi 
och utan  hans hörande eller öfriga formers iakttagande tillsatte
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professorer 1). Så skedde t. ex. 1630, då konungen på samma dag 
(d. 9 Jan .) besatte de sedan flera å r  lediga professurerna i romersk rä t t  
och logik 2) med doktor Daniel Nicolai Sidenius och Laurentius Matthise 
Stigzelius. Hvarken konsistorium  eller kansler hade få tt y ttra  sig. 
Det oformliga förfaringssättet förklaras till en del deraf, a t t  Skytte 
var långt borta i Livland och a tt  konsistorium sölat med förslagen3). 
Det senare ansåg sig förfördeladt och tvekade hvad det skulle göra, 
n är de begge fullm akterna presenterades. Skytte blef d jup t uppretad 
öfver a tt  se sig förbigången; till hans harm  bidrog kanske känne
domen om, a tt Stigzelius visserligen ej hade någon lust a tt  svärja 
Rami fana, livilket i kanslerns ögon var första vilkoret för a tt  blifva 
lärare i filosofi. H an uppsatte vid första underrättelsen om Stigzelii 
tilläm nade befordran en skarp protest mot hvarje utnämning, som 
skedde utan  hans hörande, såsom stridande mot konstitutionernas 
tydliga b u d 4). Denna öfversände han  till universitetet för a t t  i dess 
ak ter intagas och ålade professorerna a tt  vid de två ledigheter, som 
ånyo förestodo, meddela sig med honom 5). Och härm ed sliits hela 
affären. Stigzelius stod dock aldrig  i hans gunst och vid examen 
1639 behandlades han af Skytte på e tt sätt, som häntyder p å  person
lig ovilja.

Dessa utnäm ningar med sin olagliga form stodo dock ej ensamma. 
Redan följande å re t skedde ånyo en dylik, som väckte ännu större 
uppm ärksam het och förde till ganska långvariga strider. Poeseos 
professuren blef nemligen ledig om hösten 1630, d å  Columbus i Sep
tem ber kallades till kyrkoherde i Husby i Dalarne. Fakulteten upp
satte  på förslag två filosofie adjunkter, E ricus Brunnius och Isaacus 
Lundius, sam t lektorn i Linköping Andreas Gylle, men i konsistorium

')  D etta var nära  a tt  längre fram hända sjelfva Axel Oxenstjerna, (lå L ith- 
manmis nämdes till teologie professor, hvarom mera nedan.

2) Professuren i romersk rä tt hade i 4 år stått ledig alltsedan Heiners tid. 
Logiken hade efter Moreti död i Nov. 1628 upprätthållits, eget nog, af den ene 
medicine professorn, Chesnecopherus, som fick mycket beröm af Skytte för sin filo
sofiska metod.

3) I  kons. protokoll d. 22 Jun i säges, att fakulteten visserligen satt förslag 
till professuren i logik, men a tt konsistorium, som ej fann saken brådskande, då 
Chesnecopherus skötte platsen, dröjde och så öfverraskades af utnämningen. A f 
protokollet d. 3 Febr. 1630 synes, a tt Lenteus hos konungen förordat Sidenii och 
W allius Stigzelii utnämning, ehuru de sökte fram ställa sitt förfarande i den oskyldi
gaste dager.

4) Protesten daterad D orpt d. 30 April 1630 fins i original bland Kanslers- 
brefven.

5) D orpt d. 14 Augusti 1630 (orig. anf. st.). De två platser hvarpå Skytte 
syftar voro en ju ris  professur efter Crusius, som kallats till hofrätten, och poeseos 
professuren (se texten).
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hade man svårt a tt  komma öfverens. Slutligen förenade sig 11 pro
fessorer om att, då  Lundius vore promoverad och sedan fyra år 
adjunkt vid universitetet, föreslå honom tillsvidare till e. o. professor
1 ämnet, tills man finge närm are reda  på Gylle. P å  denne å te r 
röstade Bringius och Staienus. W allius hade sin egen kand idat i 
mag. Laurentius Fornelius. »Det vore en man, som kunde skrifva ett 
carmen p å  8 dagar; Lundius hade aldrig  d isputerat sedan han blef 
student» *). Saken fick emellertid hvila, tills Lundius skrifvit e tt car
men som prof, men då detta  framkom påstod W allius, a tt  deri voro 
svåra »errores ortographici, prosodici e t historici». De an d ra  förenade 
sig med Laurelius, som yttrade, att, ehuru Lundius ex professo hade 
slagit sig p å  m atem atik och språk  och icke på poesi, så  hade han 
dock »vackra theses, venam poeticam och vacker dictionem», hvarför 
de utsågo honom till extra ordinarie professor -). W allius, som ej 
varit närvarande vid valet, förklarade öppet, a tt  Lundius aldrig  skulle 
komma till platsen; han kunde ej smälta, a tt  denne som i 10 år 
varit hans lärjunge skrifvit e tt skarp t svar p å  hans anm ärkningar. 
Ärkebiskopen underrättade emellertid Skytte, som ännu var i Livland, 
om beslutet, och han  stadfäste d e tsam m a3). Då var likväl platsen 
redan bortgifven af konungen. Gylle hade rest u t till Tyskland och 
der förvärfvat sig Gustaf Adolfs b ref å  professuren 4), u tan  a tt  konsi- 
storii och kanslers mening inhemtats. Med delade känslor mottog 
konsistorium underrättelsen. Men mot konungens utnäm ning stod ej 
något a tt  invända, och så fort sjelfva fullmakten uppvisades, skrefvo 
de och underrättade Skytte om sa k e n 5). Det m åste hafva känts 
ganska b itte rt för honom a tt  för and ra  gången på så  kort tid  blifva 
u tsa tt för en dylik förödmjukelse, men han  insåg ock, a t t  saken ej 
stod a tt  ändra. Till Gylle skref han helt kort, a tt  han gifvit s itt 
samtycke, ehuru det ej fick blifva något prejudikat; till konsistorium,

')  Konsistorii protokoll »1. 3 ocli 30 Nov. 1630.
2) Protokollen cl. 16, 19 ocli 26 M ars 1631. Någon sådan rä tt egde ej konsi

storium; åtgärden bestod också egentligen i a tt han förordnades att upprätthålla 
professuren, för hvilken han ock uppburit full lön enligt räkenskaperna.

3) Kenicii bref d. 9 Ju n i 1631 (Riksark., Acad. Ups. V I) ; kons. protokoll d.
2 Nov. 1631.

4) E rfurt d. 24 Sept. 1631 (afskrift i R iksark., Acad. Ups. V I). Möjligen har 
han bedragit både sig sjelf och konungen genom föreställningen, att han blifvit af 
konsistorium kallad, ty när i konsistorium hans bref med underrättelse om utnäm 
ningen upplästes, heter det att han »Consistorio för synnerlig favore betackade och 
efter M. Israelis Bringii berättelse vocatione till professionem poeticam». W allius 
säger visserligen i sitt yttrande d. 1 Febr. 1632 (R iksark., Ac. Ups. V I), a tt Gylle 
var af professoribus unanim iter eligerader, som finnes in actibus consistorii. Men ej 
e tt ord fins härom i protokollen.

®) D en 2 Febr. 1632 (orig. Riksark., Acad. Upsal. V I).
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a t t  p å  samma gång det erkände Gylle, skulle det gifva honom en 
skrapa, för a tt han g å tt detsam m a förbi *). W allius, som ej sparat 
på  de svåraste tillvitelser mot Lundins eller orim ligt beröm för Forne- 
lius 2), hade emellertid lyckats utestänga den förre från  platsen. Det 
lider in tet tvifvel, a t t  utgången var för universitetet fördelaktig, ty 
Gylle var en r ik t begåfvad man, under det Lundius, hvad m an än 
m å skrifva på räkningen af W allii hendskap, ej tyckes visat prof på 
någon större skicklighet, aldram inst för den plats, som han sökte. 
E h u ru  både kansler och prokansler rekommenderade honom i konsi- 
storii goda minne, stannade han dock på sin adjunktsplats till sin 
död 1636 och såg å re t förut Fornelius intaga poeseos professorsplatsen, 
sedan Gylle kallats till Stockholm.

Vi hafva hunnit fram  till slutet a f G ustaf Adolfs regering. Innan 
vi taga afsked af densamma, torde det ej vara olämpligt a tt  från 
olika sidor taga en öfversigt a f universitetets tillstånd  och verksam
het. F ör den som erin rar sig, huru ofullständigt och svagt universi
te te t var blott tjugu å r  tillbaka vid G ustaf Adolfs tronbestigning, är 
det en glädjande talla, på samma gång man derigenom också förstår, 
hvarför sto ra  brister ännu kunde finnas. Dessa tjugu å r  hafva dock 
i universitetets historia ingripit m er än  något annat tidskifte af 
sam m a längd.

Konstitutionerna af 1626 hade i förening med de nya privilegierna 
bestäm t universitetets rä ttigheter och skyldigheter och derför uppställt 
fasta former. I  mycket hade de b lo tt gifvit laga k ra ft å t  hvad som 
redan  fans. Kanslerseinbetet hade från 1622 varit i verksamhet. 
Konsistorium hade också före 1626 utväxt till en bestäm d institution, 
dess protokoll taga sin början med utgången af 1624, och dylika 
äro det tydligaste bevis p å  en regelbunden verksamhet. Rektoratet, 
dekanaten m. m. hade ock förut åtm instone till nam net funnits. Men 
skilnaden var den, a tt  hvad som före 1626 ofta b lo tt varit e tt nam n 
nu få tt e tt bestäm dt innehåll. Det var dock klart, a tt  ännu någon 
tid  skulle förgå, innan lagarnes bud lingo i verkligheten full mot
svarighet. Vi hafva ju  sett, huru de icke en gång sträng t iakttogos, 
äfven d å  det gällde en så  myndig persons, som kanslerns rättigheter. 
Akadem iska konsistoriet hade så småningom växt fram, som en 
från dom kapitlet skild korporation. H uru sam m anblandade de varit 
under K arl IX:s tid  h a r  jag  förut visat, och d e tta  förhållande h ar 
under G ustaf Adolfs tid  fo rtfa rit3). Det olämpliga häri m åste snart

')  T ill Gylle d. 16 M ars 1632 (afskrift bland kanslcrsbrefven); till konsistorium 
d. 19 A pril (afskrift anf. st.).

2) Se lians bref till Skytte d. 20 April 1632 (B ihanget n. 96. s. 311).
3) 1614 resignerar rektor i kapitlet (Bihanget s. 136); 1618 d. 6 Maj afdömes
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fallit i ögonen, och anm ärkningar gjordes d e rem o tl). E fter u tfär
dandet af 1026 å rs  konstitutioner borde de begge m yndigheterna för 
a lltid  hafva varit s träng t åtskilda, men det ä r  mer än  sannolikt, a tt  
an d ra  professorer, äu de i teologi, ej sällan su tit i dom kap itle t2). 
Det mindre konsistoriet förblef också rä tt  länge en död bokstaf. 
Fakultetsindelningen kunde ej heller vara fullt lefvande, så  länge 
jurid iska och m edicinska fakulteterna blott egde två  p latser och dessa 
ej alltid voro besatta ; 1627 valdes derför ej heller någ ra  dekaner i 
dessa fakulteter, d å  de b lo tt egde hvardera en ordinarie professor 3). 
För öfrigt egde ingen fakultet ännu något sigill, först 1638 fick medi
cinska fakulteten e tt sådant, i anledning hvaraf konsistorium 1G41 
beslöt a t t  bekosta dylika å t  de tre  ö friga4). Vid rektorsvalet hade 
m an i början följt konstitutionernas föreskrift; men 1629 d. 29 April, 
då  Crusius (ju rist) var i tur, men undskyllde sig med a tt  han varit 
det för 2 å r  sedan, valde man läkaren Raicus; det halp ej, a tt  han 
erinrade om sin okunnighet i svenska språket. Och 1633 voro två 
teologer efter hvarandra rektorer. Huru konsistorium sjelfrådigt 
ändrade sta tu ternas föreskrift om prorektoratet h ar jag  förut om
ta la t 5). Ej heller h ar väl föreskriften om offentliga halfårsexam ina 
om edelbart före rektorsom bytet varit särdeles ordentligt iakttagen; 
vi hafva nyss sett, a tt  W allius 1628 beskylldes a tt  b lo tt en gång på 
de 7 år, som han  varit professor haft sina lärjungar uppe i exam en6). 
S tudenterna å  sin sida iakttogo ej bestämmelserna om feriernas längd; 
de drogo bort vid sommarens inbrott, ehuru ferierna begynte först i 
rötm ånaden. En vigtig bestämmelse i statu terna, hvars iakttagande 
konsistorium till sin och universitetets stora skada länge försummade, 
var a tt  noga kontrollera räntm ästarens räkenskaper och tillse, a t t  de 
årligen gjordes färdiga. Jag  får s trax t närm are rö ra  något vid den saken.

i kapitlet en tiondetvist, hvari en professor i teologi, en i medicin och tre  i filosofi 
deltaga (afskrift i Ups. Univ. Bibi., Handl. rör. Upsala stift).

')  Skytte anm ärkte k ring  1620 det som en ovana, a tt såväl philosophi som 
theologi som oftast suto i kapitlet (Bihanget s. 165).

2) T yvärr saknas domkapitlets protokoll 1608— 1633, men ja g  får längre fram 
visa, a tt ännu efter 1633 förhållandet fortfor.

3) Nemligen Crusius i den förra, Chesnecopherus i den senare.
4) Expensräkn. vid 1637 års räkenskaper s. 215 och konsistorii protokoll 

d. 26 Maj 1641.
*) Se ofvan sid. 217 not. 5.
6) Se ofvan sid. 229 not. 2. 1631 yttrades i konsistorium om examen, a tt  den

borttog mycken tid och studiosi voro nyss igenkomna, hvarför de professores, som 
kunde medhinna det, skulle förhöra sina auditores, dermed de sig försvara kunde;
mer än 8 dagar finge examen ej räcka (protokoll d. 19 October). F rån  och med
1629 fins dock ett Album publicorum examinum (konsist. arkiv), som redogör för 
examinandi vid hvarje halfårsexamen.
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U niversitetets ekonomiska ställning hade genom Gustavianska 
donationen af 1624 blifvit i e tt ögonblick förvandlad; de förra be
kymmerna och bristen afiöstes af lugn och riklig tillgång. Sam tidigt 
hade dock konungen med m yntet vidtagit en åtgärd , som drabbade 
universitetet lika väl som hans öfriga undersåter och hotade a tt  be- 
röfva det fördelen at de föregående löneregleringarne. Man hade 
nemligen 1624 begynt präg la kopparmynt, dels för a tt  lindra de 
svårigheter, som bristen på annat m ynt medförde i handel och van
del, dels för a tt  m inska kopparexporten och hålla  varan  uppe i pris. 
Men kopparens pris började sjunka, och det nya myntet, hvars va
lörer skulle m otsvara silfrets, så a tt  en daler silfvermynt och en da
ler kopparm ynt skulle gälla lika, föll p å  samma gång i värde. Silf- 
verriksdalern, som 1625 gällde 6 ' 2 m ark silfvermynt (1 daler =  4 
m ark), betingade derför redan 1626 8 m ark kopparmynt, 1628 9 till 
10, 1629 12 och 1632 fjorton och stundom ända till sexton m a rk 1). 
Det säger sig sjelft, kvilken oreda i alla  affärer härigenom måste 
uppstå. Professorerna m åste liksom alla löntagare lida af, a t t  utfå 
sina ursprungligen i silfver bestäm da löner i underhaltig t koppar
m ynt; en kurs på 13 m ark innebar ju  förlusten a f  halfva lön. Der 
fans dock en utväg för dem a tt något m inska förlusten genom a tt 
u ttaga  en del a f  lönen i spannm ål och dervid betinga sig e tt lägre 
pris än det gällande. Så h a r  ock sk e tt2), ehuru åtgärden  knappast 
kan anses laglig. F ör a tt  afbjelpa m issförhållandet förordnade Gustaf 
Adolf i Jan u ari 1(528, a t t  akademigodsens arrendator (som var sjelfva 
rän tm ästaren) skulle betala lönerna för så väl professorer, som sti
pend ia te r och kom m unitister antingen i silfver efter 6Y2 m ark för 
specieriksdalern, eller i kopparm ynt efter nio m ark för specien; be
räkningen skulle tilläm pas äfven på föregående års s ta t3)- Koppar
m yntets fortfarande fall förmådde honom a tt  redan året derpå göra 
h ä ri den rä ttv isa  ändringen, a tt  lönerna skulle u tbetalas efter riks- 
dalerns kurs i kopparm ynt4). Dessförinnan hade de fieste profes-

')  S tiernstedt: om kopparmyntningen i Sverige (V itt. Hist, och A nt. Akad. 
Handl. Tom. 23.) s. 93, 97, 100 och 107. Han uppgifver kursen 1632 till 14 m ark; 
Konsist. protokoll d. 30 M ars 1631 och W allii href d. 20 A pril 1632 (Bihanget 
s. 311) uppgifva 4 daler ( =  16 m ark), men de senare uppgifterna måste med var
sam het mottagas, ty professorerna hade då rä tt a tt få betalning efter riksdalerns 
kurs och måste vara angelägna a tt uppgifva den så högt som möjligt, hvarom 
m era nedan.

2) 1632 d. 5 Sept. taga professorerna akademispannmål af räntm ästarn för 5 
daler kopparm. tunnan; priset tycks dock hafva nu liksom 1630 i allm änhet varit 
9 till 10 daler (Konsist. prot.).

3) B ref utan u tsatt dag i Ups. Univ. Bibi. Palmskölds sanil. Tom. 281, s. 121.
4)  Upsala d. 12 December 1629 (O riginal i Konsist. arkiv).
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sorérna för å re t 1G29 bekommit e tt slags dyrtidstillägg ’). A tt kurs- 
beräkningen sedan verkligen blifvit vid lönernas u tbetaln ing tilläm 
pad synes af utgifterna 1630, d å  professorerna få sina löner i kop
parm ynt efter en kurs af 14 m ark p å  silfverriksdalern som det tyckes2).

Det var klart, a tt  kopparm yntets vexlande värde ej skulle under
lä tta  räkenskapsföringen och särskildt för en oärlig rän tm ästare  be
reda tillfälle till underslef. Universitetets inkom st under å re t 1625 
hade stigit till 15,212 daler silfvermynt, utgifter b lo tt till 12,123, så  
a tt  behållningen uppgick till 3,089 daler. F ö r 1629 skall inkomsten 
stigit än d a  till 21,000 daler, och lem nat e tt öfverskott öfver utgif
terna  af 4,000 d a le r3). Följande å r  visar visserligen högre siffror, 
men i sjelfva verket lägre belopp, ty  beräkningen sker nu tydligen i 
kopparmynt. Den behållna inkomsten u tgör 38,611 daler och utgif
ten b lo tt 28,953 daler. A ret 1631 visar en stegring i inkomster till 
43,760 d a le r4) och i utgiften till 35,211. Följande å r  äro summorna 
minskade till 39,858 och 33,595 dalar. F ör en bedräglig rän tm ästare  
fans h ä r utrym m e för åtskilliga finansknep genom a tt  t. ex. uppföra 
akademispannmålen till högre pris än han försålt den eller a fko rta  
rän to r under uppgift a tt  hemmanen voro öde etc. Visserligen borde 
underslef ej gerna kommit i fråga under den förste räntm ästaren 
Mag. E ricus Olai Balingstadius (1621— 16285), efter han arrenderade 
de Gustavianska godsen af universitetet från och med 16256). Men 
dels tyckes han hafva, oak tad t kon trak te t uppgjordes på en tid, då  
b lo tt daler silfvermynt fäns, sökt komma ifrån med a tt  betala vissa 
poster i kopparmynt, dels lyckades det honom obegripligt nog a tt  för

')  1625—28 års räkenskaper äro visserligen förkomna, men i R iksarkivet 
(Acad. Upsal. I) finnes lyckligtvis en jämförelse mellan lönerna 1622 och 1629 (der 
står 1628, men lönerna gälla året 1629). A f den framgår, a tt  hvarje professor, som 
ej hade öfver 400 daler, fick 100 daler till (och eget nog äfven Crusins, som hade 
500 daler), adjunkterna fingo 100 daler för 60 etc. D etta augment hade kanslern 
beviljat och konungen förhöjt till 38 daler på hvarje hundra (Konsist. protokoll 
d. 3 Febr. 1630), men räkenskaperna utvisa ej, a tt Konungens förhöjning utgått.

2) 1629 års räkenskap i Kammararkivet. Och efter samma kurs få de sin lön 
1631, 1632, ehuru kopparmyntet fallit ytterligare.

а) Konsist. protokoll d. 3 Febr. 1630. D å räkenskapen fattas, är det omöjligt 
a tt  se, hvadan inkomsterna kunnat så stegras.

4) Denna stegring är säkerligen blott nominell och föranledd af kopparmyn
tets fall d. v. s. kursens stigande.

5) 1628 den 9 Juni sättes mag. Ericus H unterus på förslag till räntm ästare 
(Kons. prot.).

б)  Enligt odaterad (1644) skrift af acad. notarien Ericus Norasus angående 
tvisten med Balingstadius (Riksarkivet, Academica Ups. I). Arrendesumman angif- 
ves i Norlins B idrag till Upsala Universitets H istoria s. 45 till 15,385 daler; hans 
källa  har jag  ej kunnat finna.
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en tid  dölja, a tt  han ej i 1625 års räkenskap debiterat, sig för uni
versitetets behållning från föregående år, som steg till 3,089 daler 
silfvermynt. Saken upptäcktes slutligen, men universitetet fick vänta  
länge för a tt  få u t sin rä tt, som med rän to r växt till öfver 4,(XX) 
daler och ännu 1(544 ej var fullt b e ta ld 1). U niversitetet, som efter 
honom an tag it mag. E ricus H unterus till räntm ästare, beslöt nu a tt  
ej vidare u tarrendera godsen, för a tt  få reda p å  de verkliga inkom
ste rn a2). Men det blef ej b ä ttre  ordning för det. Snart hördes klago
m ål äfven mot H unterus och fortgingo sedan oupphörligt, 1630 på
stods det, a tt  han och B alingstadius på e tt å r  tillskapat fyratio ödes
hemman 3). Två å r  senare anklagades han  a tt  hafva i räkenskapen in
fört spannm ålen till e tt värde af b lo tt 7 daler tunnan, ehuru pro
fessorerna ej få tt den billigare än  9, och han sjelf så lt för 10 d a le r4). 
I visst fall kunde professorerna skylla sig sjelfva då de ej bä ttre  be
vakade sin rä t t  än att, oak tad t konstitutionernas tydliga föreskrift 
a t t  räkenskaperna skulle årligen uppvisas, d e tta  ändock skedde för
s ta  gången å r  16295). Och det ser ej heller u t, som skulle man 
ännu b ry tt sig om den an d ra  föreskriften, a t t  e tt exemplar af dem 
skulle i universitetets arkiv fö rvaras6).

Akademiböndernas ställning h a r  i alla  tider be trak ta ts  såsom 
synnerligen god genom det liberala sätt, hvarpå de behandlats. I 
första början tyckes den ej hafva varit så afundsvärd af det natur
liga skäl, a tt  räntm ästaren  arrenderat universitetets hela inkomst och 
derför pressade bönderna. Kammarkollegium fann sig 1628 föranlå
te t a tt på  grund af klagomål från bönderna i T uhundra härad  ålägga 
Ericus Olai a tt  ej understå sig a t t  utkräfva af bönderna mer än de 
voro skyldige a t t  u tg ö ra 7). Men han  synes hafva g jort det grund
ligt nog, eller ock h ar hans efterträdare  fortsatt, ty ännu fem å r  se
nare skrifver W allius, a t t  en del a f bönderna i V estm anland genom 
osedvanliga bördor tvingats a t t  lem na sina hem m an8). P å  det hela

')  E n lig t Nonei nyssnännla skrift, Balingstadii svar och Konsistorii skrifvelse 
till drottningen, a lla  odaterade och på samma ställe förvarade. Tiden har jag  lyc
kats bestämma efter Kons. protokoll d. 30 April 1644.

2) Konsist. protokoll d. 25 Ju n i 1628.
3) Konsist. protokoll d. 7 April 1630.
■■) Konsist. protokoll d. 4 Augusti 1632.
9) Konsist. protokoll d. 12 December 1629.
6) Akadem iräntkamm arens arkiv  har ej äldre räkenskaper än för 1637.
7) B ref af d. 14 October 1628 (i Kammarark., Kamr. Sandbergs anteckn. om 

läroverken s. 234). Gustaf Adolf hade samma år i Jan u a ri strängeligen förbjudit 
Ericus Olai a tt under någon förevändning besvära bönderna öfver hvad de voro 
skyldige a tt utgöra (det ofvan s. 237 not. 3 anförda brefvet).

8) W allius till Skytte d. 5 Sept. 1633 (Orig. R iksarkivet Acad. Ups. Y l).
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synes dock universitetet alltid  behandlat dem med välvilja och und- 
seende i svära tider.

Gustaf Adolfs s to rartade  frikostighet hade ej m anat till så lifiig 
efterföljd hos enskilda, som han väl väntat. Förutom  Skytte, hvars 
donation föregick konungens, hafva b lo tt två  personer ihågkommit 
universitetet, nemligen riksdrotsen Gabriel Oxenstjernas h ustru  Karin 
Bjelke i s itt testam ente och riksam iralen Carl Carlsson Gyldenhielm. 
Den förra gaf universitetet d. 7 Januari 1(520 några  hemman i Up
land, hvilkas rän ta  skulle utgå som stipendium  å t  en student. Den 
senare donerade d. 5 December 1G20 vissa gårdar i Lagga socken 
till stipendiefond för två  studenter. Han gaf visserligen företräde å t  
fattiga adelsmän, men hans stora aktning för studier och rik tiga upp
fattning af adelsskapet u ttalades i kraftiga ord. Det heter, a t t  adels
män, som försumma sina studier, »varda så värre än som bönder, 
förstå hvarken plog eller bokstaf och ak ta  allenast brutalia, upp- 
snappandes hvad som dem meddelas; dock likväl rä tte  adelskap be
s tå r  i dygder, goda konster och öfningar, m era än som i slägt och 
härkomst». — Gustaf Adolfs egen moder, drottning Kristina, hade 
före sin död (1(525) testam enterat universitetet 10,CKX) d a le r '), men 
det gick sedan ej så lä tt  a t t  bekomma dem.

Vid G ustaf Adolfs död egde universitetet 1(5 i tjenst varande 
professorer; b lo tt två professurer stodo lediga nemligen den i Svensk 
rä t t  efter Crusius, som 1(530 kallats till assessor i Svea h o frä tt-) och 
den i vältalighet, som fortfarande stod ohesatt sedan 1 (523. Der fans 
dock efter 1(52(5 en professur m era än  förr, ty konstitutionerna hade 
tillskapat en ny professur genom a tt  från historien u tb ry ta  etik och 
politik och deraf hilda en sjelfständig lärostol. Den fick sin första 
innehafvare d. 15 Januari 1628, då Israel Bringius näm des till pro
fessor. Omsättningen af lärarekrafter hade ej varit obetydlig under 
G ustaf Adolfs regering. Af de professorer, som vid hans tronbest i g- 
ning gjorde tjenst, funnos nu b lo tt två  qvar, nemligen Lenteus och 
Stenius. Åtminstone trenne, om ej flera hade afgått med d ö d en 3), 
men ej m indre än tolf hade kallats derifrån  till an d ra  platser. Många 
af dessa hade m ottagit pastorater (P. Rudbeckius, Jacobus Burceus, 
Nic. Myliander, Ben. Leuchovius och Jonas Columbus), åtskilliga på 
an d ra  vägar trä d t  i kyrkans eller skolans tjenst (Johannes Rudbeckius,

')  1632 d. 18 Jan u a ri beslöt konsistorium, a tt när medlen utföllo derför repa
rera S:t E riks kapell (på riddartorget). för a tt der kunna liålla öfningar.

2) H an lemnade dock ej Upsala förr än 1631, ty under 1630 kom liofrätten 
t ill  Upsala så a tt han  kunde samtidigt fortfara med sina föreläsningar (Ivonsist. 
prot. d. 23/6 och 20/io 1630, d. 9/2 1631.

3) Itaumannus, Simonius, Moretus, möjligen äfven Ileiner och H indus.
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Johannes M att him såsom hofpredikanter, Laurentius Matthiae och 
Andreas Prytz såsom skolrektorer), and ra  kallats till statsem beten 
(såsom Messenius och Crusius), en hade öfverflyttat till annat uni
versitet (Raicus till Dorpt).

F rån  utlandet hade b lo tt fem lä ra re  inkallats Iiincius 1(522 och 
Heiner 1(523 till professorer i juridik, Simonius 1(525 till Skytteanska 
professuren, Loccenius samma å r  till e. o. professor i h istoria och 
Raicus 1(527 till professor i medicin. Men anbud hafva nog blifvit 
gjorda till flera, ehuru de afbiijts. Jag  h a r ofvan omtalat, huru  man 
■sökte förmå svensken Nicolaus Granius a tt  utbyta sin professur i fysik 
vid Helm städts universitet, emot en m atem atisk i Upsala, ehuru för- 
giifves. Den lärde G erhardus i Jena  hade genom Axel Oxenstjerna 
få tt anbud på en teologisk professur i U psala ').

Det ä r  omöjligt a t t  för G ustaf Adolfs tid  y ttra  sig om innehållet 
af de akadem iska föreläsningarne, då inga föreläsningskataloger finnas 
i behåll, kanske ej ens oak tad t konstitutionernas föreskrift ännu 
blifvit årligen u tarbetade K onstitutionerna sjelfva angifva dock 
ungefärligen professurernas innehåll och uppräkna åtskilliga författare 
som böra användas. Det fins ej bevis för a tt föreläsningarne åsido
sa tts  a f någon lärare, men väl a tt  studenterna försummat a tt  bevista 
d em 3). Och begge p a rte rn a  synas hafva understundom  försummat 
dessa halfårsexamina, som voro den tidens enda kontroll på studen
ternas flit och skicklighet4). D isputationerna spelade denna tiden 
en stor rol, dels der för a tt  de ännu voro nästan den enda utvägen 
for en professor a tt  offentliggöra resultaten af sin forskning, dels 
för den stora vigt man fäste vid förmågan a tt  uttrycka sig ledigt 
och a tt efter retorikens reglor utsm ycka e tt föredrag. Derför före- 
skrefvo ock konstitutionerna, a tt  hvarje professor skulle årligen minst 
en och hvarje adjunkt m inst två gånger offentligen disputera. Det 
ser dock ej u t som denna föreskrift blifvit sträng t iakttagen. Somliga 
hafva d isputerat vida m era än lagen bjöd, and ra  mindre, några, så-

')  Handskrifven anteckning af Stiernman i hans Bibi. Svio Gothica (MS. Ups. 
Bibi. Tom. 2) under E skillus Petrams efter Gerhardi uppgift i företalet till Harm o
nia; Evangelic». Det skedde förmodligen 1620 till 1621, då de fyra teologie p ro
fessurerna skulle besättas.

2) Den första föreläsningskatalogen är den för sommaren och hösten 1634, 
tryckt af Gabrieli Oxenstjerna i hans »Rectoratus Ubsaliensis, H olm i» 1636». Ja g  
har orätt i Bihanget s. 328, angifvit katalogen af år 1636 såsom den äldsta.

3) 1629 d. 18 Febr. proponerar rektor a tt upptänka något sätt. derigenom 
studiosi kunde blifva liållne a tt höra publicas lectiones (Kons. prot.) Loccenius läste 
blott för 12 åhörare (se ofvan s. 232.)

4) Se ofvan s. 229, not. 2.
Ups. Univ. H ist. L  16
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vidt man vet, a ld r ig '). Redan nu skönjer man lios disputations- 
literaturen  samma fel, som genom sekler häfta t vid densamma, näm 
ligen b ris t på  enhet i anläggning och djup i forskning; de t vanliga 
var och förhlef, a t t  man för tillfället kopskref några sidor 0111 det 
första, bästa  ämne, som företedde sig. U ndantag gifvas dock, och 
eget är, a tt de lärare, hvilkas disputationer b ilda e tt sam m anhängande 
helt, också äro de som oftast stigit upp i katedern. Dit höra  p ro 
fessorerna Ckesnecopherus (fysik), Jonas Magni (filosofi) och L aurentius 
W allius (teologi) sam t adjunkten Petrteus (metafysik och fysik)2).

Ej heller höllo sig d isputationerna a lltid  inom gränserna af 
professurens ämnen. I)et torde förtjena a tt  näm nas, a tt  poeseos 
professorn Andreas Gylle disputerade 1633 och 1634 om sådana 
ämnen, som »De prudentia legislatoria», »De virtu te morali in genere», 
»De Prudentia judiciaria» och »De prudentia civili». Men han  h a r 
gjort det på e tt så u tm ärk t sätt, a tt  en professor i rättsfilosofi eller 
juridik ej skulle kunnat  behandla äm net med stö rre  k larhet eller 
djupare insigt.

E tt och annat arbete h ar väl redan  p å  denna tid  utkom m it i 
annan form än disputationens, såsom Synopsis historice universalis af 
Jonas Magni och åtskilliga tal, men de torde blifva lä tt räknade.

In tet ämne spelade en sådan  rol vid universitetet som teologin. 
D et kunde ej gerna vara annorlunda. Det öfvervägaiule flertalet a f  
studenter egnade sig å t den presterliga banan; och de flesta profes
sorerna synas ännu under Karl IX:s tid  kafva varit p rester 3); tiden 
sjelf b ar en teologisk prägel och kännedomen om tidens sto ra  kon
fessionella frågor fordrades både vid rådsbordet och i diplom aternas 
kabinett. Den teologiska fakultetens lä ra re  voro derför bäst afiönade, 
och det ansågs vara  i sin ordning, a tt  ä ldre  lärare  i filosofiska fa
kulteten befordrades vid inträffande ledighet till teologiska platser. 
Ju  mer tiden gick framåt, dess m era oegentlig och olämplig hlef 
denna teologins öfvervigt. Redan Karl IX, som behöfde dugliga 
embetsmän, anm ärkte, a tt  icke alla borde blifva p re s te r4), men för
hållandet blef ändå ej b ä t t r e 5). Och G ustaf Adolf behöfde derför

')  Det sista gäller om åtskilliga adjunkter, så a tt Lundins ej stod ensam i den 
vägen. För en professor, Myliander i matematik, har jag  ej funnit något arbete 
angifvet.

2) Jfr. Lidén Catalogus disputationum Upsal. och M arklins supplement dertill; 
äfvensom Stiernmans Bibliotheca Svio Gotica Tom. I I  och Schefferi Svecia literata.

3) Messenius antyder 1610, a tt de andra i konsistoriet voro prester (B ihanget 
sid. 87).

4) Se ofvan sid. 106  not. 6.
5) E tt kejserligt hofråd, Cosmus v. Zimmern, som kring 1615 reste i Sverige, 

skall hafva fällt följande hårda omdöme om universitetet: D ie  universität un tl
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1(520 erinra, att, ehuruväl institutionen i religionen kunde passera, 
efter alla  voro prester eller studerade a tt  blifva det, så  var den så 
mycket säm re i fråga om verldsliga saker. De teologiska studierna 
hafva också u tan  tvifvel varit obligatoriska för a l l a '). För ögon
blicket borde de varit i e tt blom strande skick under fyra så  fram
stående lärare, som Wallius, Lemeus, Jonas Magni och Laurelius.

De ju rid iska studierna kunna svårligen ännu bedrifvits med 
någon egentlig framgång. De begge professurerna hade endast under 
å r  1625 varit p å  samma gång representerade. Sedan stod Crusius 
ensam i 5 å r  såsom lärare  i svensk rä tt, och den an d ra  professuren 
i allm än och romersk rä t t  fylldes först 1630 med Sidenius. Men det 
dröjde tre  år, innan han kom hem utifrån -) och Crusius som redan 
1630 kalla ts till hofrätten, m åste 1631 lemna U psala 3), hvarföre i hela 
två å r  ingen fans, som kunde det ringaste sörja för de juridiska 
studiernas upprätthållande. Redan dessförinnan hade konungen klagat 
öfver den »inopia politica» som förefans4); det var nog ej första 
gången han b itte rt tick erfara sanningen af det y ttrande han sjelf 
en gång fällde, a tt  äfven i dessa medellösa tider var det dock mera 
ondt om folk än penningar. Loccenii utnäm ning 1634 betecknar en 
ny epok i rä ttens studium  i Upsala; från honom räknar ock den ju ri
diska literaturen i Sverige sina anor.

Den medicinska fakulteten var något bä ttre  representerad. Den 
hade som vi minnas få tt sin förste professor i Johannes Chesneco- 
pherus å r  1613. Han skulle visserligen sköta ej b lo tt fysiken utan  
äfven medicinen, men den senare blef visst alldeles lottlös. 1620 in
rä ttad e  G ustaf Adolf 2 professurer, den ena i fysik, som Chesneco- 
pherus behöll, och den and ra  i Institutiones medicime. Den senare 
stod dock ledig, tills Johannes F ranck  1624 förordnades såsom extra 
ordinarie professor. Förmodligen h ar han ock från början öfvertagit 
anatomin, ehuru 1626 års  konstitutioner förenat den med fysiken,

holie sc/mle aUhier scheiut aucli slecht genug zu  segn. D ie stw lentcn u n d  scliul- 
m eister gehen fa s t  wie die J ilden  m it paretlein  herum, studieren meist theologiam, 
so docli fa s t n icht hölier getrieben w ird , da n n  dass sie n ur d ie  bibel lcaum recht 
lesen leönnen (anteckning i Nordins saml. Ups. Bibi. efter Franc. W okenii Beytrag 
z. Pomer. hist. Leipz. 1732.

')  Så påstod ju  Jonas Magni 1616. Se ofvan s. 178.
2) I  konsist. protokoll d. 2 Maj 1633 säges, a tt Sidenius ännu ej inställt sig.
3) Ilofrätten, som sedan hösten varit i Upsala återvände då till Stockholm. 

Crusius fortfor till dess a tt upprätthålla  sin professur och tolkade derunder på 
svenska föråldrade och dunkla uttryck i lands- och stadslagarne (E. B runnii bref 
till A xel Oxenstjerna d. 25 Dec. 1630, original i R iksarkivet, A xel Oxenstjernas 
brefvexling).

4) Konsist. prot. d. 20 Ju li 1631.
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efter han 1628 utnäm des till ordinarie professor i botanik och ana
tomi. För den egentliga medicinen hade man redan  å re t förut (1627) 
skaffat en särskild representant genom a tt  inkalla en utlänning, 
licentiaten Johannes Raicus från B öh inen '). Det var nödvändigt, 
alldenstund Chesnecopherus ej undervisade i medicin, och sålunda 
bördan föll på Franck en sam 2). E huru  någon sådan  tredje pro
fessur ej fans anordnad, betraktades dock Raicus som ordinarie 
professor och erhöll stö rre  lön än sina kam rater i faku lte ten 3). 
Redan 1630 förflyttades han  emellertid till Dorpt, och platsen blef 
ej tillsatt, emedan den ju s t för Raicus personligen blifvit tillskapad. 
Franck stod sålunda å te r ensam, och ehuru han  var en i sina veten
skaper (särskild t botaniken) u tm ärk t man, förm ådde han  ej allena 
hålla  medicinen uppe. I)et var blott en nödfallsutväg, a tt  man 1631 
ålade Chesnecopherus a tt  föreläsa öfver Institutiones medicinge4). Ty 
af hans 47 disputationer handlar blott en om e tt ren t medicinskt 
ämne, och Franck, som ifrigt sysslade med naturvetenskaperna, h ar 
under denna tid  endast skrifvit några afhandlingar i an a to m i5).

De m atem atiska vetenskaperna egde alltsedan M artini Olai Ny- 
copensis utnäm ning å r  1628 till professor i mekanik tre  represen
tanter, en i m atém atik (Gestrinius) en i astronom i (Stenius) och en 
i mekanik. Det var Skyttes personliga intresse, som förskaffade dessa 
ämnen en sådan ställning. 1 öfrigt hade man från vetenskapens 
ståndpunkt sedt ej kommit särdeles långt. Ty, som en författare 
anm ärker, under de tre  första fjerdedelarne a f  seklet »hann m an aldrig  
inom den rena matematiken, med undantag a f  trigonometrin, utom 
gränserna för det kunskapsm ått, som nu utgör minimum för mogenhets
examen vid våra elementarskolor» 6). Och G estrinius ta la r å r  1652

')  Den 19 Oct. 1627 gör Raicus sin ed i konsistorium.
2) Se Skyttes visitation 1627 ofvan s. 231.
3) 1629 hade han 600 daler, Chesnecopherus och Franck (med augment) livar- 

dera 500. Och Raicus valdes till rektor 1629 före Franck.
4)  Kons. prot. d. 29 Ju li 1631. Chesnecopherus har dock som läkare p rak ti

serat, ty  konsistorium hade vid samma tillfälle vägrat göra honom till bibliotekarie, 
emedan han vore så ofta förhindrad af sin praktik.

8)  Det är karakteristiskt nog för vetenskapens ståndpunkt, att Franck 1624 
skref en afhandling med titeln : D e innocenti corporum occisorum sanguine, qui 
a d  preesentiam siccarii et hom icida ubertim  ex vulnere p ro flu it et e x s tilla t. . .  
Bland teserna efteråt förekomma följande: I )  A n  diabolus homines in  belluas, ut 
ursos, lupos vel feles transm utare p o ss itf  N egatur. I I )  A n  Lappones arte magica 
efficere queant, u t serpentes, rubeta:, bufones et lacerta: hominibus aliisque an i
m antibus ingenerentur ? A ffirm a tu r  cum tristissim a aliorum  exponentia. — Raicus 
liar blott utgifvit 2 afhandlingar i Upsala, hvilka finnas angifna i Lidéns Catalogus 
disputationum.

6) E . M. Dahlin, Bidr. t. de mat. vet. hist, i Sverige f. 1679, Ups. 1875 företal s. II.
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om Copernici »såsom det synes orimliga och från  den fysiska verk
ligheten a llt för aflägsna hypoteser om jordens rörelse och solens 
läge i verldscentrum »'). A tt de m atem atiska vetenskaperna ej kunde 
vara mycket utvecklade synes ju  deraf, a tt  Skytte 1627 kunde föreslå 
professorerna a tt  vexla professurer; och på sam m a gång upplystes 
också, a t t  alla  m atem atiska instrum enter saknades '1). Betänkligt nog 
var äfven, a tt  astrologin ännu ej spelt u t sin rol, såsom vi få se 
nedan, d å  jag  anför några  exempel p å  censurens användning. Astro
logins förnämste dyrkare och idkare, den olycklige Forsius, hade vid 
tiden för sin vistelse i U psala eller s trax t efter u ta rb e ta t en physica, 
hvilken G ustaf Adolf 1626 befallde professorerna a tt  öfversätta och 
om så behöfdes förbättra, för a tt  den sedan m åtte tryckas, Sverige 
till heder sam t dess språk  och lite ra tu r till g a g n 3). Den utkom 
dock ej och förlusten synes ej stor, äfven om man, som rä ttv ist är, 
vid bedömande af dess vetenskapliga värde tager hänsyn till den tid, 
då arbetet skrefs.

Filosofin hade nu såsom ofta gifvit anledning till de hetaste 
strider mellan olika skolor. Vi minnas, a tt Ramismen redan vid 
seklets början begynt a tt  h är trängas å t  sidan af den å te r till makten 
komna Aristotelismen, och hu ru  å r  1605 Paulinus och Skytte deröfver 
d jupt bedröfvats. Det var nog deras inflytande på högre ort som 
åstadkom, a tt  då  1612 den enda filosofie professuren, den i logik, 
fick en innehafvare i Jacobus Burteus, fick han sig ålagdt a tt  följa 
Ramus. Men två å r  derefter utnäm des Jonas Magni till professor i 
politik, historia och juridik, och han, som äfven skref sig professor i 
praktisk filosofi, visade sig vara  en lika oförfärad som talangfull för
svarare a f  Aristoteles system. I öfver 30 dissertationer utgifna på 
10 å r  utvecklade han sina åsigter och banade väg för dem. Vi min
nas, till hvilken häftig sam m anstötning det kom mellan honom och 
Paulinus 1615 och 161(5. Det var nog e tt mot Jonas Magni rik tad t 
hugg, a t t  vid omflyttningen å r  1620 han  blef b lo tt historiarum  pro
fessor, och a t t  philosophia moralis förenades med en af de jurid iska 
professurerna. När han  några å r  senare (1624) blef teologie pro
fessor, ljusnade utsigten för Ramismen, ty professorsplatsen i logik

')  Samma afhandling s. 92.
2) Bihanget s. 294.
3) Gustaf Adolfs bref d. 7 Ju n i 1626 (Skand. Handl. X IV , s. 2 1 6 ). Öfver- 

silttningeu fins i Kongl. Bibi. (dess gamla signum är D. 76) och har följande titel: 
Physica tliet ä r  naturens konst a f f  La tinen  p å  Svenske tungomålet fö rfcrd ig a t  
och vtlitolkat a f f  M . S ig  f r  ido A r  ono F o r sio nit öfver sedd  och förbä tra t och p å  
H . K . M . befalning och omkostnadh a ff  trycket vthgångin. I  slutet har man bi
behållit Forsii anteckning: F in iit hoc opus Sabbatlio prcecedenti dom inicam  I . post 
trin ita tis anno H i l l .
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gafs (efter Laurelius) a f  Skytte å r  1(320 å t  Moretus, hvars tänkesätt 
voro väl bepröfvade. E fter Moreti död 1628 lä t Skytte medicine- 
professorn Chesiiecopherus sköta platsen i öfver e tt år, och a tt  det 
skett i Ramistisk anda kan man vara säker på, d å  Skytte u tta la r 
sin liHiga tillfredsställelse för det sätt, hvarpå han  fullgjorde upp
draget *). Så mycket harm snare blef han vid upptäckten, a tt  Stig- 
zelius, som 1030 utnäm ts till ordinarie professor i ämnet, hyllade 
Aristoteles åsigter. — Den prak tiska filosofin, som saknat egen m åls
man en tid , fick en sådan, d å  1020 års konstitutioner tillskapade en 
professur i etik och politik, till hvilken Israel Bringius utnäm des 1028.

Det historiska studiet torde föga m otsvarat, hvad m an nu för 
tiden tänker sig under d e tta  namn. Fäderneslandets historia ansågs 
ännu, både h är och annorstädes, knappast vara  e tt värdigt föremål 
för universitetsstudier. Dess betydelse hade dock ej undgått den 
omfattande blicken hos de män, som då länkade Sveriges öden, och 
konstitutionerna af 1620 stadgade derför äfven, a tt  professorn i historia 
skulle lägga sig vinn om, a tt  våra  egna konungars h isto ria  blefve för 
ungdomen känd. Men de voro deri långt före sin tid, och det dröjde 
ännu, innan den svenska historien kom a tt  hehandlas i föreläsningar 
eller disputationer. Det kan förefalla så mycket egnare, som vår 
häfdaforskning redan hade vackra anor. F ö r n ä ra  e tt sekel tillbaka 
hade Olaus Petri invigt den genom sin för både forskning och språk  
u tm ärk ta  krönika. Många hade g å tt i hans fotspår, om ock deras 
arbeten ännu ej voro utgifna, såsom Peder Svart, Rasm us Ludvigsson, 
Sven Elofsson, Messenius, Tegel. Men vid universitetet höll man sig 
ännu till den allm änna och egentligen till den gam la historien. Och 
äfven i den hade man ej hunnit långt hvarken i historisk kritik  eller 
sinne för historiens hufvuduppgift och formella principer. Ingenting 
belyser förhållandet bättre, än den lärobok i historia för gymnasierna, 
som den annars skarpsinnige och begåfvade Jonas Magni u tgaf 1022 
under titeln: »Synopsis historia? universalis». Den ä r  ej annat än 
ett efter den då öfverallt gällande indelningen af historien i de fyra 
stora verldsm onarkierna uppställd t register u tan  inre eller y ttre  sam
band, som blo tt h a r  till uppgift a tt  för inproppande i minnet upp
räkna de vigtigaste regenter och händelser; a t t  författaren icke ordar 
om folkens och staternas inre utveckling, m å vara förlåtligt, men det 
ä r  svårt a tt finna, huru han lyckats undvika berättelsens form. F ör 
uppställningen och behandlingen ä r  det betecknande, a tt  historien

')  Se hans bref till Chesiiecopherus (1. 29 April 1629 och d. 17 Sept. s. å. till 
Raicus, dåvarande rektor (originaler i Konsist. arkiv). I  det förra tackar han C., 
quoil studiosam  juventutem, resectis aliorum  philosophastrorum  quisquiliis, logices 
verum  et g en u in u m . . .  usum  fid e lite r  doces.
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intill K arl den store upptager dubbelt så  s to rt utrymme som den 
följande intill K arl Y, och a tt  historien om imperium Graecorum hand
la r blott om Alexander, men förbigår det egentliga Grekland, dess 
frihetsstrid  och bildningshistoria. I  den lofvärda afsigten a tt erinra 
0111 den svenska historiens kronologiska hufvuddrag, inflickas de 
svenska regenterna p å  behöriga ställen, men då författaren s tå r  på 
Johannis Magni ståndpunkt, ä r  det lä tt  a tt  förstå, hvad följden häraf 
skall blifva. Redan vid den assyriska furstelängden inskjutas dessa 
uppdiktade representanter för den fornjoterska ätten, a f hvilkas in
lärande våra  förfäder skulle hem ta lust för det historiska studiet. — 
E fter denna nedslående syn ä r  det med sann tillfredsställelse man i 
nästa  tidehvarf vänder sin blick till Paulini och Loccenii historiska 
arbeten.

Af de s. k. döda språken hade hebreiskan ej någon egen repre
sentant i början. Den som föreläste öfver gam la testam entets exegetik 
svarade helt na turlig t för hebreiskan, såsom det språk, hvarpå de 
författare han tolkade voro skrifna. Sederm era ärkebiskopen Nicolaus 
Olai Botniensis, ej u tan  anseende som orientalist, vårdade först de tta  
studium. Längre fram  finna vi för några å r  en särskild  professur i 
hebreiska och troligen äfven i grekiska upprä ttad  för Claudius Opso- 
pteus (1605— 1608), hvilken sederm era Johannes Rudbeckius (1609, 
1610) och Lenmus (1610—1613) innehade. I  de begge sistnämdes 
förm åga och lärdom  ligger en garanti för a tt  dessa språk  då veder
börligen om huldades1). 1613 blef hebreiskan å te r förenad med en 
af de teologiska professurerna. F ö rst 1620 blef det å te r e tt sjelf- 
ständigt läroämne, då en lärostol i hebreiska och grekiska u p p rä tta 
des, till hvars innehafvare Sveno Jonm utnäm des i Maj 1621. N ågra 
m ånader senare u tbrö ts dock grekiskan u r hans professur, som i stället 
förvandlades till en professur i orientaliska språk. Det vore orimligt 
a tt  begära, a t t  någon filologisk uppfattning af vetenskapen skulle vid 
denna tid  göra sig gällande, men det synes mig eget a tt  endast en 
afhandling af Sveno Jonm före 1633 direk t handlar om något af de 
orientaliska språken -).

Den grekiska professuren såsom en särskild  lärostol uppkom,

') Riulbeckius säger i sin Oratio Valedictoria i Maj 1613. a tt han under det 
år han var professor i hebreiska föredragit ett sammandrag af dess grammatik 
et exercitii Loco insigniores sententias . ex  pentateucho decerptas gram m atice et 
theologice resolvi.

J) »Catechesis minor Syriace ac Latine cum alphabeto Syriaco an 1627» (Scheffc- 
rus Svecica literata s. 131). Bland hans dissertationer handlar ingen före 1633 om 
orientaliska språk. D et berättas dock om en af hans lärjungar Nicolaus Rubenius, 
som promoverades i Upsala 1632, att han  u tan svårighet kunde skrifva vers på 
syriska (Rogbergs beskrifning öfver Småland).
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såsom nyss ä r  sagdt, först genom Gustaf Adolfs b ref d. 7 Juli 1621. 
Den sköttes 1622 och 1623 af en e. o. professor Laurentius Matthise. 
F örst 1624 fick den en ordinarie innehafvare i Johannes Staienus. 
B land hans i behåll varande dissertationer finnes visserligen ingen i 
grekiska, men han  uppgifves bestäm dt hafva författad t liera sådana, 
och sju skaldestycken p å  grekiska äro efter honom kända 1). Insigten 
i språket var ingalunda sällsynt. Af andra professorer hafva Nicolaus 
Botniensis, Raumannus, Petrus Grubb, Lenmus, Johannes Rudbeckius, 
Sveno Jonte och Laurentius W allius skrifvit öfver grekiska arbeten, 
naturligtvis m est u ti nya testam entets exegetik2). Och det v ittnar 
fördelaktigt om studenternas framsteg, a tt  liera skrifvit hela afhand- 
lingar på grekiska, an d ra  derpå författat skaldestycken. Någon egent
ligen filologisk riktning i dessa skrifter får m an naturligtvis lika litet 
vänta sig, som i fråga om de orientaliska språken.

Latinet hade ännu ej få tt någon egen professur. Och behofvet 
kunde ej vara så stark t, när man besinnar, dels a tt  äfven h ä r det 
filologiska elementet var en ännu okänd sak, dels a tt  latinet var den 
lä rd a  vetenskapens språk, som alla talade och på hvilket alla skrefvo. 
Man behöfde bä ttre  a t t  få en god underbyggnad lagd i skolan, hvil- 
ken ej var lä tt åstadkommen i början af G ustaf Adolfs regering. Vi 
minnas, huru  Johannes Rudbeckius 1610 klagade, a t t  de unga stu 
denterna kommo till universitetet så  okunniga, a tt  de knapt kände 
latinska språkets första elementer. Vid universitetet gaf å te r hvarje 
lärare indirekt undervisning i latin genom a tt  s tändig t använda 
detta  språk. Den professur i vältalighet, som in rä ttades 1620, och 
den i poesi från 1621 hade dock synbarligen till sin egentliga upp
gift a tt  meddela undervisning i latinets talande och skrifvande. Vid 
första anblicken kan det visserligen synas eget nog, a tt  vid den vigt, 
som man då med största  skäl fäste vid latinets formella studium, 
den förra fick efter Prytz förflyttning 1623 s tå  ledig i 14 år, men 
jag  h a r  förut erinrat, a tt  Skytteanska professuren, som till sto r del 
hade enahanda uppgift, fyllde den lucka, som annars skulle hafva 
uppstått. H uru ifrig man var a tt  vänja ungdomen vid a t t  ta la  latin, 
synes af hvad jag  förut berättat, a tt  studenterna skulle ta la  latin, 
d å  de voro inför konsistorium (hvars officiella språk  äfven latinet 
borde vara), och a tt  de som hade fritt på  kom m unitetet borde vid 
bordet begagna sig a f  samma språk. Det ä r  derför ej underligt, om 
de flesta professorer med en viss ledighet begagna sig af latinet, om 
också en verkligt vacker latin icke ä r  så  särdeles allm än vid denna tid.

')  Fant, historiola literatune Gnecaj, I, 64.
2) Samma arbete s. 30—61.
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Studiet sjelft led dock a f  åtskilliga brister, till hvilka jag  skall å te r
komma vid behandlingen a f  nästa  tidehvarf.

Det ä r  en gifven sak, a tt  modersm ålet ej kunde röna synnerlig 
omvårdnad eller utveckla sig med någon k raft och behag, så länge 
latinet ansågs ej b lo tt för de lärdes språk  u tan  ock användes vid en 
mängd an d ra  tillfällen. M odersmålets betydelse hade dock ej und
fallit G ustaf Adolfs djupgående blick; han h a r ju  sjelf behandlat det 
med ej vanlig förmåga. D å han  1626 befallte professorerna a t t  
öfversätta Forsii physica, erinrade han dem, a tt  till e tt lands för
näm sta berömmelse ju  fordom hörde, a t t  vetenskaperna voro på dess 
eget tungom ål författade, så  a tt  man redan i ungdomen kunde lä ra  
dessa vetenskaper utan  den tids och penningödande omvägen af a tt  
först lä ra  främmande språk. Af samma kärlek till det svenska tungo
m ålet var det, som han befallte Johannes Burseus a tt  a f  trycket u t-  
gifva boken om Konunga- och Höfdingastyrelse. Så öfvertygad var 
han om frågans vigt, a tt  han  verkligen ville i Upsala in rä tta  en 
professur i svenska språket; och Axel O xenstjerna hade redan vändt 
sig till Johannis Rudbeckii yngre broder, den lärde rektorn i Örebro 
skola Jacobus Rudbeckius, och erbjudit honom platsen med 500 daler 
i lön eller m era än någon annan professor i filosofiska fakulteten. 
Men denne afslog anbudet; han tvekade om sin egen lämplighet och 
föredrog lugnet i Örebro fram för grälet och fiendtligheterna i Upsala, 
hvilka d å  voro i allas mun '). Äfven Skytte ifrade för modersmålet, 
ehuru han derigenom kom i någon motsägelse med sig sjelf, då  han 
ju  annars yrkade, a tt  ynglingen skulle tvingas a tt  vanligen använda 
latin. H an h a r ock i s itt odaterade u tkast till ordning för universi
te te t föreslagit, a tt  kom m unitisterna skola skiftevis hå lla  ta l på 
svenska och p å  latin, »ty genom såd an t b ruk  varder det svenska 
tungom ålet vidm akthållet och icke vanvyrdat och förkommet» -)• 
Det var likväl hvad som skedde. V årt språk  uppblandades med 
latin, tyska och sedan franska, sjelfva språkbyggnaden vanställdes 
a llt mera, och man- m åste förvånas, a tt  örat för modersm ålet kunde 
så  förslöas, a t t  sådan halflatinsk svenska var möjlig, som den man 
ej sällan påträffar 3).

') Odateradt original i Ups. Bild., Palmskölds saml. Bibliografi, tom. X V ,
s. 901. Tiden bestämmes något derigenom, a tt Rudbeckius säger sig i 10 eller
11 år hafva varit skild från akademiska öfningar (han hade blifvit rektor i Öre
bro i Maj 1615). Det heter äfven, att anbudet gjordes, då konungen och kanslern 
föregående höst (troligen 1624) besökt staden.

2) Bilianget s. 1 6 6 .
3) T. ex. W allii bref 1632 (B ihanget n. 96); jfr. särskildt s. 312 orden:

»medan denne min för m. Fornelio att blifva professor kampen stod på».
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K onstitutionerna hade infört en viss censur fur vetenskapliga 
arheten. Disputationerna skulle vara af dekanus eller konsistorium 
godkända; alla arbeten som kunde upptända tv ist eller såra  någons 
heder eller allm än anständighet voro förbudna. Denna bestämmelse för- 
blef icke en död bokstaf. Konsistorium hade 1631 förbjudit en dis
putation af prof. i mekanik M artinus Nycopensis, emedan hans respon
dent Petrus Schomerus deri infört teser, som man ej kunde godkänna1). 
Förmodligen hafva de haft en a llt för s ta rk  astrologisk anstrykning. 
Ej lång t derefter hade Stigzelius få tt en gradualdisputation »de terra» 
färdig, för hvilken en Olaus Folchovius skulle vara respondent'. Den 
godkändes af dekanus under förutsättning, a tt  Stigzelius skulle öfverse 
de korollarier, som respondenten ännu ej u tarbetat. N är emellertid 
arbete t var färdigtryckt och matematici fingo ögonen derpå, begärde 
de hos dekanus inställande af disputationen; de sågo deri en föro
lämpning mot sig, då  e tt af korollarierna ytterligare nedgjorde den 
åsigt, för hvars uttalande e tt a f deras arbeten  ej få tt ventileras. 
Stigzelius ville ej finna sig häri, så mycket mindre, som man ej kal
la t honom till den fakultet der förbudet beslöts, u tan  vädjade till 
konsistorium, och h är kom det till en ganska häftig strid. Det be- 
fans då, a tt  Stigzelius var den egentlige författaren, ty  respondenten 
hade endast uppkasta t den frågan: »an qmedam astrologien; praedic
tiones vanae sint»? Men Stigzelius hade om arbetat den i följande 
form: »astra magnam in haec inferiora vim e t infiuentiam habent; 
in his tam en praeter astra  aliae causae particulares e t contingentes 
ad effectus alicuius productionem requiruntur, qualem ex solis astris
ne probaliter quidem praedicere potis est astrologus; et si eum ali
quando praedicens rem acu tangit, vel m era est conjectura vel pac
tum  quoddam sive apertum  sive occultum cum diabolo, qui et par
ticularium  actionum circum stantias melius quam homines cognitas 
habet, quippe iisdem magis saepe quam  as tra  interest-)». Satsen 
syntes ej professorerna vara i och för sig så  olidlig, men den kom 
för nära det nyss gifna förbudet för Schomerus och fördömde i all
m änhet allt hvad astrologi hette. Och denna hade nog ännu starka

')  D etta och a llt det följande efter konsist. protokoll d. 7 och 8 M ars 1632. 
M. Nycopensis disputation var kanske den De Novis coeli phaniomenis in genere
etc., som Lidén anför i sin Catalogus s. 371.

2) »Stjernorna hafva ett betydligt inflytande pä det som härnere sker; men 
dervid fordras dock förutom stjernorna äfven andra särskilda orsaker, som direkte 
frambringa någon verkan, ty af stjernorna kan astrologen ej ens med någon sanno
likhet förutspå någon verkan. Och om han någon gång h itta r det rätta, sä är det 
antingen af en ren slump eller af förbund med djefvulen, som bättre känner hän
delsernas detaljer, än menniskan, emedan han ofta, lång t mer än stjernorna, har 
andel i dem».
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anhängare. B lott några å r  förut hade medicine professorn Johannes 
Franck disputerat om stjernornas beundransvärda inflytelse p å  de 
jo rd iska k ropparna och dervid försvarat de förras »qualitas occulta» '). 
Och till och med den skarpsinnige Jonas Magni yrkade nu  på korol- 
lariets utstrykning, dels emedan det kunde tagas som e tt personligt 
utfall mot M artinus Nycopensis, men dels också för a tt  ej hela »sci
entia  de praedictionibus astrologicis» skulle inför ungdomen blifva 
utskämd. Staienus kallade uttrycket om djefvulen en »horrenda 
phrasis», ty den tillskref honom för sto r inflytelse. Häremot invände 
Wallius, hvilken ensam ville medgifva korollariets ventilation (troli
gen blott a f  opposition mot de andre, ty nästa  å r  förföljde han Scho- 
merus b itte rt för dennes astrologiska tendenser), a tt  det väl hade 
difficultatem med sig, a t t  det syntes dam nera hela astrologin, »sed 
explicatio dicit in particularibus casibus, quod diabolus srnpius inter
sit consentiis et consiliis.» Lenaeus ville, a tt  korollariet skulle utgå, 
emedan m an nyss begynt a tt  skrit'va almanackan. Den som starkast 
angrep Stigzelius var M artinus Olai Nycopensis, hvilken ansåg allt
sam m ans gå u t p å  en personlig förelämpning från den förres sida. 
H an hotade a tt  gå till kanslern, om han ej fick sin vilja fram. Det 
framgick tydligen, a t t  under alltsam m ans låg ock personlig ovilja 
m ot Stigzelius, som kanske lå tit sin öfverlägsenhet alltför s ta rk t fram
träd a  infor embetsbröderna. Ty dåvarande dekanus Staienus beskyllde 
honom a t t  vilja herrska i fakulteten. Slutet blef a tt  konsistorium 
befallte, a t t  korollariet skulle u r  disputationen borttagas. Det var i 
sista  stund, ty fem dagar senare d. 13 M ars stod promotionem

Det var eget 110g ej första gången, som Stigzelius träffades af 
censuren. Redan fem å r  förut hade han såsom adjunkt i fakulteten 
författat en afhandling i logik, men konsistorium  förklarade, a tt  efter 
som i densamma mycket fans, som ej kunde tolereras, skulle han ej 
få ventilera den, u tan  insam la alla  exem plar som utdelats. D etta 
skedde ock så väl, a tt  num era in tet exem plar deraf kunnat an träffas2).

Om vi från  lärarne vända vår blick till lärjungarne, så  ä r  den 
första fråga, som man gerna vill hafva besvarad den, huru  m ånga 
studenter, som funnos vid universitetet. Derom s tå r  dock ej någon 
upplysning a tt  få för G ustaf Adolfs tid. Men antalet a f inskrifna ä r  
derem ot bekant. Jag  h ar förut påpekat, hu ru  s ta rk t inskrifnings- 
siffran växte efter konungens stora donation å r  lfi24, i det mot 132 
inskrifna d e tta  å r  svara 302 det följande året. Det var dock en

') D e insigni et adm irab ili siderum  coelestium in sublunar ia  corpora in 
f lu x u , v i et efficacia , d isputatio  astrologica, Ups. 1626.

2) Konsist. protokoll d. 30 Augusti 1627. Disputationens titel var: D e non
nullis qucestionibus logicis adprim e necessariis.
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onaturlig stegring, och derför sjunker siffran igen å r  1626 till 202 
ja  nedgår 1660 än d a  till 104, för a tt  dock å te r  stiga något igen. 
M edeltalet inskrifna 1627—1632 ä r  för å r  162. F ö rst med å re t 1633 
möter oss en uppgift p å  an tale t a f närvarande studerande, i det 
W allius skrifver till Axel Oxenstjerna, a tt  det närm ar sig tu se n ta le t '). 
Denna höga siffra kan ej annat än förvåna, men den förklaras till 
en del deraf, a tt  det var tidens sed a tt  föräldrar sände sina söner 
vid helt unga, stundom  späda å r  till universitetet, för a t t  der under 
enskilda lärares (stundom  professorers) vård småningom beredas a tt  
öfvergå till egentliga universitetsstudier. Med de förnäm a slägternas 
söner ä r  de tta  nästan alltid fa lle t2) (ehuru man ej kan annat än 
förvåna sig, a tt  föräldrarne ville sända barnen från sig och lem na 
dem i en bullrande universitetsstad), men det finnas äfven ej så få 
exempel på icke adliga ynglingar om hvilka detsam m a g ä lle r3).

Det ä r  e tt utm ärkande och vackert d rag  hos vår adel under 
de tta  tidehvarf, a tt  den skattade bildningens värde så högt och der
för sände sina barn  till universitetet. Karl IX  och G ustaf Adolf 
hade begge upprepade gånger inskärp t hos densamma, a t t  mot en 
ädlings stora rä ttigheter svarade lika m ånga skyldigheter och främ st 
deribland den a tt  tjena konungen och riket ej b lo tt med svärdet u tan  
äfven i alla  an d ra  offentliga värf. Och tiden sjelf gaf betydelse och 
styrka å t konungens bud. Den betydande ställning Sverige alltm era 
intog bland Europas m agter öppnade ta lrika  tillfällen för den sven
ske adelsmannen a t t  stiga högt, derest han egde erforderliga insigter 
och skicklighet. Den riksförvaltning, som nu bildade sig och med 
en förvånande hastighet utvecklades å t alla  sidor, kräfde oupphörligt 
nya personer; i rådkam m aren, på stridsfältet och vid underhandlin- 
garne med främmande m akter behöfdes m än med verkliga kunskaper 
och genom studier m ognadt omdöme. Och dessa förhållanden å te r

')  Den 2 Ju n i 1633 (orig. i R iksarkivet, Acad. Upsal. V I).
2) J a g  äm nar härtill äterkomma längre fram ; ett exempel kan läsaren finna 

i nästa not.
3) Album studiosorum angifver aldrig födelseår, men somliga rektorer hafva 

varit nog ordentliga a tt anteckna non ju ra v it , för a tt så angifva hvilka som varit 
minderåriga. Så har Raicus (M aj—Nov. 29) antecknat 11 m inderåriga af 79 in 
skrifna (en är blott 9 å r; hans egen son Johannes är 13 år, men skall ändock höra 
»professorem eloquentiie et logicum et institutiones medicas»); Gestrinius (Nov. 29— 
Maj 30) inför blott 3 dylika, men W allius (M aj—Nov. 30) tretton stycken. — När 
Bengt Baaz 1637 föreslår phaltzgrefven Johan Casimir a tt inskrifva den åttaårige 
hertig Adolf Johan  i Upsala anför han som ett skäl derför: ä r  ock derhos väl 
brukeligt så små förnäm lige mäns barn in skrifva , fa s t  de p å  en långlig t id  icke 
visitera  Lares Academia:. (Feilitzen: Om Karl X:s uppfostran i Psedagog. Tidskr. 
1872 s. 278.
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verkade i sin ordning p å  adelns tänkesätt och själsriktning. Det var 
en hederssak a t t  gifva sina söner en uppfostran värdig den höga 
ställning som Sverige intog. Och derför finna vi äfven nästan alla 
de förnäm sta slägterna af denna stolta storm annaklass representerade 
i  Upsala. Rikskansleren Axel Oxenstjerna sände h it trenne söner, 
Gustaf, Johan  och E rik ; sex and ra  Oxenstjernor hafva under tiden 
till G ustaf Adolfs död varit inskrifne. Ä tterna Bjelke och Gyllen- 
stjerna hafva hvardera haft fem representanter, Horn, Posse och 
Ribbing fyra hvar, B ååt, Soop och Sparre tre  etc. A tt Johan  Skytte 
skickade h it alla sina tre  söner ]) var ej m er än man kunde vänta 
a f en man, som både var universitetets kansler och sjelf hade sina 
stud ier a t t  tacka  för sin lysande ställning.

Det känntecknar tidens aristokratiska väsende, a tt  konstitutio
nerna, som vi sett, gifva grefvars och friherrars söner p lats före pro
fessorerna och närm ast efter rek tor vid alla  högtidliga samqväm. 
Den undantagsställning, hvarpå adeln i allm änhet gjorde anspråk, 
fram träder också vid universitetet i mer än e tt fall. Särskildt var 
de t med ej ringa svårighet förenadt a tt kontrollera de unga adels
m ännens studier, isynnerhet n är de voro m inderåriga och stodo under 
enskild handledning. Dessa inform atorer undandrogo sig och sina 
elever profiling, så a tt  Skytte sjelf m åste till konsistorium framföra 
konungens befallning, a tt  professorerna skulle exam inera de adliga 
studen terna  och tillse hvad deras praeceptores p roponerade2). Men 
d e tta  var lä tta re  sagdt än  gjordt, ty det var en kinkig fråga a tt  röra 
vid och kunde lä tt re ta  det då så öfvermägtiga adelsståndet till ovilja 
m ot universitetet. Man skulle vänta, a tt  de unga ädlingarna allt tor 
ofta skulle af sin privilegierade ställning frestas till öfversitteri och 
hänsynslöst uppförande, men y tte rst få spår hära f förekomma, och 
om än konsistorieprotokollens tystnad ej ä r  afgörande, d å  det ä r 
k lart, a tt  dylika saker ogerna drogos inför konsistorium, betyder den 
dock rä t t  mycket. U ndantag gifvas naturligen och jag  återkom m er 
till dessa, då  jag  i slutet af nästa  tidehvarf tecknar några  drag ur 
studentlifvet.

M ånga äro ej de utlänningar, som under dessa å r  i U psala in- 
skrifvits, och man kan deröfver ej förvåna sig, n är man besinnar 
v å rt läge; snarare  ä r  det underligt, a tt  vi påträffa en enda. Det är 
tydligen Sveriges ställning i den p ro testan tiska striden och våra  er-

')  1624 i October inskrifves Johannes, Benedictus och Jacobus Skytte; den 
siste skulle varit blott ett å r gammal de andra 12 och 14 å r; men jag  misstänker, 
a tt den vanliga uppgiften om Jacob, a tt han var född 1623, är ett misstag för 
å r  1613.

2)  1627 i Maj (B ihanget s. 293).
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öfringar på an d ra  sidan Östersjön, som fört några  studenter öfver 
till oss. U nder åren 1595— 1620 inskrifvas b lo tt sex icke svenskar, 
deraf fyra åro nordtyskar och två  n o rrm än ;’) an tale t växer under 
de följande 12 åren 1621 — 1632 till 2.3, alla  med två undantag tyskar -).

1)en inverkan universitetet haft på den fosterländska bildningen 
och Sveriges öden h a r ej varit ringa på en tid , d å  förutom utländ
ska resor och studier vid främmande universitet det knappast erbjöds 
något annat medel till förvärfvande af djupare insigter än e tt besök 
i Upsala. Der gifvas många vägar a tt  sp åra  detta  inflytande. En 
a f dem som jag  h ä r vill påpeka är det stora an ta l a f dess lärjungar, 
som inskrifvit s itt namn i Sveriges historia. Jag  liar nyss erinrat, 
hu ru  de stora slägterna sände sina söner hit och jag  får framdeles 
bä ttre  visa, huru  m ånga högborna statsm än h ä r grundlagt sina stu 
dier. Men vi träffa ock ta lrika namn, som erin ra  om män, hvilka 
uteslutande genom eget arbete och egna förtjenster b ru tit sig väg 
och skapat sig e tt vackert minne inom vetenskapens eller statslifvets 
område. Det hade ej varit möjligt, om ej G ustaf Adolfs varm a kär
lek för bildningen hade för så m ånga fattiga studenter bered t till
fälle a tt  egna sig å t  studier. Och derför, såsom v år störste häfda- 
tecknare säger, »om Sverige från denna tid  fram gent så  ofta sett 
män u r hyddan stiga genom kunskaper och förtjenst till rikets hög
sta  värdigheter, så ä r  de tta  ock G ustaf Adolfs verk».

I det svenska riksrådet, denna sto lta  församling af lysande namn, 
taga framdeles två  män af ringa börd inträde, hvilka begge studerat 
i Upsala, och den ene varit föreslagen till professor, den andre verk
ligen varit det; den förre var Adler Salvius, den senare M athias 
Björnklou (förut Mylonius). Fornforskarne Johannes Burseus och 
Axehjelm, häfdatecknaren Aegidi us Girs, s ta tsrä tts läraren  Mikael 
Wexionius Gyldenstolpe, och riksarkivets m est lysande namn E rik  
Runell, adlad Palmsköld, äro universitetets lärjungar. Högt öfver 
dem höja sig dock bilderna af vår rä ttsh isto rias fader, Johannes 
Stjernhök och den mångfrestande snillrike Georg Stjernhjelm. 1 sta
tens tjenst m öta oss m ånga; jag  erin rar blott om diplom aterna Ap- 
pelbom och Cantersten och embetsmännen Lagerfelt, Liljeström  och 
Tungel. Tvenne hafva i främmande land genom sin lärdom sprid t 
glans öfver det svenska namnet, Laurentius Banck, som slöt som 
e. o. jurisprofessor vid det Friesiska universitetet i Franecker och den

' )  Norrmännen äro: 1601 d. 28 Sept. Casparus Erici Nonvegianus Nydrosien- 
sis och 1621 Sept. Nicolaus Erasm i Norwegianus.

2) 1626 i Mars inskrifves Nicolaus Monqvintein Gallus och 1632 i November 
Anthonius Vilhelmi Gree, som jag  antager vara en Skotte eller Engelsman. Bland 
tyskarna äro tre livlänningar och tre preussare.
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lärde orientalisten Jonas Hambraeus, som flera gånger kallades till 
professor i de tta  äm ne i Upsala, men föredrog en dylik p lats i Paris.

Om den svenska kyrkans och skolans lä ra re  och om universite
te ts  professorer sjelfva gäller naturligtvis, a tt  de num era till sto r del 
hem tade sin bildning i Upsala. Det h a r  ej alltid  varit så a f  skäl, som 
äro i ögonen fallande. Den generation, som å r  1593, d å  U psala uni
versitet å terupprättades, hunn it m annaåren, hade varit tvungen a tt 
göra sina studier utrikes, och så  fortfor länge a tt  vara förhållandet. 
Den förste af våra  professorer, som i U psala promoverats, ä r  Medo- 
lerus som intog den m atem atiska lärostolen å r  1600. ålen äfven af 
de tre ttio tv å  svenskar, som efter honom till och med å r  1632 kalla
des till professorsplatser i U psala hafva b lo tt tolf tag it sin grad  i 
U p sa la 1), ehuru det ä r  a t t  märka, det de numera, äfven då de läto 
prom overa sig utomlands, dock först drefvo studier hemma under 
längre tid  än förr varit vanligt. Af de 23 under K ristina nämde in- 
födde professorerna äro visserligen de, som i Sverige promoverats, ej 
flere än tio, men långt mindre än hälften h a r  i alla fall promoverats 
utom lands, ty flera hafva blifvit professorer u tan  a tt  hafva tagit gra
d en 2). F rån  G ustaf Adolfs tid  ä r  derför universitetet, hvad det var 
äm nadt a t t  vara, plantskolan för vår högre bildning, och de insigts- 
fulle och energiske män, som i d e tta  och följande tidehvarf suto p å  
biskopsstolarne eller intogo den akadem iska katedern, kunna väl kal
las dess söner.

E t t  särsk ild t bevis på studiernas växande lif hafva vi deruti, 
a tt  filosofiemagister-promotionerna temligen regelbundet återkomma. 
Vi m innas, a tt  den an d ra  först kom till stånd 1617 efter e tt uppe
håll a f sjutton år, hvarpå den tredje följde 1619. Sedan firades dy
lika fester d. 17 September 1622, d. 26 Ju li 1625, d. 10 F ebruari 
1629 och d. 13 M ars3) 1632. M agistrarnes an ta l voro 8, 15, 20 och 
33; prom otor vid hvarje tillfälle fakultetens dekanus. D etta stigande 
an ta l a f m ag istrar borde väl be trak ta ts som ett bevis på studiernas 
blom string och derför helsats med odelad glädje, ålen saken hade 
ock en annan sida, i det m agistram e blefvo så  många, a tt  man sak
nade p la tse r för dem. Derför hlef ock dekani hegäran å r  1627, a t t  
promotion skulle anställas, afslagen, emedan ärkebiskopen dels erin
rade, a t t  Skytte sjelf varnat a t t  a llt för ofta göra promotioner, dels

’)  Möjligen lmfva några varit ograduerade; Stenius hade varit professor i 
astronomi i to lf år, innan han i Upsala promoverades.

2) J a g  kan för ögonblicket ej angifva huru många, men jag  tror, a tt antalet 
stiger öfver sex.

3) M an får ibland läsa d. 8 Mars såsom dagen, men a tt det skedde d. 13 synes 
a f Schroderi Encomion Uplandias, tryckt 1G33.
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emedan de graduerade »lågo honom (ärkebiskopen) på händerna» '). 
Och samma anmärkning, som Kenicius nu gjorde, återkom m er äfven 
sedermera. — Någon teologiedoktors-promotion blef efter 1617 ej hållen 
förr än 1640. Och blott en jurisdoktors-prom otion förekommer, då 
Daniel Nicolai Sidenius promoveras å r  1629 af den ende dåvarande 
jurisprofessorn, dokt. Benedictus Olai Grusius, hvars kollega i fakul
teten han blef följande år. Den disputation han under Crusii prae
sidium den 22 Augusti2) försvarade handlade om patronatsrätten . 
Läkareprom otionerna begynte först i 18:de seklet.

E tt  utm ärkande drag  hos männen från detta  tidehvarf ä r  deras 
u tpräglade individualitet, deras förm åga af initiativ och praktiska 
duglighet i allmänhet. I kunskapernas omfång torde de ofta stå  
lång t efter, hvad man i vår tid  fordrar af vetenskapligt bildade män, 
men i afseende på sjelfständigheten i vetande och tankekraft s tå  de 
u tan  tvifvel högre än flertalet i våra  dagar. D etta förhållande sam 
m anhängde dels med vetenskapernas egen ställning då för tiden dels 
med uppfostrans och undervisningens art. Vetenskapernas omfång 
var då ej så  stort, a t t  e tt m era mångsidigt studium  tog ynglingens 
krafter i uteslutande anspråk för en längre tid. D er fans ej denna 
uppsjö af literatur, i hvilken nu så mången nästan drunknar. Stu
denten behöfde derför ej öfverlasta sig med kunskaper och der- 
under löpa fara  a tt  förlora sig sjelf och blicken öfver det hela. Det 
var ej mycket han visste, men det han inhem tat var hans egendom 
i ordets egentliga mening. A and ra  sidan m åste han oftast sjelf 
b ry ta  'sig sin väg, och under fattigdomens tryck hafva de 6 esta stu
denter a rb e ta t3). Denna kamp med svårigheterna utvecklade deras 
viljekraft och hela personlighet, och sam m a karak te r af sjelfständig- 
het togo äfven deras studier. V åra sam m andrag och handböcker 
stodo dem ej till buds; ej heller gåfvos så  rikliga tillfällen till en
skild undervisning. Det blef derför m era e tt studium  p å  egen hand, 
förenadt visserligen med m era besvärligheter, men ock vanligen slu
tande med säkrare frukter. H ärtill kom den stora vigt man d å  fäste 
vid förmågan a tt  kunna ledigt och tankerik tig t återgifva hvad man 
lä r t;  dessa oupphörliga deklamationer, orationer och disputationer 
bidrogo i hög grad a tt  utb ilda ungdomens m akt öfver ordet.

Der saknades dock visserligen icke helt och hållet tillfälle till 
enskild handledning. Adjunkterna hade sig af konsistorium ålagdt

’)  Konsist. protok. d. 30 Maj 1627.
2) Dagen angifves i Burad ofta åberopade dagbok i Ivongl. Biblioteket.
3) Ja g  har ofvan s. 185 not. 3 tala t om den s. k. sockengången eller fattiga 

studenters tiggande i socknarne. E tt vittnesbörd om studenternas fattigdom gifver 
äfven Gustaf Oxenstjerna 1626 (B ihanget s. 286).
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a t t  för ersättn ing gifva enskild undervisning. Och enligt en sam tida 
professors vittnesbörd var adjunktens undervisning af mera skol- 
messig, än  vetenskaplig n a tu r1). P å  denna skyldighet h a r  man hål
lit så s träng t som vore den en uteslutande rättighet. Så till exem
pel kallade konsistorium å r  1627 tre  ograduerade studenter inför sig, 
emedan de mot konstitutionerna gifvit enskilda kollegier i hebreiska, 
logik, fysik, gram m atik och retorik; de tta  förbjöds dem för framtiden, 
hvaremot de t stod dem fritt a tt  hafva disciplar, blott de ej syssel
sa tte  sig med sådana saker, som äfven offentligen förelästes2).

Adelns söner hade alltid egna handledare, vanligen de bästa af 
s tudenterna och m agistrarne, och voro derjäm te ofta anförtrodda å t 
vården a f  vissa professorer, i hvilkas hem de ej sällan voro inakkor- 
derade. I Axel Oxenstjernas brefvexling förvaras ännu många bref 
från  ej b lo tt hans egna söners lärare, u tan  äfven från andra, hvari 
de redogöra för gossarnes eller ynglingarnes studier; ty der var 
ingenting, som ej den store kanslern med uppm ärksam het följde. 
Följande u td rag  u r  e tt af dessa b ref torde gifva en bild af inne
hållet och formen för de adliga ynglingarnes undervisning. Det är 
skrifvet å r  1630 af sederm era historiarum  professorn Ericus Brunnius, 
som då var lärare  för den femtonårige Claes B jelkenstjerna3). Och 
det ä r  a t t  m ärka, a t t  han  om den blifvande am iralen och friherren 
säger, a tt  han ej ä r  så  synnerligen rik t u tru stad  på minnets vägnar 
och ej u tm ärk t för någon hög grad af stadga. Ty det program han 
utvecklar synes föru tsätta en lika hegåfvad, som uthållande lärjunge.

Sedan harnaundervisningen afslutits, h a r  han hufvudsakligen be
fa tta t sig med de klassiska författarne och historieskrifvarne. Af de 
förra h a r  han isynnerhet lagt vigt på Cicero och börjat med de för 
innehåll och form så  u tm ärkta »libri de O ratore e t Quaestiones 
Tusculanae». Af häfdatecknare h ar ynglingen gjort bekantskap med 
Caesar, Livius, Sallustius, Curtius, Justinus och Florus, hvaremot Ta
citus lagts å t  sidan, tills hans omdöme och insigter mognat. Bland 
skalderna h a r Brunnius utvalt Terentius, Virgilius och »Buchanani

')  Schefferus säger i sin »Memoria Stigzelii» (fol. 9) a tt  adjunktens uppgift på 
den tid Stigzelius blef det (1625) var "qua; publicis tra d ita  erant doctrinis ea 
dom i cum optimo et studiosissimo quoque ju ven tu tis  repetere, obscuriora illustrare, 
male intellecta corrigere . . .  curas suas dim ittere etiam a d  m inim a et qua; tra d i  
publice a professoribus non perm ittebat dignitas ratioque academ ica, nesciri tamen 
sine detrim ento s tu d io ru m . . .  non poterant, fa m ilia rita te  gratissim a suggerere.

2) Ivonsist. protokoll d. 23 Nov. De tre voro Johannes Magni Nicopensis, 
Laurentius Tolfstadius (adjunkt 1631) och Laurentius Fornelius (professor 1635).

3) Den 25 December 1630, dock med tillägg af 24 Sept. 1631, att som B. 
fruktar, a tt brefvet förkommit, har han ånyo utskrifvit och afsändt det (orig. i 
liiksarkivet, Oxenstjernas brefvexling).

Ups. Univ. Hist. I .  17
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Psalterium» '). Vid alla  dessa författare liar han  lag t ej m indre vigt 
på innehållet än språket. Derför h a r  lärjungen ej b lo tt få tt  öfver- 
sä tta  förfåttarne och sedan, utan  begagnande a f  auktorn, å te r till 
latinet ötVertlytta den svenska öfversättningen, u tan  ock få tt öfva sig 
a tt  u r m innet med egna ord återgifva författarens tankar. F ö r a tt  
lä tta  efterhärm andet af den Ciceronianska stilen h a r han äfven an- 
vändt Manutius, Muretus, Heinsius m. fl. och vid hvarje m åltid  h ar 
ynglingen m åst liögt och k la rt u r minnet uppläsa något ta l vare sig 
af Cicero eller de and ra  författarne. Tvenne gånger h ar han ta la t 
offentligen, den ena gången inför universitetet »Om filosofins och väl
talighetens förbindelse», den andra öfver den a f  politici så  ofta upp
kastade frågan: »Om en kristen furste kan med godt samvete föra 
krig», och detta  i närvaro af såväl rikets rå d  som professoreri^a. 
Det skedde utan  någon tvekan och ådrog_ honom af rle^ö*va'--ej obe
tydliga loford. Brunnius skulle.nog gifvit honom flera ta l a tt  hålla, 
om han ej fruktat, a t t  det skulle ske p å  bekostnad af vigtigare stu
dier. Vid studiet a f de klassiska författarne fäster han sig vid deras 
vigtigaste åsigter isynnerhet i politiska frågor; likaså uppm ärksam 
mas hos historieskrifvarne deras politiska axiomer och omdömen om 
statsstyrelsen. H an h ar härvid äfven användt några nyare förfat
tare, såsom Polybius och andra. Särskildt söker han  genom sam tal 
och uppkastande a f  frågor komma in p å  författarnes åsigter, hvarvid 
han, u tan  a tt  förgäta hänsynen till and ra  stater, dock alltid  söker 
tillämpningen på våra förhållanden, särskildt för a t t  egga ynglingens 
fosterlandskänsla. Tyvärr h ar han ej kunnat öfverkomma alla be- 
höfliga politiska författare, hvartill bokhandlarens oskäliga snålhet 
delvis ä r  orsaken. Förutom  dessa ämnen h a r han  äfven gifvit yng
lingen undervisning i aritmetik, Rami logik, fysik, retorik  och gram 
matik. För religionsundervisningen h ar han användt Hafenrefferus •) 
och dertill vanligen anslagit hela Lördagen utom h ä r i Upsala, der 
de offentliga disputationerna borttaga en del a f förmiddagen. Hvarje 
morgon och afton håller lärjungen bön, alltid  ihågkommande a t t  an
befalla fäderneslandets sak i Guds hand, och uppläser derjäm te e tt 
kapitel u r  bibeln. Klockan e tt om middagen, sedan han haft ledig
he t till lek och kroppsöfningar, uppläser han e tt kapitel u r den tyska 
bibeln. Vid frukosten genomgår han  e tt kapitel eller flere af landets

')  Förmodligen hans Paraphrasis psalmorum Davidis poetica. George Bucha
nan från Skottland, född 1506, död 1582, är hekant som latinsk skald och hufda- 
tecknare; han var äfven Jacob VI:s lärare.

s) Förmodligen Ilafenrefleri Compendium doctrinae coelestis, som äfven hos oss 
utkom i flerfaldiga upplagor, och var hela seklet igenom den handbok, som lades 
till grund för de första teologiska studierna.
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stadgar och lagar, hvilka han  nu hör professor Crusius offentligen 
föreläsa. L ikaså bevistar han de h istoriska föreläsningarne. Sämst 
s tå r  de t till med franska språket, ty det kan han knappast läsa. 
B runnius klagar allvarligt häröfver, ty han anser språket vara af stor 
vigt i det offentliga lifvet, men han kan ej å tgöra något, då  en skick
lig lä ra re  h är ej s tå r a tt  f å 1).

Jag  h a r  nyss vidrört, a tt m ånga af professorerna ännu under de tta  
tidehvarf tag it sina grader utrikes och a tt studierna vid främmande 
universitet fortforo i ej obetydligt omfång. De drefvos ännu i början 
af 1000-talet n ära  nog i samma skala, som i forna tider, och det 
ansågs a f  sto r vigt för både den blifvande vetenskapsmannen och 
den unge ädlingen, a tt  han  se tt främmande land, hvartill ofta hörde 
besök ju s t vid universiteten. F ö r den förre öppnades oftast tillfälle 
härtill ju s t derigenom, a tt  det ansågs höra till den senares uppfostran 
a tt  resa. Tyvärr eger jag  ej längre till m itt förfogande fullständiga 
u td rag  u r  m atrik larne -), hvilka naturligtvis skulle på frågan om våra 
landsm äns fortsatta  utrikes studier gifvit det säkraste svaret; jag  får 
derför nöja mig med a tt  m eddela äfven det ofullständiga. I Rostock 
inskrefvos öfver 40 stycken svenskar b lo tt på  de sju åren efter 1593 
(deribland 1599 i April bröderna Axel (rikskansleren) K rister och 
G abriel Gustafsson O xenstjerna3). Greifswald var kanske något sva
gare besökt. Mellan åren 1593 och. 1030 inskrefvos der 103 sven
sk a r4). I)et ser u t som W ittenberg å te r drag it till sig från de andra 
våra  landsm äns besök, ty der inskrifvas under åren 1594—1029 ej 
m indre än  280 svenskar, hvilket u tvisar en femdubbelt starkare till
ström ning af svenskar, än under de föregående tre ttio tre  aren efter 
G ustaf Vasas död. H är m öta vi nam n u r  våra mest lysande ätter, 
Bjelke, Fleming, Horn, Gyllenstjerna, Oxenstjerna m. ii.; a f den sist- 
näm da slägten inskrifvas 1599 och 1000 den blifvande rikskansleren 
Axel, hans b ror Gabriel och kusin Gabriel, alla  tre  framdeles riks-

')  H an föreslår a tt som nödfallsutväg taga en fransk betjent i stället för en 
svensk, såvida han ej blifver allt för dyr. — Denna brist på undervisning i mo
derna språk  afhjelptes sedermera genom inrättande af språkmästarplatserna. Axel 
Oxenstjerna insåg nog frågans praktiska betydelse; bland brefven från hans söner 
och slägtingar under deras vistelse i Upsala äro flera på o lika moderna språk, tyd
ligen skrifna i afsigt a tt visa honom, att de gjort de framsteg han önskat.

2) B ibliotekarien Styffes rikhaltiga cxcerpter äro h ä r min enda källa, men, som 
texten visar, räcka de ej alltid till tidehvarfvets slut, stundom emedan m atriklarne 
saknats eller ej varit åtkomliga.

3) I  filosofiska fakultetens m atrikel antecknas 12 svenskar 1608—1627, der
ibland under det sista året Andreas Gylle Gothus, Viteberg® promotus.

4) 1597 fyra Oxenstjernor och sedan fem blifvande professorer, Jonas Magni 
1603, Leuchovius 1605, Bringius 1609, Laurelius 1617 och Gestrinius 1618.
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förmyndare. Bland ofrälse nam n stå r främ st Johannes Schroderus, 
bä ttre  känd för oss såsom riksrådet och universitetskanslern Johan  
Skytte; fjorton blifvande professorer i Upsala följa efter honom 1). 
H elm städt h ar näst W ittenberg varit starkast besökt af våra  lands
män, i det från 1595 till och med 1624 e tt antal a f 145 svenskar 
der inskrifvas. Tio af dessa tillhöra våra adliga slägter, nio hafva 
i Upsala intagit professorsstolar2). I Jena hafva ej heller få s tu 
derat; under de 10 första åren  efter 1593 inskrifvas 24 stycken, der- 
ihland 1602 bröderna Gabriel och Axel Gustafsson Oxenstjerna (riks
kansleren) med deras lärare  Jonas Rothovius och 1603 bröderna 
Petrus och Johannis Rudbeckius. Leipzig fordom så besökt af sven
skar var nu nästan öfvergifvet, b lo tt sex inskrifvas der 1593—1616. 
Marburg h ar ej heller sett m ånga svenskar hos sig; de stiga ej till 
flera än 23 under de första trettiofem  åren  efter 1593. Någras nam n 
äro oss kända, såsom den blifvande hofkansleren Nils Chesnecopherus 
(1593), och Johannes Schroderus (Skytte 1594); fyra höra  till våra  
professorer 3). E tt nytt universitet, som svenskar ej förr besökt, men nu 
tilldrog sig deras uppm ärksam het var det som 1575 instiftades i Leyden. 
Under de första fyratio åren hafva b lo tt två svenskar besökt det 
(år 1594 och 1615), men från 1616 begynna de blifva allt flera och 
tilltaga s ta rk t på 1620-talet. F rån  e tt an ta l af 22 på sju å r  1616—22 
ökas de ända till 33 på de följande två åren, hvilken höga siffra 
dock sjunker något sedan, i det under de å tta  åren 1625—1632 b lo tt 
64 inskrifvas1). En mängd af adelsmän förekomma på 1620-talet, 
såsom Gustaf Horn och E rik  Gyllenstjerna (1622), Nils Brahe (1623), 
Ture Bjelke (1624), Sten Bjelke (1627), Johannes Skytte (1625), Bengt 
Skytte (1629), Carl Gustaf W rangel (1630) etc.; af professorer finner 
jag  blott t r e 5). Det var Daniel Heinsii den äldres lysande namn 
som lärare, som nu dref massor af ungdom från alla Europeiska län
der a tt  samlas vid det nederländska universitetet.

Der m atriklarnes intyg try ta, kan man dock u r andra källor 
sluta, a tt  resorna fortforo. Det torde till och med ej vara vågadt 
a tt  påstå, det nästan alla, som in till 1632 i U psala m ottagit en pro

')  Rhalambius, Raumannus ocli Lenseus 1597, Samuel Amlrea: (Grubb) och 
Opsopauis 1600, Petrus och Johannes Rudbeckius 1601, M yliander och Malmenius 
1604, W allius och Jonas Magni 1608, Leuchovius 1610, P ry tz  1614 och Gylle 1625.

s) Stenius 1598, Lenoeus 1601, Staienus 1603, Leuchovius 1609, Jacobus Burams 
1610, Gestrinius och Crusius 1614, F ran k  1619 och Gylle 1624.

3) Johannes Chesnecopherus 1597, Raumannus 1602, Petrus Andrese (Grubb, 
f. d. professor) 1603 och Crusius 1622.

4) U r album studiosor. acad. Lugduno Batava:, Haga: Comitum 1875, 4:o. De 
inskrifnes svenska famuli (10 stycken) har jag  ej medräknat.

8) Johannes Matthia: (1622), Israel Bringius (1624) och E rik Brunnius (1632).
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fessur, g jort utrikes studier. Ty förutom de 26 professorer, som jag  
efter m atriklarne anfört, hafva enligt säkra bevis alla utom fyra 
vistats i främmande la n d 1). G ustaf Adolf b a r  med frikostig hand 
af kronans medel understödt en mängd studenter i främmande land. 
P å  m indre än e tt å r  h a r  han under början af sin regering i sådant 
ändam ål gifvit anvisning för 10 stycken2) och registraturet visar, a tt  
han äfven härmed fortfarit.

Dessa utländska resor hade dock äfven sina olägenheter jäm te 
fördelarne. Den fara för fosterlandskänslans försvagande, som låg i 
a tt  u tsända ynglingar, hvilkas omdömen ännu ej mognat, tyckes man 
ej hafva beaktat. Men så mycket s tarkare  vädrade man de faror, 
som genom beröringen med folk af annan religion kunde hota dem, 
som ej voro tillräckligt fasta i sin lu terskt protestantiska bekännelse. 
H ittils hade man i de tta  afseende m est fruk tat for papisterna, ty 
man hade en rik och sorglig erfarenhet af jesuiternas snärjande 
konster. Nu hyste man samma farhågor äfven gent emot kalvini
sterna med flera, och med den sträng t konfessionella karakter, som 
hela tiden bar, var det ej underligt, a tt  icke blott presterskapet u tan  
äfven lekmännen delade dessa bekymmer. Yid 1632 års riksdag 
hade p resteståndet beslutit, a t t  den student, som u tan  sin biskops 
och konsistorii tillstånd besökte papistiska, kalvinistiska och andra 
sekters universitet, skulle sedan ej som prest antagas, förrän han 
sty rk t sin sinceritet i religionen3). Axel Oxenstjerna upptog saken. 
Den 20 Juni 1634 skref han från Maintz hem till det på riksdag för
sam lade presterskapet och varnade for samma fara; ungdomen reste 
nu m est till N ederländernas reform erta universitet i Leyden, Amster
dam  och F raneker och derifrån å t  England, F rankrike och Geneve. 
Saken vore ännu späd och kunde hjelpas, men efter ett, sex, å tta  å r  
eller något m era torde den ej s tå  a t t  b ä t t r a 4). P resteståndet tackade 
honom för hans varm a nit, det fann faran från kalvinisterna ej min
dre än från  papisterna. I  sjelfva riksdagsbeslutet inrycktes ock en 
paragraf om de faror, som genom dessa studier hotade, hvilkas af- 
värjande man öfverlät å t  regeringen och presterskapet. Men några 
särskilda åtgärder i frågan förspörjas dock ej sederm era5).

Af de svenska studenternas sedliga uppförande utrikes h ar en

')  Nemligen Medolerus, Isopajdius, Olaus Jonse Gevaliensis och Stigzelius, 
hvilken senare först tre år efter sin professorsutnämning reste utrikes år 1633.

2) Se Hallenberg Gustaf Adolfs hist. II. s. 771, not. a, som anför 8 studenter; 
två dylika anslag gifvas d. 15 och 25 Febr. 1614 (Riksreg. s. 269 och 444).

3) Norlin, Svenska kyrkans hist. T. 2. s. 169, not 7.
4) Kung]. Bibi., Celses saml. n. 2 in 4:o s. 75—88, är äfven af Norlin omnämdt.
5) Norlin anf. st. s. 170.
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annan svensk, Nicolaus Granius, prof. i H elm städt, gifvit oss en mörk 
skildring1). Man måste rlock härvid besinna, dels a tt  beskrifningen 
knappast kan gälla an d ra  än  dem, som då voro under Grani i ögon 
i Helmstädt, dels a tt  lians lynne förefaller a t t  vara  m isstänksam t och 
inbillningssjukt. Han säger, a tt  de svenskar, som besöka Tyskland, 
äro e tt lättretligt, bakslugt och häm dlystet slägte, och a t t  det äfven 
gäller om somliga, som redan ingått i andliga ståndet. Ingenting 
behagar dem utom m at och vin sam t hvad till sinliga njutningar 
hörer; själens odling försumma de aldeles; både dagen och natten 
offra de å t  svalg, dryckenskap, spel och and ra  vanhedrande syssel
sättn ingar sam t verldsliga fåfängligheter och u tstö ta  för hvartannat 
ord förfärliga eder, a llt till anstö t för andra, det svenska nam nets 
vanära och öfverhetens förtrytelse. Och ej nöjde härm ed locka eller 
tvinga de and ra  nykomne a tt  följa exemplet. Han afråder högligen 
a tt  u tsända någon till universitet, der sådana landsm än vistas, och 
tillstyrker a tt  noga förut tillse, livilka m an sänder ut. I så  fall 
skulle de sedan från sånggudinnornas hem kunna flyga tillhaka, så
som idoga bin, under det a t t  de nu snarare vid sin hemkomst likna 
u r en vinkällare kommande giftiga fugor, drönare eller spindlar. 
Och efter dem följer sedan borgenärernas skara kräfvande de hos 
krögare och kräm are gjorda ofantliga sk u ld ern a '-), hvilka fattiga för
ä ld ra r i sin enfald betala. Det sista  vore lika obilligt som onödigt, 
ty utlänningarne betala aldrig  sina söners skulder. Till sist erkän
ner han dock a tt  undantag  gifvas och dessa lysande.

Det å te rs tå r a tt  taga  i betraktande universitetets byggnader och 
samlingar. De äro ej många och förete i allm änhet ej någon lysande 
anblick. Redan E rik  XIV hade 1566 anslagit det på  domkyrkans 
södra sida belägna gamla kapitelshuset till auditorium. Derefter hade 
K arl IX å r  1595 till bostäder å t  professorer och studenter anslagit

') I bref af 1622 (Bihanget n. 75, s. 191 — 195).
s) Gent emot denna anklagelse för slöseri bör jag  dock äfven anföra Salvii 

yttrande, att svenskarne hafva rykte för en till snålhet gränsande tarflighet. l)et 
fälles i e tt bref till Axel Oxenstjerna d. 4 Ju n i 1615 frän Strasburg, der S. uppe
höll sig med sin lärjunge, en ung Magnus von Varnstedt. Han klagar öfver ortens 
dyrhet; ingen skulle kunna tro, huru tarfligt de måste lefva. Hvarje vecka kostar 
2 ‘/2 floriner, och man kan ej lefva för mindre, om man ej vill hålla sällskap med 
studenternas »famuli». Detta skulle han ändock gerna göra »si illa sive sordities 
sive ignominia in  nobis solis resideret. S ed  cum redandet in  totam gentem Sueci- 
cam, adeo u t quem G erm ani modo sord idum  ex studiosis significare voluerint, 
velu ti proverbio Svecum apellant, satius a rb itra ti fu im u s, interdum  etiam mortem, 
oppetere quam  ejusm odi eorum  opprobiis expositos esse. (U r en i Kungl. Biblio
teket förvarad brefbok, som tillhört Salvius; den ä r  i folio i hvitt läderband och 
saknar ryggtitel).
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dom prosthuset (nuvarande ärkebiskopshuset) dekani hus (nuvarande 
folkskollärareseminariet) och sex an d ra  hus, hvaraf fyra lågo i den 
krets af byggnader, som omgåfvo kyrkan *). De fyra voro nuvarande 
Skytteanum , två hus vester om kyrkan (på den plats der akademiska 
konsistoriets hus nu står) och e tt på  dess nordöstra sida. Tre af 
dessa egde konungen ingen r ä t t  a tt  bortgifva, nemligen grefve Lejon- 
kufvuds hus, Skytteanum, som tillhörde enskild man genom gåfva af 
egaren P er Brahe, och dekanihuset, som ärkebiskop Laurentii Petri 
Goti arfvingar besuto. Som jag  ofvan b e rä t ta t2) skänktes dock 
Skytteanum  af dess egare till domkyrkan, hvarpå Skytte inköpte det 
och förenade det med Skytteanska professuren. Dekanihuset deremot 
öfvergick genom köp till professor Laurelius. Ännu e tt af husen kring 
domkyrkan tillföll universitetet genom gåfva, nemligen det på  dom
kyrkans sydvestra sida bredvid konsistoriehuset liggande S:t Barbros 
hus 3). De öfriga husen kring domkyrkan voro förmodligen hennes 
egendom 4). I  livilket bristfälligt skick dessa hus i allm änhet befunno 
sig, h a r  jag  förut vidrört. M ånga af dem hafva troligen knappast 
kunnat till bostäder användas, och de 200 dal er, som 1620 anslogos 
till årlig  reparation, kunde ej förslå, äfven om de icke ryckts till 
an d ra  ä n d a m å l5). Det bäst is tåndsatta  var u tan  tvifvel konsistorie
huset (sederm era K arolinska akademin), som egde tvenne auditorier, 
e tt stö rre  och e tt m indre; i det senare tyckes konsistoriet ständigt 
h å llit sina sam m anträden (utom då det samlades i domkyrkan) intill 
1640 och äfven någon gång e f te rå t6).

')  De två, livars läge jag  ej känner, äro poenitentiarii hus och grefve Axel 
Lejonhufvuds hus.

2) Se ofvan s. 198.
3) Gustaf I  hade d. 14 Dec. 1558 gifvit det å t sin kusin, B irg itta  Kristierns- 

dotter (W ase); 1614 d. 22 Mars skänker Nicolaus Krok, pastor i W exiö, som ärft 
huset efter sin svärmor, ärkebiskop Angermanni enka, hustru Malin (hon var B ir
gittas dotterdotter) detsamma till universitetet; det s. k. S:t Barbros kapell gifver 
han deremot till dom kyrkan (copior i gamla konstitutionsboken i lvonsist. arkiv 
s. 132, 133). 1649 d. 11 Ju li fick akademisekret. Noraius rä tt a tt bo i detta hus, 
efter han reparerat det (Kons. protokoll).

4) Såsom domprosthuset, nuvarande domkapitelshuset (hvaremot kanske nu
varande vicepastorshuset eller möjligen något nu nedrifvet vester derom beläget hus 
varit det hus novdvest om dom kyrkan, som anslogs åt en professor 1595) och tro
ligen det ännu domkapitlet tillhöriga hus öster om nuvarande konsistorium (nu in- 
redt till teologiska och juridiska fakulteternas föreläsningssalar), der domkapitlet 
ännu i förra seklet var inrymdt och kanske äfven var i det 17:de.

®) 1639 d. 8 Jan u ari säges i konsistorium, a tt llaicus och Heiner på sin tid 
haft invisning på dessa 200 daler.

B) 1632 var konsistoriets sessionsrum der (se D. J .  Kylandri 1632 tryckta 
»Commendatio majoris Upsaliensium academia*»). Första  konsistoriesammanträde i 
Gnstavianum hölls d. 22 Januari 1640 (lvonsist. protokoll). — Gamla konsistorie-
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Den prydligaste byggnaden af alla var den af G ustaf Adolf kring 
1023 ')  uppförda nya akademin, som så  småningom efter honom fått 
nam net Gustavianum. Dess utseende var dock ej d å  detsam m a som 
nu. Visserligen funnos jordvåningen och den sto ra  bottenvåningen, 
men ofvanpå denna var en helt låg våning och to rnet ofvanpå taket 
saknades. D etta uppbyggdes af Olof Rudbeck 1662, egde två  fönster
rader och kläddes med koppar; dess ändam ål var a tt  tjena till anatom i- 
s a l2). F ö rst mellan åren 1688—1691 höjdes p å  Karl XI:s befallning 
öfvervåningen till sin nuvarande höjd. H uru byggnadens särskilda 
rum  användes på Gustaf Adolfs tid  ä r  mig obekant. Sedan flyttade 
konsistorium, som sagdt, sin sessionslokal dit å r  1640. N är Schefferus 
å r  1666 tryckte sin Upsalia, inrym de jordvåningen förutom källare 
drätselkam m arn 3), kommunitetets kök och m atsal; i den stora botten
våningen voro e tt större och e tt m indre auditorium  och konsistorii 
samlingssal. I lilla öfvervåningen voro fyra, förut å t  studenter u t
hyrda 4), nu för fakulteternas behof inredda rum, sam t e tt för studen
ternas bibliotek och e tt der depositionsceremonin försiggick. — At 
kommunitetet var en större byggnad upplåten, som låg på tom ten 
mellan Ilundelsgränd, nuvarande Jernbrogatan  och S:t L a rsg a ta n 5). 
Skildringen af dess tillstånd spar jag  till längre fram.

Universitetets samlingar voro ej många. Den förnäm sta var väl

husets omgifningar måste varit rä tt ruskiga, a tt döma deraf a tt d. 4 Jan u ari 1654 
beslöt konsistorium, a tt stallen och fägårdshusen vid detsamma skulle nedbrytas.

')  Ja g  har ej funnit några dokumenter rörande dess byggnad. Busser i sitt 
»Utkast till beskrifning öfver Upsala» II, s. 28 säger, a tt det byggdes 1622. Ericas 
Schroderus i sin 1633 tryckta Encomion Uplandi® säger dock Collegium illuti 
Gustavianum a. c. 162U erectum. Simonius höll der ett tal d. 12  April 1626 
(program  i Palmskölds saml. afdeln. Orationes, Tom. 24); det A uditorium  Novum, 
der hans installation försiggick d. 5 Dec. 1625 ä r  väl ock Gustavianum.

2) Schefferi Upsalia s. 270.
3) 1632 d. 1 Febr. ansåg konsistorium platsen under nya akademin tjenligast

till aerarium (Ivons, protokoll).
*) 1642 d. 11 Januari skrifver Skytte till rektor om några Ribbingar, som 

skola få rum i nya Gustavianska akademin (Kanslersbrefven).
5) Ja g  har ofvan s. 190, not. 1 anm ärkt, a tt man 1620 var tveksam, hvarest kom

munitetet skulle inhysas. Kanske det först då kom til! detta hus, der det 1637 vid
sitt upphäfvande befann sig. M ärkvärdigt är, a tt jag icke hos någon författare sett 
omnämdt, a tt det legat på denna plats. D et synes mig dock vara mer än säkert. 
Vid inventeringen 1638 d. 11 Oct. (kons. protokoll) säges a tt husets östra  sida 
vetter å t kyrkogården och a tt gafvelfönsterna ligga i norr och söder; rummen tyckes 
uppgå till 33. I  odaterade postulata (från 1637 i riksarkivet, Academica I I I )  begär 
universitetet platsen mellan kommunitetet och konungsstallet (nuvarande Stallgården). 
Mellan kommunitetet och kyrkogården gick en gata (kons. prot. d. 31 Maj 1643). 
Och då i kons. protokoll d. 15 Augusti 1655 det talas om platsen mellan kungs- 
stallet och atrium  novi auditorii, står i brädden: platsen vid kommunitetet.
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Biblioteket, som (lock säkerligen ännu ej egde något större omfång. 
Dess egentliga begynnelse kan  dateras från 1620, d å  G ustaf Adolf 
skänkte till U psala s itt i Stockholms gråm unkekloster stående bibliotek 
och anslog 200 daler årligen till dess förbättring; e tt s to rt rum  skulle 
inredas å t  detsam m a och en professor a lltid  vara  bibliotekarie. An
slaget höjdes å re t derpå till 300 daler 1). A rbetet med inredningen 
tog sn art sin början, och man utsåg dertill e tt hus nordvest om dom
kyrkan (der nu konsistoriehuset s tår) 2). 1627 tyckes huset varit 
färdigt till s itt än d am å l:{). Bokförrådet rik tades fortfarande med inne
hålle t a f åtskilliga katolska, mest jesuitiska, bibliotek, hvilka Gustaf 
Adolf under sina fälttåg  få tt i sin hand  och ansåg kunna göra bättre  
n y tta  i Sverige än vid papistiska lärdom sanstalter. E fter ltigas er- 
öfring 1621 öfversändes dervarande jesuiterbibliotek till U p sa la4). 
Fem  å r  senare föllo under preussiska fälttåget jesuiterbiblioteket i 
B raunsberg och Erm elandsbiskopens i F rauenburg i hans våld och 
tingo likaledes vandra till U p sa la 5). 1631 eröfrades W urzburg; 
biskopens storartade boksamling skänktes af konungen samma år 
d. 6 November till U psala un iversite t6). Hvarje uppgift p å  biblio
tekets storlek saknas, och någon katalog från den tiden tinnes ej. 
Visserligen hade G ustaf Adolf 1628 anbefallt, a t t  en dylik skulle upp
sä ttas 7). men ännu tre  å r  derefter var saken ej verkställd 8). Hufvud- 
orsaken härtill var vill den, a tt  ingen lön fans anslagen å t  bibliotekarien, 
då  konungen ansett, a tt  en af professorerna lämpligen kunde sköta 
platsen. Den 1621 atiägsnade professorn i m atem atik Nicolaus My-

')  Se ofvan s. 188 och s. 191.
2) I  Bibliotekets gamla räkenskaper förvarade å universitetsbiblioteket läses 

år 1622: »Kostadt på huset som blef renoveradt till L iberiet vester på kyrkogården 
303 daler 21 öre». Ä nnu 1666 förvarades det der, ty Scheffer säger i Upsalia 
s. 164, a tt S:t Larsgatan går »ad bibliothecam academicam», som ligger vester på 
kyrkogården och har 2 våningar hvardera om tre rum.

3) 1626 utbetalas 2 daler till dem, som buro böckerna »af södra Choren» upp 
i L iberiet. 1627 i Jun i koinmo böcker från Pryssen 36 k istor; de nedsattes i en 
strandbod tills »nedre liberiet» blef färdigt, men inflyttades samma år (bibhs gamla 
räkenskaper). R eparationerna kostade 1624, 1625 en summa af 370 daler, 1626 121 
och 1627 134 (kons. prot. d. 30 Mars 1630).

4) E nlig t anteckning af Bibi. J . H. Schröder (i saml. t. Bibhs liist.) inven
terades detta bibliotek i Nov. 1622 i Stockholm till dåvarande rektor W allius.

8) De framkommo 1627. Se ofvan not. 3.
Original på tyska i konsistorii arkiv. Det ålägger hofpredikanten Johannes 

M a tth is  a tt registrera böckerna. Ännu 1633 tyckes man i Upsala ej riktigt kän t 
gåfvan, ty W allius skrifver s. å. d. 5 Sept. till A xel Oxenstjerna, a tt det m ärk
värdiga bibliotek, som konungen skänkt, s i  raodo vera  sunt, guce nnncius nuper 
a ttu lit, måtte komma till Upsala (orig. Riksark. Acad. Upsal. V I).

7) Skytte till Joh . Chesnecopherus d. 16 Maj 1628 (orig. i kons. arkiv).
8) Ivonsist. prot. d. 16 Mars 1631.
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liander h ar först haft vården om böckerna *). D erpå öfvertogs denna 
troligen å r  1(525 a f  akadem isekreteraren Petrus E nstadius -). Sedan 
hafva professorerna turvis skött biblioteket dock under ständiga tvister, 
d å  alla ville komma ifrån  besväret. F örst 1638 utsågs adjunkten 
Laurentius Tolfstadius till b ib lio tekarie :l). Böckerna skulle enligt 
konstitutionerna af 1626 endast få läsas på biblioteket, till hvilket 
Skytte följande å r  befallte, a tt  studenterna skulle få till trä d e 4), men 
flera bevis finnas, a tt böcker redan i början utlånts. — Äfven dom
kyrkan egde e tt b ib lio tek5), som i densamma förvarades. Det bestod 
väl af några  rester af medeltidsbiblioteken ocb bvad som sedan till
kommit, ehuru som vi minnas jesuiterna fingo under Johan sköfla 
det. I mer än e tt sekel fick det der förblifva 6).

Med oförklarlig sorglöshet behandlade man universitetets egna 
handlingar. Något arkiv i egentlig mening fann man väl ej beliöfiigt, 
så  länge haiullingarne voro få, men a tt ej förvara privilegierna, gåfvo- 
brefven, s ta tu terna ocb öfriga vigtiga urkunder på e tt bestäm dt säkert 
ställe, utan  lå ta  dem ligga bos professorerna (förmodligen oftast bos 
rektor), det v ittnar om sto r försumlighet ocb b ar nog medfört för
lusten af e tt ocb annat b re f7). Skytte anm ärkte förhållandet vid sin 
första visitation d. 28 Maj å r  1627; lian befallde a tt  professorerna 
skulle lemna dem ifrån sig a tt  förvaras på någon trygg ort, hvartill 
ärkebiskopen föreslog sa k ris tia n 8). Afiemnaiulet skedde o ck !l), ocb 
aerarium d. v. s. kassarummet användes sedan en längre tid  som arkiv "’).

')  I  konsist. protokoll d. 23 Maj 1628 säges, att M yliander skall tillrätta- 
skaffa de böcker, som utlånts, medan han var bibliotekarie.

ä) 1625 uppbär acad. notarius et bibliotliecarius 100 daler (B ihanget s. 224). 
Han lem nar platsen före d. 29 Aug. 1627 (konsist. prot.).

3) Konsist. protokoll d. 2 Maj. Redan 1631 d. 20 April funderade man a tt 
utse en viss bibliotekarie, ty en professor kunde icke sitta der i två timmar, hvilket 
dock fordrades för dem, som der läsa ville (kons. prot.).

4) B ihanget s. 293.
s) 1641 begärde ärkebiskopen, a tt register skulle göras öfver böckerna i dom

kyrkans bibliotek (domkap. prot. d. 15 Dec.).
6) 1736 förvarades det i hvalfvet öfver nya sakristian vester om norra porten 

(L idén: Benzeliernas brefvexling s. 230), 1695 gjordes ett inventarium  öfver dem i 
bibl:n Obrechts närvaro (lins i Ups. Bibi.), de uppgingo då til! 211.

;) I  kungabrefvens första volym har brefvet om kommunitetet af d. 26 Aug. 
1593, som nu ä r  det tredje i ordningen, på ryggen »n. 9» och det fjerde eller Gustaf 
Adolfs bref d. 29 Nov. 1612 liar »n. 23« på ryggen, troligen af Lenaji hand.

8) Bihanget s. 293, 294.
9) Den 30 Maj 1627 aflemnar W allius fem (specificerade) bref; d. 29 Aug. 

s. å. aflemnar Lenseus 14 (kons. prot.); alla dessa 19 finnas ännu qvar. Privilegie- 
brefvet af 1477 är ej ibland dem; det låg väl i dom kyrkan eller domkapitlet.

10) 1637 d. 24 Januari är arkivet i cerarium (Konsist. protokoll). Ofoget a tt 
behålla brefven hemma, fortfor dock.
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N ågra andra sam lingar egde ännu ej universitetet. Ingen botanisk 
träd g å rd  fans och naturligtvis inga naturvetenskapliga samlingar. Ej 
heller något theatrum  anatomicum, konstkabinett eller myntsamling.

E tt  boktryckeri egde universitetet sedan 1613. Boktryckaren
var samme Eskil Mattsson, som d å  tick privilegium. I typografiskt 
hänseende s tå  hans a lster ovanligt låg t; typer, trycksvärta och papper 
täfla i dålighet; universitetets program  göra dock härifrån  e tt undan
tag. Det stigande missnöje, som slutligen 1651 förde till hans afiägs- 
nande, visade sig redan tidigt, men W allius tog hans försvar och höll 
honom uppe '). Tryckerit h ar förmodligen från början varit in rä ttad t 
i nuvarande ärkebiskopshuset, derifrån det 1638 flyttades till det då 
lediga kommunitetshuset, sedan ärkebiskop Paulinus få tt det förra af 
regeringen2).

')  Den 5 Maj 1023 skrifvcr W allius till Axel Oxenstjerna, a tt det är högst
orätt, a tt man vill i Eskil Mattssons ställe, som är en flitig, nyttig, from, rättskaffens
ocli i sin konst väl förfaren man, sätta hans förre mästersven, som ej velat arbeta, 
ehuru han fått 20 öre i veckan för hvart ark, som han satt. D et enda de anfört 
mot Eskil, är a tt han ej kan sätta  hebreiska, men det gör han så bra som någon 
annan, och till bevis anför W allius sina fyra privata disputationer, som han insändt 
till kanslern (original i riksarkivet, A x. Oxenstjernas brefvexling).

2) 1638 d. 7 Dec. skänker regeringen till Paulinus domprosthuset, der tryckerit 
hittills v a rit (copia i riksarkivet, prestersk. skrifv. 1600— 1647). Samma år d. 15 
Ang. fick m äster Eskil tillåtelse a tt flytta till kommunitetet, der han redan d. 11
October befinner sig (Ivonsist. protokoll). — 1632 säger Daniel Kylander i sin
»Commendatio maj. Upsal. academia;» blott, a tt boktryckerit och biblioteket lågo 
vester om dom kyrkan, men det upplyser föga.
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SJETTE KAPITLET.

Gustaf Adolfs bortgång. Förmyndarregeringen och universitetet intill 1637. 
Universitetets representation på herredagarne. Komnmnitetets tillstånd. Dess upp- 
häfvande 1637. Regeringen och universitetet 1639, 1640. A xel Oxenstjernas och 
Johan Skyttes visitation 1637. Följder af densamma. Universitetets ställning till 
staden. Johan Skyttes visitationer 1638, 1639. W allii angrepp på Schomerus. Spän
ningen mellan ärkebiskop Laurentius Paulinus och universitetet. Johan Skyttes 
visitationer 1640— 1644 och död 1645.

Det äd la  stora hjerta, som klappat så varm t för religionens och 
bildningens sak, hade upphört a t t  slå; och Ltitzens fält hade för- 
värfvat en odödlig ryktbarhet genom Gustaf Adolfs fall. För det 
lilla fattiga fosterlandet, som hänfördt och beundrande hade följt sin 
konung på hans svindlande strå t, kändes första underrättelsen  om 
hans oförmodade bortgång som ett bedöfvande slag. Men det reste 
sig sn art igen besjäladt af den kraftfulla ande, som kjeltekonungens 
lif och exempel hos det fostrat. Svenskarne hade lä r t  a tt  tän k a  sto rt 
om sig sjelfva och fosterlandet och a tt  ej rygga tillbaka för de svårig
heter u tan  tal, som omhvärfde deras väg och tycktes förmörka fram 
tiden. D etta äd la  mod, som ej räknade sina fiender, eller vägde sina 
krafter, då  det gällde a tt följa en stor kallelse, var den oforgängliga 
frukten af Gustaf Adolfs stora lefnad.

Det var naturligt, a tt  h är vid det universitet, som hade honom 
a tt  tacka nästan för allt, skulle bestörtningen och sm ärtan  öfver hans 
oväntade bortgång ej vara m inst stark. E n  hvar kände, a tt  universi
te te t gjort en förlust, som aldrig kunde ersä ttas; det var ej b lo tt den 
furstliga frikostigheten man saknade, u tan  ock den varm a kärleken 
till bildning och vetenskap sam t denna starka  kungliga hand, som 
värnat mot y ttre  anspråk och nedslagit inre kif. I ta l och sång gaf 
man luft å t  sina känslor, och i långa tid e r var hans minne e tt a f  de 
vanligaste ämnena, med hvilket den unge studenten gjorde sitt första 
försök a tt  upp träda  offentligen. Det ä r  eget a t t  se, hu ru  den annars 
så  oförsonligt hätske och stridslystne W allius inför denna olycka 
känner sig nästan krossad till jorden. I öppna bref till professorer
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och studenter uppm anade han  dem a tt  fira sin öfvermensklige konung; 
sjelf u tgaf han  flera skrifter a f denna anledning. Och med en känsla 
for andras sorg, som m åste förvåna oss, d å  det gäller denne lagens 
hammare, skref han det ena tröstebrefvet efter det and ra  till den 
olyckliga enkedrottningen. I det sorgliga sto ra  tåg, som i Juni 1634 
följde de från Tyskland hemförda qvarlefvorna af hjeltekonungen till 
hans g raf i Riddarholm skyrkan, deltogo äfven alla universitetets pro
fessorer och 300 studenter '). Och universitetets dåvarande rektor 
illustris den sextonårige Gabriel Gabrielsson Oxenstjerna, rikskanslerens 
brorson, höll å  dess vägnar e tt särskild t sorgetal.

Det var en oskattbar lycka, a tt Gustaf Adolf med sin stora blick 
för universitetets fram tid gjort det ekonomiskt oberoende genom a tt 
till de t skänka de gustavianska arfvegodsen. Ingen kan säga, huru 
annars möjligen h är skulle se tt u t under de tider, som följde på hans 
bortgång. Visserligen hyste de styrande e tt upprik tig t intresse för 
bildningens sak och uppskattade sakens sto ra  betydelse, men man 
käm pade ju  fortfarande en oviss kamp, af hvilken lif och död syntes 
bero och för hvilken alla  krafter och tillgångar voro behöfliga. För 
det allm ännas behof fick det enskilda sitta  emellan, och hade universi
te te ts inkom ster varit nu såsom under Karl IX:s tid  beroende af 
staten, hade lätteligen samma nöd kunnat föra till samma förknapp- 
ningssystem som då. Lyckligtvis för Sverige hade G ustaf Adolfs 
kungliga frikostighet afböjt denna fara, och hans gåfva hade gjort 
un iversitetet till sin egen herre.

Regeringen var visserligen benägen a tt  på a llt sä tt understödja 
G ustaf Adolfs verk. Redan under hans sista  å r  hade det hemma
varande riksrådet haft tillfälle a tt  visa det. Konsistorium hade nem- 
ligen hos d e tta  anhållit, a t t  teologerna skulle n ju ta  frihet från boskaps- 
skatten  såväl i staden som vid sina gäll på landet. H ärpå fick det 
d. 5 Jun i 1632 det välvilliga svaret, a tt  den tre  års  rest å  skatten, 
som u p p stå tt derigenom, a tt  de på grund af e tt konungens m untliga 
löfte innehållit densamma, skulle efterskänkas, och a tt  alla  professorer, 
ej b lo tt teologerna, skulle befrias från a tt  erlägga densamma för sin 
boskap i staden, men deremot utgöra den för prestgäll eller hemman

')  Den 17 Maj afgick regeringens befallning, a tt de skulle infinna sig i Stock
holm senast d. 20 Jun i (Riksregistraturet). Professorerna fingo från 16 till 12 daler 
livar i gratifikation, adjunkterna 6 och studenterna 3 daler (se en förteckning på 
om kostnaderna i Kungl. Bibi., Engeströms samling bandet »Wasa och Phaltziska
ätterna»). D et berättas äfven, a tt studenterna fingo svarta kappor oc.li svart taft,
så lång t a tt det räckte ned på ryggen; professorerna jäm te biskoparne m. fl. fingo
konungens po rträ tt och stora ärepenningar till 8 lod i vigten, så godt som 4 riks
daler stycket (Ekholm , Svenska Fatburen V II I  s. 1 6 2 ).
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å  la n d e t '). Tre å r  senare begärde universitetet a tt  slippa erlägga 
mantalspengarne. Regeringen erinrade i s itt svar a f  d. 13 Maj 1636, 
a tt  så  omhvärfdt som riket nu vore a f  sto ra  och svåra krig, kunde 
man ej m inska dess tillgångar; n är adeln som vore så  privilegierad, 
dock ej tvekat a tt  å taga  sig denna skatt både för sina egna personer 
och s itt husfolk, borde ej universitetet söka undandraga sig; om ock 
det syntes vara en ringa summa, »så kunde likväl m ånga göra det, 
som för få ä r  omöjligt». D erest dock några  utfattige funnos, vore 
regeringen villig a tt  för dem efterskänka skatten  -). H äraf begagnade 
sig konsistorium för a tt  genast ingå med en ny hem ställan, a tt  å t
minstone studenterna m åtte befrias. Och denna blef verkligen be
viljad, ehuru i en temligen vresig ton, ty  det heter, a tt  eftergiften 
sker derför, a tt  konsistorium påstått, a tt  de flesta studenterna »lefva 
u taf allmosor och allenast kläderna på kroppen och några böcker 
ega», och derför a tt  regeringen ej må oftare blifva öfverlupen med 
sådana otidiga besvär :{). E n  annan fördel som regeringen förunnade 
professorerna var a tt besitta gård  i staden med tillhörande åker. 
Man kan förvåna sig, a tt  tillåtelse härtill behöfdes, men det var full
komligt i andan a f  denna tids privilegie- och ståndsväsende, a t t  en
dast verkliga borgare, som drogo stadens tunga, också skulle ensamme 
nju ta  dess fördelar. Rättigheten a tt  besitta  hus och tom ter egde 
universitetet genom 1625 års privilegier, men åkern  var till staden, 
således till borgarnes fördel gifven. Regeringen tillä t em ellertid d. 31 
Mars 1633 professorerna a tt  för sig och arfvingar inköpa en gård  i 
staden med tilliggande åker, dock ej Hera gårdar, än den, hvari pro
fessorn bodde, eller m era åker, än som till densamma hörde, hvar
jäm te de skulle för dessa u tgöra samma tunga och besvär som 
borgarne4).

Dessa voro ej de enda fäll. hvari konsistorium fann e tt villigt öra 
hos förmyndarstyrelsen. I allm änhet trö ttnade  ej de t förra a t t  in
komma med klagomål eller önskningar, och den senare beviljade, 
hvad som var lä tt a tt  gifva och uppsköt eller afslog, hvad som syntes 
m era besvärligt eller betänkligt. Så inlemnade rek tor illustris Gabriel 
Oxenstjerna mot slu tet a f 1634 å  universitetets vägnar åtskilliga 
postulata, hvarpå regeringen d. 8 Januari 1635 gaf följande s v a r 5). 
Boktryckaren, som hotats med förlusten af hela det span målsanslag,

')  O riginal i konsistorii arkiv.
2) Original anf. st.
3) Den 4 Ju n i 1635, original anf. st.
4) Original i konsistorii arkiv.
5) T ryckt i B ihanget n. 99 s. 320. Universitetets odaterade postulata finnas

i Riksarkivet, kanslerns och konsistorii skrifvelser 1593—1718.
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som G ustaf Adolf gifvit, skulle deraf få behålla hälften; universitetet 
egde hafva en byggmästare, en timmerman, en smed, en skräddare 
och en skom akare fri för utskrifningar. Deremot kunde filosofie pro
fessorerna ej för sina hemman få samma frihet som teologerna för 
sina prtebenden; och den begärda friheten för bönderna å  dessa från 
gästning och skjutsning tinge bero p å  hvad privilegierna innehöllo. 
Den äskade löneförhöjningen och den i öfrigt rä ttv isa  fordran på a tt  
komma i besittning af åtskilliga Gustavianska donationsgods, som 
ännu ej inrymts, m åste regeringen tillsvidare uppskjuta, tills hon i 
förra afseendet öfversett universitetets stat, i det senare hunnit un
dersöka, om det fölle sig olämpligt a t t  afstå dem, i hvilket fall kronan 
skulle gifva full ersättning.

Fram  p å  hösten samma å r  förnyade universitetet sin hemställan 
i de två sista punkterna. Rörande donationsgodsen blef svaret det
sam m a som om våren, men en löneförhöjning beviljades omsider för 
filosofiska fakultetens professorer med 50 daler silfvermynt för hvar, 
hvarigenom deras lön uppgick till 400 d a le r l). T illika hade man 
begärt a t t  olorskingradt bekomma det bibliotek, som G ustaf Adolf 
sk ä n k t '-), hvarpå man fick till svar, a tt  sedan K. Maj:t utsökt de 
böcker, som kunde vara henne i hennes studier nyttiga, skulle de 
öfriga, med undantag a f  dupletterna, öfversändas till U psala 3). Uni
versitetets begäran om representation p å  riksdagarne och det svar 
som h ä rå  gafs spar jag  till längre fram.

Två å r  senare erinrade universitetet ånyo om det ännu oupp
fyllda löftet a tt G ustavianska donationen skulle fullständigt genom
föras. Regeringen lofvade d. 26 Juli a tt  ofördröjligen gå i författ
ning om sakens verkstä llande4); jag  skall s trax t visa, hu ru  så verk
ligen skedde.

E j lika lyckligt gick det dock med åtskilliga and ra  önskningar, 
som professorerna på samma gång framställt. Deras begäran a tt  
erhålla  platsen mellan konungsstallet och nya kollegiet (d. v. s. 
Gustaviani nu inhägnade gård) för a t t  der bygga bostäder å t  kom- 
m unitisterna, afslogs emedan dels platsen m åste vara  öppen och fri 
till a t t  köra och fara, dels regeringen vore betänkt på a t t  upphäfva

’) Den 17 Nov. 1635, eget nog i 2 originaler i konsistorii arkiv, begge nästan 
lika  lydande, blott a tt det ena ta la r om 50 dalers tillökning, det andra om en to tal
summa af 400.

2) Förm odligen biskopsbiblioteket i W urtzburg, som Gustaf Adolf 1631 donerat 
(se ofvan s. 265).

3) Regeringens bref d. 17 Nov. 1635 (B ihanget n. 100 s. 321).
4) Se B ihanget n. 103, s. 330. Universitetets af Lenseus och Staienus under

tecknade postulata finnas i Riksarkivet, Acad. Upsal. II.
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kommunitetet. Besynnerligare var rlock, a tt  man afslog deras redan 
i sig billiga fordran, a t t  om lönerna ej utbetalades i silfver utan  i 
kopparmynt, det d å  m åtte  ske efter dettas kurs. D etta bade ju  G ustaf 
Adolf b ev ilja t'), men nu svarade regeringen, a tt »det förundrar Kgl. 
Maj:t, a tt  professores vilja det begära, som löper mot hela riksens 
gjorda s t a t . . . ;  såsom staten ä r  gjord på svenskt mynt, så  skole de 
ock derefter hafva deras salaria  till a tt  bekomma utan anseende af 
riksdalerns stegrande».

Man m å dock ej föreställa sig, a tt  professorerna utfingo sin lön 
i lika många daler kopparmynt, som den i staten  var beräknad i 
silfvermynt; det hade varit en a llt för skriande orättvisa. De hafva 
tydligen u tfå tt den efter den kurs på kopparmyntet, som gällde, då 
Gustaf Adolf utfärdade s itt bref af d. 12 Dec. 1G29'-), men de ville, 
a t t  lönen skulle u tbetalas efter gällande kurs, som stod något säm re 
än  1G29. De förnyade om hösten 1037 sin anhållan, men u tan  fram 
gång. Regeringen svarade nemligen d. 2 November, a tt  orsaken till 
konungens ofta åberopade bref hade varit kopparm yntets fall, »som 
förnämligen genom köpmännens fiiird gjordes ovilligt»; han  hade funnit 
det obilligt, a tt  universitetet i 2 å r  för en daler silfvermynt i staten  
få tt blott en daler kopparmynt. Men nu sedan specien blifvit redu
cerad till sex m ark silfver och tolf i koppar och alla sta te r derefter 
inrättade, m åste det dervid förblifva, såsom regeringen redan d. 2G 
Juli erinrat, särskildt »emedan det ä r  en sak af stor consequence 
och felet härtill, som af någras privata ny tta  h ärrö rer och ingen sta t 
bör reguleras efter, framdeles skall antingen af sig sjelf falla eller ju  
i tid  blifva remedierat». Hvad de deremot hittills öfver staten upp
burit, blef dem nådeligen efterskänk t3).

Det var tydligen, för a tt  ej göra e tt enstaka undantag från den 
allm änna löneberäkningen och ej a f någon njugghet, som svaret utföll 
på  detta  sätt. Ty ehuru en löneförhöjning skett redan 1G35 med 
50 daler, beviljade regeringen i sam m a bref, a tt  den y tterligare till
ökning, som en och annan redan bekommit, skulle förvandlas till 
ordinarie, så  a t t  fjerde teologie professorn och hvar medicus finge 
500 sam t alla professorerna i filosofiska fakulteten 450 daler hvar. 
Till bestridande af de sålunda stegrade fordringarne på universitetets 
s ta t och till vederlag för de Gustavianska gods, som ännu ej blifvit 
inrymda, befallde regeringen kammarkollegium genom skrifvelse af

') Se ofvan s. 237.
2) Den var 3 daler (12 m ark) kopparmynt på 1 riksdaler specie; 1 daler silfver

mynt var då lika med 2 i koppar.
3) Original i konsistorii arkiv.
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den 28 Nov. 1037 a t t  tilldela universitetetet gods och kyrkoherbergen 
med en sammanlagd rän ta  a f  2,536 daler silfvermynt *). Denna summa 
var vida stö rre  än som erfordrades för de ofvannämda behofven. 
Förklaringen ligger deri, a tt  regeringen efter den visitation, som Oxen- 
stjerna och Skytte h å llit i April 1637, och på grund af en universi
te te ts hem ställan r ä t t  betydligt utvidgat an ta le t a f dess lärareplatser. 
Professuren i vältalighet, som i 14 å r  s tå tt  obesatt, och hvars lön 
användts för den 1626 tillskapade professuren i etik och politik, fick 
d. 26 Ju li 1637 omsider en innehafvare i M atthias Mylonius, det seder
m era så ryk tbara  riksrådet Björnclou, under hvilket namn han  ä r  
oss m era bekant. Samma å r  fick fysiken, som i 24 å r  varit med 
den ena medicinska professuren förenad, sin egen representant i Ericus 
Gabrielis Em poragrius, hvilken den 6 September utnäm des till pro
fessor. L ikaså skapades en lärarep lats i moderna språk, d å  en Isacus 
Cujacius d. 20 September s. å. blef fransk språkm ästare. Härtill 
kommo de två teologie adjunktsplatser, som nu tillskapades, utgifterna 
för universitetets nya vakt och åtskilliga and ra  stegrade anslag.

En ganska m ärklig begäran, som universitetet fram ställde i sina 
begge petitioner af 1635 och 1637, men som jag  h ittills ej omnämt 
v ar den a tt  få en bestäm d p lats och rö s trä tt sig anvisad på de offent
liga riksdagarne. E huru  någon sådan rättighet ej läns i några offent
liga stadgar om talad, var det dock icke någon nyhet, som de sjelfva 
först nu påfunnit; det var blott en gammal praxis, hvilken de önskade 
få genom lagens bestäm da föreskrift häfdad. Yi hafva ofvan sett, 
hvilken rol professorerna spelade 1593 på U psala möte. Under Karl 
IX:s tid  togo de verksam  del i riksdagarne; med full afsigt sökte han 
a t t  i den sto ra  konflikten med Sigismund och Polen indraga alla 
ständer i sin pro testan tiska liga till religionens och fosterlandets för
svar. Derför voro alla professorer närvarande på riksm ötena i Stock
holm 1597 och U psala 1598 sam t tre  vid e tt m indre möte i Stock
holm det senare å re t -). Följande å re t i Stockholm i Juli voro ock 
tre  professorer närvarande, likaså i Norrköping i Februari 16043).

')  Iiiksregistraturet. I en universitetets räntkam m ararkiv tillhörig (tydligen 
nf räntm ästar B irger Rommels hand och således under seklets senare hälft skrifven) 
jordebok fins s. 72 ff. en förteckning å de hemman och lägenheter, som regeringen 
dels till vederlag dels till augment å staten beviljat med 1638 års räntor. Den 
slutar dock å  en något lägre summa, nemligen 2,458 daler 28 öre. Ivnapt ett år 
senare d. 7 Nov. 1639 gjorde regeringen dels ändringar dels tillägg i denna anord
ning, hvarigenom summan växte till 2,944 daler. Summan för Upland angifves i 
Kam markollegii bref d. 7 Nov. 1639 i konsist. arkiv, för Vestmanland har jag  följt 
ofvannämda jordebok.

2) Se ofvan s. 99.
3) Se ofvan s. 112.

Ups. Univ. Ilist. I .  18
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Deremot var b lo tt en professor närvarande i Stockholm i Juni 1002, 
i Upsala i Mars 1007 ')  och i Örebro November 1010 2). Det ä r  dock 
a tt märka, det från och med 1599 alla dessa representanter äro teo
loger, hvilket ä r  så  mycket mindre besynnerligt, som nog egentliga 
orsaken till universitetets representation var, a tt  konsistoriet ännu 
nästan sammanföll med domkapitlet, hvilket sedan gam m alt hade 
plats på riksdagen. Och i den mån, som de begge institutionerna 
skilde sig från hvarandra, blef universitetets deltagande i riksdagen 
svagare. Vi hafva sett, a tt  b lott en professor vanligen deri tog del 
under Karls senare tid. U nder Gustaf Adolfs tid, då riksdagen k läder 
sig i fastare former, blifver professorernas närvaro a llt sällsyntare. 
I hans första riksdag i Nyköping 1011 h ar åtm instone Johannes Rud- 
beckius och troligen Here tagit d e l3). P å  riksdagen 1017 i Sept. i 
Stockholm hafva professorer (dock okärnlt hvilka) su tit i preste- 
s tå n d e t4). Sedan h a r jag  b lo tt funnit två exempel, nemligen W allius 
1027 och Lenmus 1631. U nder förmyndarregeringens första riksdagar 
blef saken vanligare. 1033 i M ars suto Lenmus och G estriuius i 
presteståndet, 1034 Lenmus och 1035 i M ars Jonas Magni såsom 
ärkebiskopens ställföreträdare; 1035 i September Laurelius i ärke
biskopens ställe och juris professorn Joh. Loccenius 5). Det var efter 
denna riksdag, som universitetet första gången begärde en bestäm d 
plats på riksdagen; en särskild orsak a tt  det skedde ju s t d å  var nog 
den, a tt  i regeringsformen, som utkommit föregående år, hade riks
dagens sam m ansättning för första gången blifvit bestämd, utan  a tt  
universitetet ihågkommits. Regeringen svarade emellertid härpå, a tt  
som b lo tt fyra stånd  vore i riket, kunde K. Maj:t ej förordna någon 
särskild p lats bland dessa å t  universitetet, men ville, n ä r  de kallades 
till riksens allm änna samqväm förordna dem e tt såd an t ställe, som 
de skulle vara belåtna med c). Och två å r  senare kallade regeringen 
d. 22 Maj 1037 universitetet a t t  sända tv å  ombud till riksdagen d. 
12 Juni i Stockholm; d e tta  valde d. 7 Juni Staienus och Stig/.elius 
till sina rep resen tan ter7). N är em ellertid universitetet om edelbart 
härefter förnyade sin förra anhållan, bekom det ungefär samma svar.

')  Bexell, Bidrng till svenska kyrkans och riksdagarnes historia I, s. 51 och 139.
2) Johannes Rudbeckius; se hans Acta hoc est Lectiones etc. in privato Collegio.
3) Om Rudbeckius se hans åberopade acta i Nov. 1611. A tt dock flere professorer 

varit i Nyköping, synes af Bihanget 11. 33 s. 90.
4) Bihanget s. 141.
5) F ö r ofvan anförda uppgifter se Bexells nyss åberopade arbete, utom för 

1631, som är taget ur Stiernman, Riksdagars och mötens beslut I, s. 827.
6) Se brefvet af d. 17 November 1637 (B ihanget s. 322).
;) R iksregistraturet och konsistorii protokoll d. 7 Juni 1637. Domkapitlet 

hade redan d. 27 Maj valt Lenams till sin särskilde representant (se dess protokoll).
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Regeringen förklarade att, emedan det vore en sak, hvari fleras be
tänkande nödvändigt erfordrades, m åste saken anstå, tills antingen 
en allmän riksdag sammankallades, eller de som vederborde tillbör
ligen kunde befrågas '). Icke dess mindre kallade regeringen strax t 
derefter tv å  professorer a t t  jäm te ärkebiskopen infinna sig till riks
dagen i Stockholm i Januari 16382). Och under nio följande riks
dagar under K ristinas regering möta vi en representant för universi
te te t; men som det a lltid  ä r  en teolog, ä r  de t troligt, a tt  han sa tt 
der som kapitlets representant. Till någon förnyad dylik begäran från 
universitetets sida h a r  jag  ej funnit e tt spår; n är det ej genast lyc
kades a t t  drifva saken igenom, var utsigten så  godt som ingen. I 
den mån stånden utvecklade sig, sökte livart och e tt af dem a tt  
skydda och liksom afstänga sig å t alla håll; det låg i naturen af 
denna ståndsväsendets, skrånas och privilegiernas tid.

E tt  ganska vigtigt regeringsbeslut rörande universitetet under å r  
1637 var det, som upphäfde kommunitetet. G ustaf Adolf hade, som 
jag  jo r u t  berätta t, å te ru p p rä tta t detsam m a 1620 och gifvit anslag 
till 60 studenters underhåll; 1624 hade han  ökat an talet till 100. 
Denna i och för sig på denna fattiga tid  så  välgörande inrättning 
blef dock ej hvad den var äm nad a t t  blifva. Hufvudorsaken synes 
hafva legat i konsistoriets oförmåga a tt  hå lla  tummen på ögat på 
spism ästaren; det gick sn art med denne som med räntm ästaren, a tt  
han  kom p å  balans. Sam tidigt sökte han göra sig en otillbörlig vinst 
på  studenternas bekostnad genom a t t  hålla  en usel spisning. Den 
naturliga följden blef, a t t  e tt slags krigstillstånd in trädde mellan 
honom och studenterna; de vädrade bedrägeri i allt hvad han gjorde, 
och han såg i dem sina förklarade fiender. Otvifvelaktigt är, a tt  spis- 
m ästarne som oftast gjorde sig skyldiga till stor försummelse, för a tt 
ej säga afsigtligt bedrägeri. 1627 dömdes spism ästaren Olof Björns
son till högsta bot eller fyratio m ark, emedan m an funnit orenlighet 
i m aten; han hotades med a tt  nästa  gång så  skedde blifva insatt i 
arresten. P å  samma gång blef dock studenten Laurentius Lundius, 
som k alla t Olof Björnsson för en tju f och skälm sam t sökt egga sina 
kam rater till uppror på kommunitetet, döm d a t t  böta 40 m ark och 
s itta  å t ta  dagar i career. Följande å re t afsattes Olof Björnsson och 
en A nders Gabrielsson insattes på hans plats, men de t karakteriserar 
konsistoriets slapphet och vårdslöshet, a tt n är den senare 1630 sade 
upp sin tjenst, tog man igen samme Olof Björnsson, ehuru han dess
utom  var betydligen skuldsatt. Oupphörliga klagomål anfördes af

')  Se brefvet d. 2 6  Ju li 1637 (B ihanget s. 331)
2) Ivonsist. protok. d. 22 Nov. 1637; der omtalas ej hvilka som valdes, och i 

Bexells anförda arbete förekommer s. 92 blott Jonas Magni.



276 Kommunitetets tillstånd.

studenterna; än  var maten af dålig beskaffenhet, d rickat »tjockt som 
svineröra»; än  var tillredningen osnygg och kärlena smutsiga. Spis
m ästaren tyckes ock hafva behandlat dem med en viss dryghet, unge
fär som skulle de varit fattighjon; en student klagade, a tt  han  för
smädligen sagt, a tt dennes föräldrar lefVle på agnkakor. A andra 
sidan påstod spismästaren, a tt  studenterna togo bo rt ta llrikarne från 
kom m unitetet'), sönderskuro borddukarne och slogo sönder stolarne. 
Och 110g torde det vara sant, a tt  kom m unitisterna ej uppförde sig 
alltid  så synnerligen städadt. En gång hotades några tyska studen
ter, som der få tt plats, med a tt  blifva utkörda, emedan de ej tagit 
a f sig hattarne. En annan gång hade en student m idt under m iddags
m åltiden ropat till en annan: »du penal tag  hatten af dig», och när 
måltiden var slut, steg han upp och ropade: »penaler viljen I ej gå 
u t än, få vi skrapa p å  eder»? P å  qvällen hade han slagit stopet 
h å rd t i bordet och ropat på öl, ehuru kannan stod full bredvid ho
nom, och derpå öfverljudt ropat på penaler. E huru  professor Wallius, 
som hörde bullret utifrån, kom in och befallde honom a tt  stiga från 
bordet bekymrade han  sig ej derom. — F ör öfrigt kom Wallius, som 
h ä r liksom öfverallt lade sig i allting både af beröm värdt nit och af 
herrsklust, och derför ofta besökte kommunitetet, i tv ist med begge 
parterna och var af begge lika illa omtyckt; en gång knöt en student 
näfven å t  honom och gaf högst oförskämda svar m idt i ansigtet på 
honom.

De öfverklagade oorduingarne och bristen i spisningen hade nog 
till en del kunnat undanrödjas, om professorerna gjort sin skyldighet 
och sträng t vakat öfver kommunitetet. Men å  andra  sidan hade det 
genom prisstegringen blifvit en omöjlighet, a tt få inkomster och u t
gifter a t t  gå ihop. Konsistorium hade derför först medgifvit spis
m ästaren a t t  i trängande fall gå ifrån den förut oninämda a f  konungen 
godkända spisordningen. Skytte gjorde häröfver Anmärkning vid sin 
visitation 1(527, hvarvid en professor gaf det något dunkla svaret: 
»substantialia, som ä r  öl och bröd hafva de haft nog». Man såg sig 
då tvungen a tt  fördubbla veckoafgiften från en till två mark, men då 
uppstod i stället en storm  a f  klagomål från  studenternas sida, så 
mycket mer som afgiften var genom kungligt b ref fastställd. W allius 
tog deras parti, kanske mest derför, a tt  de and ra  professorerna en
hälligt röstade för åtgärden. Upplösningen i kommunitetsväsendet 
tilltog emellertid för hvarje år. Sjelfva byggnaden var i det brist
fälligaste skick. S tudenterna egde der hyra rum  för en riksdaler om 
året, men ej sällan vägrade de a tt  bebo dem, hvilket var mindre

')  H var student skulle vid inträdet aflernnu en tenndisk.
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underligt, då  rä tt ofta det omtalas, a tt  inga spjäll funnos '). Eri gång 
blef ock en stackars student antastad, emedan han stu lit gärdsel för 
a t t  uppvärm a sin kammare på kommunitetet. Det ä r  väl ej troligt, 
a t t  under så torftiga förhållanden det gjordes mycket allvar med de 
öfningar, som skulle å  kommunitetet anställas. Yi minnas, a tt  kom- 
m unitisterna skulle begagna sig af det la tinska språket, och a tt  under 
m åltiderna skulle någon vid hvart bord uppkasta en fråga till be
handling -).

Dessa missförhållanden togo emellertid slutligen en sådan om
fattning, a tt  det var klart, a tt  någon grundlig förändring m åste göras. 
U nder 1 2 å r  hade 47 konsistorier hållits om saker, som rörde kom
m u n ite te t3). Ännu om våren 1637, d å  Oxenstjerna och Skytte be
sökte universitetet, var det ej fråga om dess upphäfvande, utan  blott 
om vissa reformer, men om sommaren skref regeringen till konsi
storium  och begärde dess betänkande om kommun itetets upphäfvande 
och penningarnes användande till kontan ta  stipendier. Det borde 
för studenterna sjelfva vara bättre  och göra slut på det »smutzerii», 
besvär och vidlyftighet, hvaraf professorerna try ck ts4).

Universitetets betänkande afgafs d. 10 Augusti och redan d. 13 
September utkom det regeringsbref, som upphäfde kom m unitetsinrätt- 
ningen 5) och öfverflyttade dess anslag på stipendiestaten. Stipendi
ernas an ta l ökades från 60 till 150, hvarjäm te klassernas reducera
des från sex till tre ; i hvar klass skulle finnas 50 stipendiater; s ti
pendiet utgick i de olika klasserna med 20, 40 och 60 daler silfver- 
mynt. Hela anslaget växte från 2,100 till 6,000 daler. Spismästaren 
h err E rik  erhöll Å rsunda pastorat.

Det steg man härm ed tagit var väl i alla händelser bättre, än 
a tt  bibehålla det förra oefterrättlighetstillståndet. Visserligen hade 
den fria spisningen sin stora fördel, isynnerhet på en tid  och vid en 
ort, der stundom  förnödenheterna voro svåra a tt få äfven för pennin
gar, men vi hafva också sett, till hvilka olägenheter saken kunde föra. 
Ä and ra  sidan kunde de kontanta stipendierna också missbrukas, och 
Olof Rudbeck påstod längre fram, a tt  förändringen ej förde till någon 
förbättring, ty »när penningarne skulle utlevereras fick quaestor (ränt*

') Vid inventeringen af huset d. 11 October 1638 funnos blott sex spjäll, ehuru 
rummen voro öfver trettio; lås och fönster saknades ock till största delen (Kons. 
protokoll). Om husets läge se ofvan s. 264.

2) 1631 d. 2S Sept. granskades kommunitisternas scripta i konsistorium; man 
beslöt a tt skaffa dem en god skrifvare och räkenmästare.

3) E nligt en odaterad (troligen från 1670) uppsats af Olof lindbeck om kom- 
mnnitetets beskaffenhet och verksamhet (i R iksarkivet, Acad. Upsaliensia X III).

4) Original i konsistorii arkiv.
s) Brcfvet af d. 13 Sept. 1637 är tryckt i B ihanget n. 105, s. 335.
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m ästaren) intet annat än största  delen källarsedlar a t t  inlösa och 
köpmanssedlar för kläder och annat» *). Men vigten af y ttrandet 
försvagas något derigenom, a tt  det fälldes under det han käm pade 
för upprätthållandet af det kommunitet, hvars anordnande han sjelf 
genomdrifvit.

Det dröjde ej länge, innan universitetet fann sig föranlåtet a tt 
inkomma till regeringen med nya förfrågningar och besvär i anled
ning af »några diffikulteter, som vid universitetet förefallit». I Augusti 
m ånad 1639 begagnade professorerna tillfället a f drottningens och 
förmyndarnes vistelse i Yesterås för a tt d itsända professor Brunnius 
och räntm ästaren  med följande skrifvelse -). E huru G ustaf Adolfs 
donationsbref uttryckligen förlänade frälsefrihet å t universitetets gods, 
blef denna ej respekterad, hvarför de begärde, a tt  K. Maj:t skulle 
genom ny tt bref inskärpa denna rättighet och tillika stadga, a t t  alla 
bönder på praebendena och professorernas hemman skulle som frälse
bönder betraktas, hvilket äfven G ustaf Adolf bestäm t om de prsebende- 
gods, som han först lade under universitetet. P å  sam m a gång de 
ödm jukt tackade för sista tillökningen i inkom sterna3), m åste de om
nämna, a tt  de genom kopparm yntets fortfarande fall förlorade en 
fjerdedel af sin lön, hvarföre de nu anhöllo, a tt  då  spanm ålen för 
närvarande åtm instone stod högt i pris och således inkom sterna det 
medgåfve, de m åtte utfå sin lön efter riksdalerns värde, till dess 
myntets stigande antingen genom regeringens försorg eller af sig sjelf 
kunde finna bot. Den behållning som u p p stå tt genom fjerde teologi
ska professurens långa ledigstående och således äfven på Börje prest- 
gäll, önskade de använda till inlösen af det tryck, som M allius efter- 
lemnat. De begärde äfven lön för den bibliotekarie, hvars tillsä tt
ning rikskanslern anbefallt, och förhöjning i sekreterarens arvode. 
Till sist anhöllo de om e tt kungligt m andat rörande öl- och vin
försäljningen i Upsala, straff för relegerade, som ej ville begifva sig 
bort, och hinder för deras utnäm ning till tjenster, sam t privilegier 
för universitetets nya vakt.

Regeringens svar härpå  tyckes hafva gifvits m untligen4) och ej 
sedan haft någon skrifvelse till följd. I December ingick derför uni
versitetet till Skytte med nya p o stu la ta5), i livilka förutom något af

')  Rudbecks nyss omnämda uppsats.
2) Denna odaterade skrifvelse tins i R iksarkivet, kanslerns och konsistorii 

skrifvelser; dagen ä r  d. 6 Augusti, såsom synes af konsist. protokoll d. 5 Aug., der 
den är intagen.

3) Se ofvan s. 273.
4) E nligt konsist. protokoll d. 18 Sept. 1639; innehållet angifves ej.
s) Den 17 Dec. (konsist. protokoll).
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(let som redan i Augusti blifvit framfördt, de begärde a tt  utfå de 
penningar, som drottning K ristina testam enterat universitetet, a tt  få 
an taga professor Stenii son Johannes M artini till bokhandlare och 
erhålla  e tt kungligt förbud för alla  byten med universitetets gods. 
H ärå  afgaf regeringen svar från Nyköping d. 21 Februari 1040 ’). 
Godsbyten förbjödos, såvida ej regeringen pröfvade särdeles vigtiga 
skäl till deras beviljande vara  förhanden. Hvad de tiotusen daler 
silfvermynt anginge, som enkedrottning K ristina testam enterat, så 
oansedt K. Majit i betraktande af ögonblickets svårigheter väl kunde 
hafva skäl a tt  dermerl uppskjuta till en beqvämare tid, så  ville K. 
Maj:t dock efter hand årligen afbetala något; e tt som det syntes tem- 
ligen sväfvande löfte, som ock stannade vid orden. Vid lönernas u t
betalning skulle riksdalern räknas för 14 mark, e tt steg, som med 
en sjettedel ökade inkomsten för professorerna, under det a t t  de 
stackars adjunkterna ej fingo något godt deraf. E tt försök, som då
varande rektor illustris, den unge Magnus Gabriel de la  Gardie, giorde, 
a t t  personligen utverka svar på några  af de punkter, som skjutits å t 
sidan, hade ej någon framgång tyckes det, utom a tt  Stenius genom 
kungligt bref (1. 13 April 1040 tick r ä t t  a tt  tu llfritt införa sina böc
ker. U niversitetet hjelpte sig sjelft fram i tvenne saker. Wallii tryck 
inlöstes med 700 daler enligt konsistorii beslut-), och efter öfverens- 
konnnelse med borgm ästare och råd  utfärdades (1. 1 M ars 1040 ett 
patent om öl- och vinförsäljning m. m.

E n rä t t  god inblick i universitetets tillstånd  och lif gifver oss 
redogörelsen för det besök, som rikskanslern Axel Oxenstjerna och 
universitetskanslern Johan Skytte gjorde i Upsala i April 1037 3). 
Den förre hade å re t förut hemkommit från Tyskland och genast med 
kraftig hand fa tta t statsrodret. Öfver a llt kände man inom kort, a tt 
der kommit en bestäm d och drifvande vilja in i styrelsen, a tt  der 
fans en man, som följde med allt från de t s tö rsta  till det m insta och 
som kunde både uppm untra och straffa. Afven universitetet blef ej

')  R iksregistraturet. Lönetillökningen med en sjettedel inträdde genast.
J) D. 17 Jun i (Konsist. protokoll).
3) Protokollet öfver visitationen d. 22 April och påföljande dagar är tryckt 

hos Bergius, N ytt förråd af handl. rör. Nord. hist. Stockh. 1753, 4:o. s. 5—29; 
Bergii tex t stämmer nästan ordagrant med sjelfva konsistorii protokollet, utom i 
några få punkter mot slutet (s. 21 hos Bergius från frågan om språkmästaren sak
nas dock i protokollet). Det extrakt, som Thyselius tryckt i Handl. rör. Sv. 
Kyrk. hist. I I  s. 41—53 är ett sammandrag liäraf, men har dock några smärre 
punkter, som saknas i protokollet. Ännu några upplysningar har ja g  hemtat ur de 
bref, som Karl X:s informator Bengt Eaaz skrifvit och hvilka Feilitzen tryckt i 
sitt U tkast t. en teckn. af Karl X  Gustafs uppfostran (i Pmdagogisk T idskrift 1872 
S. 284—288 och 298).
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glömdt. Han kora nu i egen person a tt  granska, dess tills tånd ; han 
gjorde det med allvar och med denna rediga prak tiska  blick, som 
utm ärkte a llt hvad han tog sig före. Men hans hållning och ta l vittna, 
a tt han kände med sig, a tt  han var i verkligheten, om också ej till 
namnet, Sveriges rikes ledare. Skytte ehuru universitetets kansler 
träd er tillbaka och lå ter den store rikskanslern föra ordet.

Vid sin ankomst Fredagen d. 21 April om qvällen b lef Oxen- 
stjerna på det högtidligaste m ottagen; den femtonårige K arl Gustaf, 
som anländt en timme förut, trädde  alldeles i skuggan för honom. 
I)en store kanslern visade dock den unge fursten både välvilja och 
uppmärksamhet. Ilan  lät följande dagen i sin egen vagn hem ta ho
nom a tt  afhöra den oration till kanslerns ära, som den sedan så 
ryktbare Magnus Gabriel De la  Gardie höll på  Gustavianum. P å  
Söndagen tog han  honom med sig i kyrkan och derpå hem till m id
dagen i Wallii hus, hvarest han  blef vittne till, hu ru  O xenstjerna i 
Skyttes och åtskilliga professorers närvaro sjöng u t om sättet, hvarpå 
tvedrägten vid universitetet borde botas. N är denne nemligen frågat 
Skytte, hvarför aldrig enighet kunde rå d a  mellan de lärde och Skytte 
svarat, a tt  han både muntligen och skriftligen gifvit dem m ånga ad- 
monitioner, sade han ren t ut, a tt  det ej var nog a tt  admonera, u tan  
när de ej lydde, skulle man taga af dem professuren eller lönen. 
Y ttrandet, ehuru det hade form af en skrapa å t  Skytte, var egent
ligen en hotande varning, gifven å t professorerna.

Sjelfva undersökningen hölls i Konsistorium först Lördagen d. 
22 April och sedan å  Måndagen d. 24 och följande dagar. En af 
de vigtigaste angelägenheterna för hvilka O xenstjerna kommit, var 
frågan om universitetets ekonomi och finanser, i hvilka aldrig  full 
reda funnits. Han befallde, a tt  en ny och fullständig jordebok skulle 
på pergament förfärdigas, a tt  räntm ästaren  inom 2 dagar skulle hafva 
färdigt e tt öfverslag af universitetets stat, ordentligen uppställd t i 
debet och credit, så  a tt  man kunde se om der vore öfverskott eller 
brist. Räntm ästaren, för hvilken särskild instruktion skulle utfärdas, 
finge ej antaga några anordningar i afseende på godsen eller spann- 
målsförsäljningen utan i sam råd med inspectores serarii. Ordentliga 
husesyner skulle hvart tredje å r  hållas å  godsen; de finge aldrig  u t
arrenderas å t  räntm ästaren; ej heller egde han för sin räkning be
hålla  städseln, sakören eller husrötepenningar. Man borde noga tillse, 
a tt  godsen sköttes väl och ej försumma de lägenheter, som erbjöde 
sig till anläggande af qvarnar eller ham rar. Inga donationsgods finge 
vidare afhändas och redogörelse borde i de tta  afseende till regeringen 
insändas, för a t t  få bot p å  saken. Slutligen fällde kanslern det klassi
ska yttrandet, a tt det vore b ä ttre  hafva en olärd räntm ästare, än en
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lärd, som snarare Jtunde stjäla en summa penningar från universi
tetet, »och sedan för sam m a penningar spetsfundigt disputera ex sub
tilitatibus juris».

Derpå kastade kanslern en m önstrande blick på de olika fakul
teterna. Hos den teologiska fann han ej något fel, men som den 
ännu ej egde några adjunkter (hvilket b lo tt den filosofiska fakulteten 
hade) lofvade han skaffa tvenne dylika, för a t t  så  hafva lämpliga 
personer a tt  insätta  i lediga professurer. Dock skulle filos, professor, 
om han gjort teologin till hufvudstudium, ega i dylikt fall företräde 
för teol. adjunkten, om de i öfrigt voro jämngoda. — Mot den ju ri
diska fakulteten anm ärkte han, a tt  det vore svårt a tt  finna skicklige 
personer, som kunde adm inistrera ofticia publica. Som bevis härpå 
framhöll han borgm ästare och rå d  i sjelfva Upsala, »hvilka ringa 
förstånd hafva till a t t  sina om betrodda embeten förrätta». F ö r a tt 
lyfta dessa studier borde en tredje professor och två adjunkter till
sättas. Det vore ock nyttigt, om en af fakultetens professorer ville 
»distinguera» den svenska lagen och af henne göra en kort »explica
tion» på svenska. F ör a tt  uppm untra de t politiska studiet skulle 
man anskaffa afskrifter a f rikets recesser, riksdagsbeslut och andra 
offentliga handlingar. Om den medicinska fakultetens brister ville 
han ej tala, efter den seden vore i Sverige, a tt  icke m ånga sökte 
förfarne medicos, n är någon sjukdom påkom dem. De två professo
rer som der redan  funnos kunde vara nog, blott a tt  de äfven till de 
studerandes tjenst anställde dissektioner. F ö r de tta  ändam ål skulle 
e tt theatrum  anatomicum upprä ttas med allehanda skeletter och 
rariteter.

I den filosofiska fakulteteten fann han ingen egentlig b rist på 
professurer, utom a t t  fysiken borde skiljas från medicinska fakulteten 
och upprättas som sjelfständig professur i den filosofiska. Dock m åste 
ovilkorligen professuren i vältalighet, som i 14 å r  få tt s tå  ledig, till
sättas; bristen på undervisning häri kunde tydligen skönjas i sakna
den a f  personer, som kunde ställa  b ref och handlingar på latin och 
svenska. Den skytteanska professuren finge ej längre h indra fyllan
det af denna professur. Han frågade vid tillfället Stigzelius, om han 
ej ville öfvertaga den, men han sade sig vara  tillräckligt upptagen 
af sin professur i logik och egna studier i teologi. Dereinot föreslog 
han några and ra  och främ st M athias Mylonius. O xenstjerna befallde 
derpå, a tt  konsistorium med det första skulle sä tta  förslag till pro
fessurerna i fysik och vältalighet, så a t t  de kunde fyllas, så fort an 
slag till dem blifvit forordnadt. I afseende på matematiken sade 
han  sig hysa en viss tvekan, om der verkligen behöfdes tre  professo
re r ; en synnerlig vigt lade han derpå a tt  ungdomen öfvades i det
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som hörde till artilleri- och fortifikationsväsende.- Skytte, hvars ögon
sten detta  ämne var, skyndade a tt  anm ärka, de t konstitutionerna 
fordrade, a t t  m atem atici »skulle dirigera sina lectiones mer till p ra- 
xin än speculationes nudas». An mindre behagligt klingade det väl i 
Skyttes öron, dä Oxenstjerna vände sig till professorn i etik och poli
tik, Israel Bringius, och yttrade, a tt i det senare äm net funnes ingen 
bä ttre  författare a tt  hålla sig till än Aristoteles; han beröm de också 
dennes etik och sade, a tt  det »fins nästan ingen som der emot säger, 
a t t  hon ju  nödig och ganska nyttig  ä r  till a tt  proponeras och läsas för 
studiosis i akademin, emedan uti hans ethicis inter alia praeclara 
finnas fundamenta, principia ju ris  e t actionum civilium». Till pro
fessorn i historia, E ricus Brunnius, som åre t förut tillträd t sin plats, 
ställde han  den erinran, a tt  hans uppgift förnäm ligast vore, a t t  »re- 
m onstrera studiosis modum legendi historias och exponera consilia 
et causas rerum  gestarum atque eventus». H an lofvade äfven a t t  för
skaffa universitetet en fransysk språkm ästare, möjligen ock en fäkt- 
och dansm ästare. Dekanus hade nemligen meddelat, a t t  adelsm än
nen ej gerna stannade qvar, d å  de saknade tillfälle a t t  öfva sig i 
främmande språk, dans, fåktkonst och öfriga kroppsöfningar '). F ö r 
fram tiden borde m an försöka a tt  besätta  lärarep latserna med infödde 
män och icke tillkalla främlingar, så mycket mer som alla  skickliga 
sådana nog blefve qvarhållna i s itt fädernesland.

I afseende på filosofie m agister prom otionerna gjorde han den 
anmärkningen, a t t  kandidaterna borde exam ineras ej blott i öfriga 
ämnen, utan särskildt »in oratorio e t stylo». Hvad han härmed 
åsyftade var tydligen, a tt  de skulle kunna rö ra  sig ledigt med latin
ska språket, ty det heter strax  efter: »qui, si non eleganter, tamen 
pure [et] congrue 11011 potest animi sui sensa latino sermone expri
mere, is dignus 11011 est reputandus, qui prom oveatur ad magisterium». 
Man borde ej göra för många m agistrar, ty derigenom koinine vär
digheten i förakt. Och man m åste vara viss på a tt  kunna försörja 
dem med någon passande lägenhet; det ginge t. ex. ej an a tt  sä tta  
dem som kaplaner på landsbygden, a ld ra  m inst 0111 pastor p å  samma 
ort ej vore graduerad.

S tränga ord fällde han  0111 disciplinen vid universitetet. Han 
sade sig vara kommen a t t  förtaga den mening, som hos mången fått 
insteg, a tt  samma lättsinne, som flerstädes vid utländska universitet 
vore i svang, skulle ock h ä r få in rita  sig. Men så  finge det ej fort-

')  I det ofvan s. 257 anförda brefvet säger Brunnius, att Bjelkenstjernas mor 
önskar, att han skall resa utrikes redan, efter han  i Upsala ej kan få lära något 
annat språk än Latin. Bristen på undervisning häri och i adeliga öfningar gör, 
att få ädlingar för tillfället studera i Upsala.



Oxenstjernas ocli Skyttes visitation 1637. 283

fara, ocli om rektor toge i med kraftig hand och professorerna vore 
eniga, skulle ej e tt sådan t tum ult och oskick vara möjligt, som nu 
ofta tilldragit sig. Konsistorium försvarade sig med, a t t  det straffat 
de orostiftare, som man kunnat finna, och lä t förstå, a tt  förnäm sta 
orsaken härtill varit, a tt  borgarne i tro ts af öfverhetens förhud hade 
sina källare och ölkrogar öppna natten igenom och läto studenter 
och andra »bankettera hos sig, till dess de vordo öfverdruckne».

Med anledning a f  studenternas sjelfsvåld hade Lemeus uppsatt 
en ordningsstadga i 22 punkter, som vann Oxenstjernas godkännande. 
Enlig t denna skulle all öl- och vinförsäljning vara  förbjuden efter 8 
på qvällen om vintern och 9 om sommaren. U niversitetet skulle er
hålla  en vaktm ästare med fyra drängar till ordningens upprä tthå l
lande; de skulle taga de m otspänstiga studenterna i kragen och föra 
dem in carcerem. Ingen student skulle få p an tsä tta  böcker eller 
kläder för ölskuld, ej heller någon borgare m ottaga dem; lika litet 
skulle konsistorium upptaga klagomål mot studenter för deras dryckes- 
skulder. Svårare förbrytelser skulle med stränghet bestraffas, androm 
till räddhåga och varnagel. Och a t t  härm ed var allvar visade han 
genast genom a tt  lå ta  slå  i jä rn  och i slottets fängelse insätta  några 
studenter, som våldfört sig på en borgares hus och derför redan u t
s tå tt  s itt straff i universitetets häkte *). Äfven de, som begått en 
ringa förseelse, skulle ej leinnas ostraffade, u tan  för exemplets skull 
sä ttas i prubban på en dag eller två.

Alla studenter, så adlige som oadlige, skulle vara  skyldige a tt 
åhöra föreläsningarne och infinna sig i examen; hvarje student måste 
gå på åtm instone en teologisk föreläsning, hvilka studier han än i 
öfrigt idkade; äfven filosofie kandidaterna skulle i trosartik larne stå  
examen för teologie professorerna -). Om studenterna vore för unga 
a tt  gå på föreläsningar, m åste de hafva en informator och tillika stå  
under en viss professors uppsigt. L ikaså borde dekanerna turvis 
utöfva tillsyn öfver de adlige studenterna och deras enskilde lärare, 
i synnerhet öfver arten af de senares undervisning. Adlingarne borde 
visserligen lära  något i alla filosofiska vetenskaper, men framför allt 
skulle de lägga sig vinn om statsvetenskapliga studier. Med en viss 
försigtighet in lä t sig Oxenstjerna p å  den ömtåliga frågan om de för
näm sta adliga studenternas rang. Yi hafva se tt a tt  grefvar och fri
herrar togo försteget öfverallt framfor professorer; nu blef ock fråga 
om, hvilken p lats söner till öfriga riksråd  skulle intaga. Oxenstjerna 
svarade, a tt  vid föreläsningarne borde professorn gå först både in

')  Baaz omnämnda bref hos Feilitzen s. 287; studenterna släpptes dock ut 
efter tre dagar.

2) D et sista om fil. kandidaterna står ej hos Bergins, utan hos Thyselius II. 47.
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och u t; men i afseende på ordningen vid högtidliga uppträden  ville 
han ej nu afgifva något bestäm dt y ttrande ').

Vid depositionerna skulle »de myckna narreputserna och larvi» 
ej längre brukas; särskild t horde ej depositor, d å  han förde in novi- 
tierna, vara iklädd någon vederstygglig mask och absolutionen borde 
följa snart, efter a t t  han stä llt några  gåtor på dem. Inga cornutöl 
(d. v. s. dryckesdag efter depositionerna, d å  novitierna aflade sina 
cornua eller horn,) hnge längre ega rum ; ej heller finge äldre  stu
denter oqväda de yngre med sådana ord som »penal», »kofot» m. m.; 
dylikt m åste som svårare förbrytelse betraktas.

Biblioteket tarfvade åtskillig förbättring, isynnerhet hvad sjelfva 
byggnaden angick; men som medel saknades, sade sig O xenstjerna 
ej vilja dermed upptaga tiden. Dock erinrade han, a t t  n är man en 
gång toge fatt med det nya universitetshus, som vore väl behöf- 
ligt, skulle det ske efter vederbörlig ritning och plan och i tillräcklig 
skala, »ty det m åste vara ansenligt som publicum är». Till p la ts för 
denna byggnad, som äfven skulle inrym m a biblioteket, u tsåg han 
tomten nedanför gam la akademin och e tt stycke af kungsträdgården2), 
der äfven en botanisk träd g ård  borde inrättas. F ö r b ä ttre  vård  af 
biblioteket borde också en ordinarie bibliotekarie, som ej hade någon 
annan syssla derjäm te, tillsättas; likaså borde en ordinarie bokhand
lare af landets religion alltid finnas; det skulle ej heller s tå  hvar 
och en fr itt a tt  köpa hvilka papistiska eller kalvin i sti ska böcker 
han ville.

Äfven kom m unitetsväsendet var före, som jag  nyss nämt. Vid 
dess behandling y ttrade Oxenstjerna, a tt  den, som icke hade rå d  
a t t  der betala  veckopengar, u tan  droge bort för a t t  söka skaffa så
dana, han kunde heldre vara från universitetet och taga sig något 
annat för.

Härmed var denna genomgripande rausakning afslutad. Den h ar 
klarligen visat, med hvilket intresse Oxenstjerna följde universitetets 
angelägenheter och med hvilken k raft han förstod a tt  ingripa här 
som öfverallt. Och det skedde på e tt så kärleksfullt och faderligt 
sätt, a tt  det säkerligen var ej m indre den personliga tillgifvenheten 
å  universitetets sida för denne fosterlandets störste son och Gustaf 
Adolfs högra hand, än fruktan för den mäktige rikskanslerens straf

') Thyselius II. 49. Det saknas hos Bergius.
2) J). v. s. nuvarande R iddartorget, å hvilket då skolhuset och det förfallna 

S:t E riks kapell stodo; Kungsträdgården omfattade a lla  de qvarter, som nu ligga 
mellan nedra Slottsgatan och Vestra A gatan ; Trädgårdsgatans namn erin rar ännu 
derom. 1643 skänkte Kristina trädgården till staden för a tt deraf uppdela bygg
nadstomter. Baaz berättar, a tt gamla akademin skulle utbyggas i fyrkant.
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fande arm, som gjorde en hvar villig a tt efterkomma hans bud. Karl 
X, som då för tillfallet vistades i Upsala, h a r  gifvit e tt talande in
tyg på, huru  högt rikskansleren der var uppburen ').

De reformer eller åtgärder, hvilka varit p å  tal, stannade icke, 
för så v idt det p å  O xenstjerna ankom, vid b lo tta  besluten. Redan 
före åre ts  slut voro, som jag  förut näm t -), professurerna i vältalighet 
och fysik tillsatta. I)en ene teologie adjunkten, mag. Olaus Unonis 
(sedan professor i logik), utnäm des samma höst, den andre först 1639. 
Deremot fick ju rid iska fakulteten ej någon adjunkt förr än 1651, då 
Nicolaus Sparrm an nämdes, och icke heller någon tredje professor förr 
än  1652 i Nicolaus Burams. F ransk  språkm ästare tillsattes deremot 
redan 1637, och följande å re t d. 21 April utnäm des en Johan AYei- 
digk till dans och fäk tm ästa re :l), Till vaktm ästare, (som d å  be
tydde anförare för vakten) utsågs 1638 en Johannes Andrae Belin- 
gensis, sedan han  jakaiule besvarat konsistorii fråga, om lian kunde 
med besked taga en karl i kragen. För den nye räntm ästaren mag. 
Boetius Chruzelius, som utnäm des d. 26 Ju li 1637, utfärdades sam
tid ig t en detaljerad instruktion. Det hindrade dock ej, a tt  Axel 
Oxenstjernas misstanke om faran af a t t  taga en lä rd  räiitm ästare 
(Chruzelius hade haft första hedersrum m et vid 1635 års promotion) 
gick i fullbordan, såsom vi framdeles få se. H uru vederlag för dona- 
tionsgodsen och anslag till de nya tjensterna gåfvos af regeringen, 
och huru kommunitetsfrågan löstes, h ar jag  förut skildrat. Några 
nya byggnader och institutioner hördes deremot ej af, theatrum  ana
tomicum och botaniska trädgården  kommo först i början af nästa 
tidehvarf till stånd  genom Olof Rudbecks viljekraft. Till e tt univer
sitetshus lades grunden under Kristina, men arbete t stannade snart 
af; jag  återkom m er dertill längre fram.

Ännu en fråga som Oxenstjerna i förbigående v idrört var den 
om universitetets och borgerskapets inbördes ställning. Förhållandet 
mellan dessa begge korporationer hade ej alltid  varit det bästa. P ro
fessorerna sågo kanske med en viss högfärd ner på stadens öfriga 
invånare, såsom en plebs illiterata. Dessa å  sin sida, förglömmande 
a t t  sam hällets existens till stö rsta  delen berodde af, a tt  universitetet

') Han sbrifver cl. G Maj 1G37 (Fellitzen anf. st. s. 284): Unicum solummodo 
hoc de cancellario refero, quod is tanto apud Upsalienses opinionis fulgore 
nitebatur, ut, eum perinde ac  redditum  mundo lumen omnes sint am plexi nec ullus 
extabat, qui nominis ejus potentue non parebat. Soni bovis på  kanslerns kraft och 
ifver aulor han, a tt denne genast kl. 4 på morgonen efter den dag han till Stock
holm återkommit, begaf sig af till enkedrottningen på Gripsholm.

2) Se ofvan s. 273.
3) Riksreg:t. Lönen var 300 daler; språkm ästaren hade blott 200; filosofie 

professorerna 450.
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var der förlagdt, sågo i universitetets privilegier idel in trång  i sina 
rättigheter, hvarför (le ej underläto att, der så  tillfälle erbjöds, tra 
kassera professorer och studenter, än m indre naturligtvis a t t  se sig 
till godo å  begges bekostnad, der någon u tsig t till vinst yppade sig. 
Hvad studenterna angår, så fo rd rar dock sanningen det erkännande, 
a tt  deras våldsamma fram fart ej var egnad a tt  väcka någon välvilja 
å  stadens sida. Man kan visserligen ej säga, a tt  d irek t fiendskap 
rådde mellan de begge sam hällsklasserna, men väl en inbördes af- 
voghet och ovänlighet. Oxenstjerna förmanade professorerna a t t  lägga 
bo rt oenigheten med borgerskapet och söka lefva i godt förhållande 
till detsam m a; med stränghet borde de vaka öfver, a tt  studenterna ej 
gjorde det förfång i kyrkan eller annorstädes. Tvedrägten låg dock 
djupare, än a tt  den snart eller b lo tt med förm aningar kunde häfvas.

Inbördes m isstänksam het och afund var den egentliga roten till 
m issförståndet och fram trädde understundom  under former som man 
m inst kunde väntat. Så rörde sig en a f  de långvarigaste tv isterna 
om bänkrummen i domkyrkan. Iledan 1625 hade Skytte anvisat 200 
daler å t  W allius, för a tt  han skulle bygga särskilda bänkar å t  stu
denterna, emedan dessa ej längre fingo s itta  hos borgarne *). Men 
studenternas an ta l var för sto rt a tt  rym m as i dessa, och de togo 
p lats livar de kunde finna sådan. 1636 u tbrö t tvisten häftigare än 
någonsin; borgerskapet ansåg sig högeligen förfördeladt af de adliga 
studenterna, som trängde sig in p å  deras platser. Man försökte först 
lösa tvisten med underhandling och i godo sins emellan fördela 
bänkplatserna. Men borgarne visade en synnerlig oginhet. I)e för
k larade a tt studenterna hade ingen rä tt  i kyrkan, ty de voro icke 
annat än »gäster och vagranter» -); Och den ordning för bänkplat
serna de u tarbetade var synnerligen ofördelaktig för universitetet. 
Wallius, som tillika var domkyrkans pastor, tog emellertid deras parti 
och med det inflytande han egde på högre ort var det a tt  frukta, 
a tt  denna ordning skulle stadfästas.

U niversitetet skyndade då a tt  ingå med en klagoskrift till rege
ringen :!). Deri anm ärktes först, huru  obefogade borgerskapets an 
språk voro p å  a t t  bestäm m a om p latserna i kyrkan. Det betalade 
ej en skilling till densamma, och det var ej staden, u tan  riket, som 
byggt kyrkan. De som i U psala studerade voro af de förnämste af 
alla stånd  i landet; femtiofyra adelsm än och tre ttio  lärare funnos i 
staden och flera vore a tt  vänta. De and ra  studenternas antal stege 
till 1,000; det vore väl billigt a t t  de fingo platser och ej visades u t

') 1). 1 Januari 1625 (bland vcrificationerna t. 1623 års räkenskap). 
J) Ivonsist. protokoll d. 17 Jun i 1636.
3) I  Ju li 1636 (tryckt i Bihanget n:r 101, s. 323).
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a tt  stå  p å  golfvet, så  mycket mer som de vore m ånga Here än bor- 
gerskapet. Ty, huru  m ånga desse voro, det hade man förm ärkt sist- 
lidne 1 Maj, då  m an tvang dem alla  upp i domkyrkan genom a t t  
stä lla  vakt för bonde- och hospitalskyrkan. Och »derför om k är
leken emot ordinem studiosum vore något stö rre  skulle borgerskapet 
icke movera dem någon litern». I)e platser, som det nu ville anvisa 
studenterna, voro sådana vrår, der man såg föga a f  presten och hörde 
ra k t intet. P å  borgerskapets yttrande, a tt  studenterna voro deras 
gäster och derför ej borde hafva några platser, svarades ganska vac
kert, a tt det ä r  en god värd, som lå ter sina gäster s itta  i stället för 
a tt  s tå  på golfvet och a tt  ofta bekommer m an sådana gäster, för 
hvilka man gerna uppstår. Så bekom A braham  gäster, för hvilka 
han nederföll; och Gud med sitt ord och läroståndet ä r  visserligen 
som en gäst ibland oss.

E 11 förlikning träffades dock slutligen under landshöfdingen Lars 
Sparres bemedling i närvaro a f  rektor, domprosten, slottsfogden och 
borgm ästarne l). Tvisten var dock ej härm ed slut. Redan å re t derpå 
m åste konsistorium på grund af borgarnes klagomål u tfärda e tt of
fentligt program, som förbjöd studenterna a t t  tränga  sig in i borgar
nes bänkar. Och dessa klagomål återkommo allt framgent, vanligtvis 
dock rik tade mot de adliga studenterna. A and ra  sidan grälades 
inom akadem istaten om deras egna platser. Teologerna voro upp- 
b rag ta  a tt  å t  de högadliga studenterna, som enligt konstitutionerna 
och allas erkännande borde sitta  framför professorerna, inrym ts äfven 
den bänk, som fakulteten h ittills haft. A djunkterna, som blifvit hän
visade a tt  s tå  bland studenterna, ville ej gerna lemna sina förra p la t
ser i professorsbänkarne. Skytte m åste lägga sig i saken. H an skref 
till konsistorium a tt  de skulle tvingas. »Tergiversera de derutinnan, 
så  bruker eder m yndighet a tt hålla  dem derifrån. Och m åste in tet 
klemmeri derm ed brukas»

En annan orsak till slitning mellan partierna var det stränga 
skråtvång, som denna tid  herrskade; det låg i tidens natur, a tt  kvarje 
korporation kringgärdade sig och betrak tade alla utom densamma 
såsom halfva fiender. Borgarne snokade m isstänksam t efter alla  
sådana personer, som u tan  burskap dock togo sig för a tt  drifva bor
gerlig näring, och h ä r kommo de eget 110g i kontiikt med studenterna, 
af hvilka mer än en födde sig af något loHigt handtverk. Den stora 
fattigdomen bland studenterna kan möjligen förklara e tt och annat

') Original i Ivonsist. arkiv bland Procerum regni bref n. 16. Sparre har un
dertecknat och beseglat den, men ingen af akadem istaten; vilkoren förefalla ock 
temligen hårda.

J)) Original af d. 5 Maj 1637 anf. st. bland Kanslersbrefven.
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dylikt fall, men oftast härledde sig saken troligen derifrån, a t t  i dessa 
tider af oafbrutet krig, då  utskrifningarne med fruktansvärd regel
bundenhet återkommo hvarje år, skyndade mången, som visserligen 
ej dyrkade muserna, a tt  inskrifva sig vid universitetet, för a tt  njuta 
dess frihet for denna börda. Skrädderihandtverket tyckes varit med 
en viss förkärlek om fattadt. Redan 1628 beklagade sig en student, 
a tt  stadens skräddare  tag it från honom en rock, som han  skulle för
färdiga å t  en kam rat; konsistorium förklarade, a tt  han m åste afstå 
från dylikt arbete. A ret derpå gjorde skräddaren e tt dylikt beslag; det 
kom till slagsmål och studenten dömdes både a tt  böta och sitta  i career. 
Ej sällan voro dylika studenter familjefäder, hvarför konsistorium en 
gång fann för godt, a t t  under förklaring a t t  dylikt vore K. Maj:t miss
hagligt, befalla dem, a tt jäm te sina hustru r lå ta  m antalsskrifva sig i 
s ta d e n 1). Det var så  mycket m era i sin ordning, som desse sysselsatte 
sig med allahanda borgerlig näring. Redan 1661 klagades, a t t  studenter 
både »köpslagade och sömmade». Och 1643 d. 10 Maj m åste konsi
storium  formligen förbjuda studenter och deras hustru r a t t  drifva 
mångleri. I December 164;') hade man två gånger den frågan före, hvad 
man skulle göra med de gamla gifta studenterna. Man beslöt slutligen 
a t t  inkalla dem och förmana dem a tt  söka sig någon annan lägenhet. 
E n  af dem gaf då det klassiska svaret, a tt  »han nu vore en gammal 
man och ej visste livad han skulle göra, ej kunde han  häfva sig i 
sjön».

Borgerskapet nöjde sig dock ej med a tt  an tasta  dylikt för visso 
olagligt näringsidkande. Det vände sig äfven mot de haiultverkare, 
som universitetet egde laglig rä tt  a tt  hafva för egen räk n in g 2). Mel
lan stadens och universitetets skräddare kom det flera gånger till 
sam m anstötningar. Men 1644 infunno sig borgm ästare och råd  be
väpnade i den senares bostad, häk tade hans m ästersven och pojke 
och kastade dem i »tjufve källaren»; enligt deras åsigt sträckte sig 
skräddarens privilegium ej derhän, a t t  han  finge hafva biträden; 
äfven till den snickare universitet utan  stöd af något privilegium an
skaffat, tycktes de hafva ett godt öga. Konsistorium beklagade sig 
genast hos drottningen. Det påstod, a t t  ehuru staden af universitetet 
hade ej b lo tt sto r ära  u tan  sin egentliga inkomst, så vore dock bor
gar ne »dem ständigt under ögonen» särskildt genom sina orimliga

')  Konsist. protokoll d. 7 October 1640. K orlin anför i sina B idrag etc. s. 96 
not. 185. huru i Jen a  det var ända till slutet af förra seklet förbjudet för student 
ej blott a tt gifta sig, utan äfven a tt förlofva sig: ja !  1773 botade ett öfverkonsisto- 
rialreskript det fruntimmer, som förlofvade sig med en student, a tt hon skulle med 
ris afstraffas.

2) Se ofvan s. 271.
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privilegier. l)e t kuiule ej se något o rä tt i a tt  skräddaren liade b i
träden, och snickaren hade de tagit i stället för den byggmästare 
och timmerman, hvarpå de hade privilegium. I)et senare hade de 
alltid med stor m oderation an vän dt, men med stadens handtverkare 
kunde man ej u trä tta  n åg o t'). Skriften blef kanske aldrig  framlem- 
nad, efter Skytte några  dagar senare rådde universitetet till eftergift, 
på  det saken ej skulle komma inför d ro ttn ingen2).

Andra tvistepunkter saknades ej. Staden såg med sneda blickar 
den särskilda akademivakt, som 1637 inrättats. Med förargelse för
nam konsistorium å r  1649, a tt  stadens riksdagsm än ämnade hos 
drottningen begära en generalvaktm ästare öfver både stadens och 
universitetets vakt. Derom ville m an ej höra talas; och det spetsiga 
y ttrandet fälldes, a tt  om man Skulle kosta något p å  vakten, vore det 
bättre, a tt  den utökades med flera vaktknektar, men ej med generaler. 
Axel Oxenstjerna förordade dock vid s itt besök d. 28 Juni 1653 en 
dylik sammanslagning; e tt »cortegardie» kunde på torget uppbyggas, 
der man öfver natten  insatte de häktade, ty a tt  sä tta  dem under 
rådstufvan »det hade en annan speciem»; morgonen derpå skulle 
man sedan fördela dem på stadens och universitetets häkte efter 
deras stånd.

Staden ansåg sig ock förfördelad i afseende på den plats, som 
dess representanter skulle vid högtidliga tillfällen intaga. Borgmä- 
starne begärde derför å r  1652, a tt  äldre borgm ästare skulle få gå 
före yngre professorer i processioner och dylikt, men det blef na tu r
ligtvis under d å  rådande b ittra  stäm ning genast afslaget.

Man skulle väl knappast kunna tro, a tt  gatloppsstraffet också 
skulle kunna leda till ritningar mellan de lä rd a  och de borgerliga 
myndigheterna, men så h a r  verkligen varit fallet. 1652 afgick e tt bref 
från Svea hofrätt till landshöfdingen i Upsala till svar på hans klago
mål, a tt  lian ej kunde verkställa gatloppsstraffet på en tjuf, emedan 
borgerskapet undandrog sig a tt  bilda häck, anseende a tt  deri låge 
något vanärande. Hofrätten ålade honom a tt  tillhålla  borgerskapet 
eller ock universitetets tjenstefolk, så  mycket mer som saken vore i 
det senares forum afdömdt. Borgerskapets m otstånd tyckes hafva 
m est bero tt p å  förargelse, a tt  universitetet skulle vara fritaget från 
saken. Det senare å te r  ryggade tillbaka för befallningen; konsisto
rium  skref genast e tt bön fallande bref till Axel Oxenstjerna och före
ställde, a t t  universitetet härigenom skulle råk a  i vanrykte utrikes; 
u tan  drottningens eller kanslerns uttryckliga befallning kunde de ej

')  A llt detta efter Ivonsist. protok. d. 16 och 20 Nov. 1644.
2) Den 20 Nov. 1644 (original bland kanslersbrefven i Ivonsist. arkiv).
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in lå ta  sig p å  saken, som för öfrigt vore genom borgarnes illvilja 
framkallad. Svaret dröjde e tt helt år, men blef i stället så  mycket 
hvassare d å  det kom. Drottningen förklarade nämligen, a tt  bruket 
hos främmande betydde intet, ej heller hade de h ä rp å  få tt  något 
privilegium. Och derpå utdelades följande skrapa: »Synes ock m äkta 
orimligt, a tt  andra, som in tet intresse häru tinnan  hafva, skola, och 
i icke sjelfva vilja hjelpa till, a t t  justitien blifver adm inistrerad i de 
fall, som akademiens ledam öter och eder sjelfva angår. Vi veta ock 
icke, a tt  någon infamia, med m indre m an sig sjelf den göra och in
billa vill, skall eller bör hänga vid de personer som d e tta  förrätta». 
Slutet blef, a tt  universitetet fick anskaffa 120 man till exekutionen. 
N är O xenstjerna s trax t derefter besökte universitetet, gaf han  konsi
storium  först en liten skrapa; man skulle »icke efter studenternas 
fantasier praejudicera riksens rättigheter». Men han  lofvade ock a tt  
försöka utverka befrielse för deras husfolk, hvarjäm te eget nog gat
loppet skulle ske i två omgångar, b lo tt för a tt  universitetets och 
stadens folk ej skulle sam m anblandas').

Det är eget 110g, a t t  så verkligt intresserad, som Johan  Skytte 
var för universitetet, jag  ej kunnat finna, a tt  han p å  tio å r  efter sin 
visitation i U psala å r  1G27 gjort något dylikt grundligt besök förr 
än 1637 i Axel Oxenstjernas sällskap, efter hvad jag  ofvan berätta t. 
Det ä r  aldeles, som skulle han i likhet med de öfriga rådsherrarne  
hafva efter Gustaf Adolfs död förlorat i vakenhet och energi, tills 
den store rikskanslerens hemkomst plötsligen öfverallt väckte e tt n y tt 
lif och satte  en hittils okänd fa rt i både personer och institutioner. 
Ty efter besöket 1637 finna vi Skytte nästan  hvarje å r  i U psala och 
verksam t ingripande i universitetets förhållanden. H an h ar dock 
icke heller förut glömt detsamma. Så u tfärdade han  1634 e tt gan
ska allvarsam t bref med anledning af latinstudiets tillbakagång, hvari 
han befallde, a t t  alla  studenter skulle först använda e tt å r  på ute
slutande studium  af latinska språket, innan de sloge sig på något 
annat, och a t t  särskild vigt skulle i filosofiska graden läggas på latin- 
skrifning. Samma dag utfärdade han äfven en resolution på åtskil
liga besvär, med hvilka universitetet inkom m it-); bland annat i den
samma förekommer ock befallning, a tt  fakulteterna skulle föra ordent

1) F ö r ofvanstående se Hofrättens bref d. 9 M ars 1652 (afskrift Konsist. arkiv), 
Konsist. bref t. Oxenstjerna d. 26 M ars 1652 (orig. i R iksark. Acad. Upsal. V I), 
K. Maj:ts bref 7 Maj 1653 (orig. Kons. arkiv) och Konsist. protok. d. 18  Maj och 
28 Jun i 1653. Under d. 18 Maj beslutes, a tt räntm ästaren skall anskaffa 100 per
soner, tjugu skola tagas af akademins försvarskarlar och betjentes drängar, exceptis 
literatorum.

2) Begge brefven af d. 17 Mars i B ihanget n. 97, 98, s. 316—320.
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liga protokoll, hvilket hud dock ännu förblef en död bokstaf. Men 
i öfrigt äro verkligen hans bref lä tt  räknade.

Iledan i April 1G38 jäm t e tt å r  efter förra besöket finna vi ho
nom åter i U p sa la1). Hans första sysselsättning var a tt  efterhöra, 
om det, som O xenstjerna å re t förut påbudit, också blifvit sa tt i ver
ket, hvilket i allm änhet befans vara  förhållandet. Besynnerligt nog 
gjordes anm ärkningar mot tillsättning af teologie och ju ris  adjunkter, 
»emedan», som det hette, »deraf kunde framdeles till äfventyrs lätte- 
ligen komma någon vidlyftighet och oreda, der några oroliga och 
insolentia ingenia kommo dertill, helst ock efter in facultate äro så 
många, som kunna u ti informerande göra ungdomen tillfyllest». Der 
hade för öfrigt ännu ej kommit någon anordning till de nya tjen- 
sternas afiönaiule, och universitetets inkomst förslog knappt till den 
gam la staten, mycket m indre till de nya professorerna. P å  kanslerns 
fråga om depositionen m. m. trodde sig professorerna kunna svara, 
a tt det olämpliga i denna ceremoni vore afskalfadt; af cornutsöl och 
vexationer mot novitierna hörde m an föga, och der dylikt upptäck
tes, hade det blifvit vederbörligen bestrafiädt. I  afseende p å  disci
plinen måste de vidgå, a tt  studenternas tro ts  ej aftagit; dagen förut 
skulle en student sättas in i prubban, men han  svor a tt  han ej skulle 
gå in, förr än han finge en annan med sig. Kanslern anm ärkte då, 
a tt  »den borde slås på brädet och s trax t relegeras». Mot uppsigten 
öfver de adliga studenterna gjorde professorerna starka  invändningar 
tydligen af fruktan för en konfiikt med föräldrarne.

Med särskild t intresse tog Skytte reda  på föreläsningarne. I 
afseende på de teologiska satte  han i fråga, om m an ej vid under
visningen i dogmatik borde utbyta Hafenrefferi Loci Communes mot 
någon metodisk författare såsom Conradi Dieterici Catechesis. För
slaget var tydligen utgånget från den nye ärkebiskopen Paulinus, ty 
han förordade det varmt. Men professorerna funno tryggast och 
råd ligast a tt  bibehålla Hafenretferus, efter han  brukades utrikes, alla 
studenter egde honom och med ledning af honom gjort sina studier. 
Och rektor y ttrade, a tt man ju  kunde »placide ventilera» den saken 
med ärkebiskopen och andra embetsbröder, litet spetsigt tilläde han, 
a tt man icke visste,, om något godt följde med en sådan förändring. 
Der rådde tydligen redan en ej obetydlig spänning emellan Paulinus 
och konsistorium, och ingendera parten ville se något godt i hvad 
den an d ra  framställde.

Tillbakaslagen här vände sig Paulinus m ot Magiri fysik, hvilken 
i hans tanke innehöll m ånga »somnia A ristotelia e t logicalia». Mot

')  Pro tokollet är tryckt i Bihanget n. 106, s. 336—344.
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professorernas invändning, a tt  om der funnits någon bättre , skulle 
de nog tagit honom, satte han  den åsigten, a tt  m an kunde u r  den 
heliga skrift u tarbeta  en fysik. Men h ä r inföll den nyutnäm de pro
fessorn i fysik, E ricus Emporagrius, och y ttrade, »att eljest in phy
sica äro m ånga generalia och specialia, som icke om talas i den heliga 
skrift, såsom de constitutione humani corporis e t m embrorum varie
tate, de tem peram entis etc., hvilket a llt likväl ä r  nyttig t a tt  veta». 
Frågan sköts tills vidare å t  sidan.

Anatomie-professorn fick en erinran af Skytte, a tt  han  vore skyl
dig a tt  hålla  dissektioner; hade man ej cadavera hum ana, kunde
man anatom isera canes, porcos etc. Han ville hos regeringen anhålla 
om, a tt  en anatomisal med instrum enter blefve in rä ttad ; professo
rerna  menade, a tt  härtill kunde man reparera  S:t Eriks kapell (på 
Riddartorget). — M atematici lade han  p å  h je rta t a t t  använda Rami 
aritm etik och geometri och flitigt se på tillämpningen af teorierna. 
P å  deras klagan, a tt  alla m atem atiska instrum enter saknades och 
m åste af dem sjelfva förfärdigas, lofvade han hos regeringen utverka 
100 riksdaler till de tta  ändam ål. — Filosofin slapp besynnerligt nog 
undan denna gången kanske blott för a t t  snart råk a  så  mycket 
värre ut.

Ej e tt å r  hade förgått, n är Skytte ånyo i Januari 1G39 infann
sig vid universitetet. En af de första och vigtigaste frågorna som
kom p å  ta l var den, hu ru  universitetet skulle skydda sig i besitt
ningen af de gustavianska arfvegodsen, hvilka genom adelns fordrin
gar på lämpliga byten ofta hotades. Kanslern erinrade då först, a tt 
regeringen nyss så betydligt ökat universitetets stat, särskild t för a tt 
gifva ersättning för förkomna donationsgods'); de borde nu b etrak ta  
godsen som sin ögonsten och med all flit bevara dem. N är de om
talade, a tt  Johan B anér ville tillby ta  sig e tt gods, för a tt  sedan der- 
för kunna af annan person förskaffa sig en gård  han önskade, för
m anade kanslern dem a t t  b ruka konungens donation som sin sköld, 
ty eljest skulle alla godsen inom någ ra  få å r  vara  borta  eller för
b y tta ; de hade redan blifvit genom de föregående bytena förfördelade. 
(Icke dess mindre medgaf regeringen sjelf det byte B anér begärde 
genom bref af d. 3 M ars 1641 -). P å  deras klagomål, a tt  bönderna 
på de till professorerna anslagna hemmanen trycktes med skjutsfär
der och saltpeterpenningar, frågade han, om de h ä rp å  få tt något all
m änt frihetsbref. D etta kunde de nu ej påstå, men en hvar sades 
hafva i s itt fullmaktsbref få tt dylik frihet för sin bonde. Han rådde

*) Se ofvan s. 272, 273.
2) Original i Konsist. arkiv.
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då a tt  skrifva till landshöfdingen, a tt  dessa bönder voro icke för- 
länings- utan  sätesgårdsbönder.

I afseende p å  den magister-promotion, som han medgifvit och 
som nu tillstundade, var han af olika tankar med professorerna. Det 
ser ut, som kandidaterna försummat a tt  i god tid  adägga sina prof. 
Skytte ville dock, a tt  m an sträng t skulle hå lla  fast vid konstitutio
nernas bud, a tt  hvarje kandidat skulle aliägga prof genom fyra före
läsningar och e tt scriptum. Men professorerna begärde försköning 
för denna gång och sökte styrka sin begäran med det egendomliga 
skälet, a tt  dekanus annars skulle lida stor förlust, emedan han  gjort 
allting i ordning till gästabudet. Skytte gaf slutligén vika för den 
gången, men erinrade, a tt  det vore hans plikt a tt tillse, det man ej 
afveke en hårsbredd  från  konstitutionerna. H an fordrade dock, a tt  
bestäm da opponenter till kandidat-disputationerna icke skulle på för
hand utses, ty det kunde då lä tt hända, a tt  dessa meddelade sina 
argum enter å t  kandidaterna.

I November samma å r  kom Skytte å te r till Upsala. Han be
vistade d å  den examen, som enligt konstitutionerna hvarje professor 
skulle hålla med sina åhörare öfver det, som under terminen utgjort 
föremål för hans föreläsningar. Der tins lyckligtvis e tt protokoll i 
behåll öfver sjelfva examen, och så  illa det än i vissa stycken är 
fördt, så  sprider det dock e tt in tressan t ljus öfver fö rhållandena '). 
Det visar både, huru  hela saken togs som en skolexamen och tillika, 
med hvilken öfverdrifven noggrannhet, för a tt ej säga småaktighet, 
Skytte följde och ingrep i densamma. Det hela förråder från hans 
sida en viss ovilja mot somliga professorer, som synes mig kunna 
förklaras u r hans och Paulini gemensamma liendskap till allt, hvad 
som smakade af Aristotelism. Och Paulinus, som då belänn sig på 
en särdeles spänd fot med konsistorium, hade kanske fram hållit för
hållandena i en dager, som på förhand in tagit Skytte mot Hera af 
de lärde. Det ser u t som mer än en tillfällighet, a t t  ju s t Fornelius 
och Stigzelius, på  hvilka ärkebiskopen för ögonblicket var synnerligen 
uppretad, blefvo af kanslern värst behandlade.

Examen försiggick dels i gam la akademin dels på Gustavianum.

')  Protokollet för 4—8 Nov. är tryckt i Bihanget n. 109, s. 348—362. Cel
sius har i sitt Chron. Acad. Upsal. Ms. in 4:o, Ups. Bibi. antecknat (s. 2 0 ). H a
bentur A cta  ejus examinis manu im ius C ancellarii conscripta (apud Cl. Abra, 
past, in L iusdal nuper constitutum). De inklam rade orden hafva sedan öfverstru- 
kits, hvarpå annan hand tillskrifvit 2f. Wahlm. — I Konsistorium beslöt man d. 
20 Nov. 1639 a tt först öfverse acta examinis publici, innan de till kanslern insän
des; när vid deras behandling d. 11 Dec. fråga uppstod, om a llt skulle införas, som 
då passerat, yttrade Loceenius, a tt det skulle behaga kanslern, att a llt infördes, 
»fastän det vore något acerbius».
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Den som först uppträdde var poeseos-professorn Laurentius Fornelius 
(hvilken för fyra å r  sedan efterträd t Gylle), dock ej i s itt eget ämne, 
utan i vältaligheten, som han skött under Mylonii utländska resa. 
Hvad det var som re ta t Skytte mot honom, ä r  mig obekant; Paulinus 
såg kanske i honom den man, som hans värste plågoande, W allius, 
a lltid  rekommenderat. Säkert är, a tt  begge behandlade honom på 
e tt högst förolämpande sätt, som endast a f personlig ovilja kan för
klaras. Ärkebiskopen af brö t m er än en gång mi d t under förhöret, 
och kanslern lä t förstå, a tt  Fornelius ginge i ordning med sina frå
gor, emedan han  förut ordnat sina lärjungar, liksom soldaterna i en 
batalj. P å  ärkebiskopens anmärkning, a tt  logiken, retoriken och 
grammatiken ej varit tillräckligt före vid läsningen af det Ciceros 
tal, hvaröfver Fornelius examinerade, svarade denne, a tt  p å  den för
s ta  hade han redan fäst uppmärksamheten, den an d ra  hade han  för 
tillfället med Hit förbigått och grammatiken ansåg han  höra mera 
till skolan än universitetet. Och n ä r kanslern invände, a tt  dessa 
vetenskaper ej kunde skiljas åt, svarade F., a tt  han föreläste p å  öf- 
ligt sä tt och ej kunde tro, a tt  a llt innehållet i e tt ta l kunde inträngas 
i logikens spetsfundigheter. Ärkebiskopen gjorde då den hånfulla 
frågan: »du h ar kanske aldrig  läst logik»? H varpå Fornelius harm 
sen u tb rö t: »jag skulle heldre vilja vara  hvad som helst än behand
las p å  detta  sätt». Skytte inföll då : »hvem behandlar dig; ingen 
h a r ännu gjort det, men du skall kanske behandlas». F. erinrade 
då, huru nedsättande det var, a tt  ärkebiskopen i ungdomens närvaro 
antastade hans goda namn. — Exam en fortsattes igen, men afbröts 
genom försmädliga utfall a f de begge andra, som tycktes vilja exa
m inera Fornelius sjelf, livaraf han e tt ögonblick retades a t t  säga, det 
han skulle slå  igen sin hok, om man betvifiade hans egen insigt. 
Hans vädjande till sina em hetshröders vittnesbörd besvarades af 
ärkebiskopen med e tt: »svara du för dig sjelf, an d ra  skola nog stå  
sin räkenskap». — B ättre gick det honom i hans eget ämne, der 
han examinerade i Horatius, ty kanslern godkände hans förfarande; 
der gjordes ej heller, såsom vid examen i vältaligheten skett, den 
anmärkningen mot honom, a tt  han i s trid  med konstitutionerna allt 
för ofta d ik terat för sina lärjungar.

Denna behandling var dock mild mot den, som vederfors den 
skicklige och lärde Laurentius Stigzelius, professor i logik. Hans 
aristoteliska åsigter m åste på förhand stäm t både kansler och pro- 
kansler mot honom, ty de voro de m est fanatiske Ramister. Sjelf 
h ar han kanske ej varit aldeles okunnig om den storm, som förestod, 
a tt  döma deraf, a t t  han  två å r  förut begärt a tt  blifva förflyttad till 
professuren i fysik, om det vore så, a tt  han  ej finge fram ställa något
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annat än Rami logik l). Han begynte med a t t  examinera sina lä r
jungar i M artialis, för a tt  u r hans tex t uppvisa logikens regler och 
användning. Efter a tt  han  härm ed fortfarit en liten stund, begärde 
kanslern, a tt  han skulle taga något annat ämne, t. ex. detta språk  i 
nya testam entet: ingen kan  tjena två  herrar. Ingen, aldram inst 
Stigzelius sjelf, kunde undgå a tt  förstå den dolda syftningen af de tta  
val. Det skulle tvinga honom a tt  liksom angripa sig sjelf, emedan 
han ehuru aristoteliker dock enligt konstitutionernas bud äfven före
läst öfver Ramus. Också svarade Stigzelius, a t t  han nog mer än en 
gång tagit exempel u r den heliga skrift, men a tt  han denna term in 
användt M artialis m. fl. Kanslern y ttrade  då hånfullt: »om du ej 
vill försöka dem på detta  exempel, så  försök dem i Pons asinorum 
eller Modalia» (allt term er u r  det aristoteliska systemet). H ärpå 
följde nu en verkligt löjlig scen, i det Stigzelius, liksom hade han ej 
hört dessa ord, helt lugnt befallde sina lärjungar a tt  fortsätta  med 
Martialis, och n är kanslern inföll: »det är för tråk ig t a tt  längre höra 
på detta» y ttrade Stigzelius lika lugnt: »må vi då öfvergå till Per
sius, denne betydande författare». Skytte u tb rast »hvad du är mot
spänstig och ohörsam mot mina befallningar» och ärkebiskopen efter
sade troget: »det ä r  nödvändigt, a tt  du rä t ta r  dig efter kanslerns 
fordran».

Stigzelius tog då verkligen fa tt på  det fram lagda bibelspråket 
och examinerade deri. Men saken var ej härm ed slut, ty han  tick 
nu sjelf s tå  examen. Ärkebiskopen ställde nämligen på honom den 
frågan, om Rami logik vore tillräcklig, så a tt man ej behöfde något 
tillägg från annat håll. Stigzelius sökte parera  stöten genom a tt  
begära, a t t  hans lärjungar skulle få disputera för och emot om den 
saken, men ärkebiskopen sade, a tt  han sjelf skulle svara derpå, och 
kanslern fordrade detsamma. Han svarade då, a tt  det ej gerna 
kunde vara  olämpligt a tt  m eddela sina åhörare, huru  det, som R a
mus sagt, fram ställdes af Aristoteles anhängare eller a tt  med andras 
hjelp utlägga Rami åsigt. Förb ittrad  inföll då Skytte: »du b landar 
slagg och guld tillsammans» och ärkebiskopen frågade ren t u t: »till 
hvilka ansluter du dig, Ram isterna eller Aristotelikerna»? Det riktiga 
och hofsamma svar S. gaf, nämligen a tt  de t väl ej betydde mycket, 
hvilka han satte högre, endast han  hyllade det sanna och nyttiga, 
retade Paulinus b lo tt till a tt  begära e tt ren t och oförställdt svar. 
H ärtill svarade Stigzelius med Seneca: »jag h a r  icke g jort mig till 
någons slaf, ej heller svurit någons fana, jag  fäster e tt högt värde 
vid stora mäns åsigt, men gör tillika anspråk  p å  a tt hafva en egen».

')  Konsist. protokoll d. 7 Juni 1637.
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Det fortsatta  förhöret tyckes småningom re ta t honom, ty på ärke
biskopens fråga, om han ansåg Rami logik ensam v ara  tillräcklig, 
svarade han : ja  för nybörjare, men icke för de m era försigkomne; 
och han sade sig tillräckligt hafva gjort sina lärjungar bekanta  med 
boken. H ärvid tillä t sig Skytte det opassande utfallet: »du läser 
Ramus, som djefvulen läser bibeln».

Till sist gjorde ärkebiskopen honom en ny fråga, nämligen om 
metafysiken vore en från logiken skild vetenskap. Stigzelius gen
mälde först, a tt  den frågan rörde ej honom ensam utan  hela fakul
teten, men n är ärkebiskopen urgerade, svarade han, a tt  de borde 
skiljas åt. Och p å  Paulini anmärkning, a tt  i Strengnäs gymnasium 
hade dock lektorn på hans befallning fört dem tillhopa, svarade han  
ganska bitande, a tt  han hoppades, a tt  de tta  gymnasium ej behöfde 
vara e tt rättesnöre för universitetet. Paulinus u tb rast d å : »logiken 
hand lar om allt varande och icke varande; a tt  föra Gud och äng
larna  till metafysiken ä r  en djefvulsk lära». Härem ot invände Stig
zelius, a tt  enligt samma bevis borde teologi, ju rid ik  in. H. vetenska
per allesammans föras till undervisningen i logik. Paulinus förnekade 
sig vilja sam m anblanda vetenskaperna, och kanslern afb rö t alltsam 
m ans med orden: »du svarar ärkebiskopen m indre vördnadsfullt, men 
härom skola vi ta la  mera enskildt». — Man kan ej an n a t än för
vånas a tt  se, huru en man, som i nio å r  varit professor och som 
redan åtnjöt e tt s to rt anseendex), dock behandlades som en skol
gosse och förföljdes, derför a tt  hans vetenskapliga åsigter ej stäm de 
med vederbörandes. L itet anade Paulinus, a tt  samme man han nu 
antastade skulle längre fram  intaga hans p lats som svenska kyr
kans primas.

I)e öfrige professorerna sluppo temligen godt undan, och som
liga lingo rik tiga loford. Brunnius, professor i historia, som exami
nerade i Tacitus, lick af kanslern sig den frågan förelagd till besva
rande, om Tacitus borde för ungdomen vid universitetet föreläsas. 
Men sedan han väl gjort detta, lick äfven han en liten, som det tyc
kes alldeles omotiverad tillrättavisning, i det kanslern y ttrade: »du 
gör kanske anspråk på a tt  inlägga någon särskild ä ra  genom a t t  
behandla en så stor och djupsinnig författare», hvartill ärkebiskopen 
lade den förmaningen, a tt  först borde den heliga och profetiska 
historien läsas, så fosterlandets och sist dylika saker. Brunnius för
klarade sig ej hafva sökt någon ära, han  hade förut föreläst öfver 
Justinus och dermed förknippat en öfversigt a f verldshistorien in-

') E n  månad senare skrifver Canther, informator för A xel Oxenstjernas yng
ste son E rik , till denne, a tt ingen kunde vara lämpligare att undervisa sonen i etik, 
än just Stigzelius. (B ihanget s. 366).
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till närvarande tid  och jämförelse såvidt m öjligt med svenska för
hållanden.

Bringius, professor i politik, som föreläst Althusii politica enligt 
konstitutionerna och derjäm te föredragit Bodinus, för hvilket senare 
han  af kanslern fick särskild t beröm, erhöll a f  denne följande fråga: 
om vid omröstningar särskild vigt borde fästas vid anseende och vär
dighet t. ex., huruvida, om ett stånd vore delad t i flera klasser, och 
i den första vore b lo tt tre  till fyra personer, i den and ra  tio, i den 
tredje hundra, den första klassens röster ändå borde tynga mest för 
deras värdighets skull Det var klart, a tt  kanslern h ä r  hade i sigte 
förhållandena på det dåvarande riddarhuset. Bringius svarade, a tt 
a lla  kollegier äro icke lika inrättade, hvarför sedvanan betydde myc
ket; mycket berodde ock p å  målens beskaffenhet; vore det e tt gemen
sam t ärende, borde m ajoriteten afgöra; gällde det någon särskilds 
rä tt, borde hans samtycke erfordras. Om alltid en m inoritet skulle 
p å  grund af sin värdighet få afgöra, kunde det hafva menliga följder. 
Loccenius y ttrade sig ock på kanslerns uppm aning; han sade, a tt 
öfvervigten hos en klass berodde af sed och privilegier, eljest borde 
hvad som rö r alla och en hvar också vara af alla  bifallet. Begge 
svaren och äfven sjelfva frågan äro, såsom synes, något oklara.

Professorerna Emporagrius i fysik, M artinus Nycopensis i meka
nik och Gestrinius i m atem atik redde sig alla  till kanslerns belå
tenhet. — Sveno Jonm professor i orientaliska språk  fick mot slutet 
tre  något besynnerliga frågor af kanslern: 1) 0111 vokaltecknen i he
breiska vore en gudomlig eller mensklig uppfinning, 2) om de u t
visade en b rist i det heliga språket 3) 0111 de voro nödiga. Sjelf 
påstod kanslern, a tt de voro uppfunna först efter Babyloniska fån
genskapen och ej nödvändiga, efter ju d a r och and ra  väl kunde läsa 
texten u tan  dem. Sveno Jonse ansåg, a tt  de voro af Gud gifna; de 
vore liksom ordens själ, hvilka utan en sådan skulle vara ofullkom
liga; de t vore ej sannolikt, a tt  den allsm äktige Guden skulle lem nat 
ifrån sig det språk  ofullkomligt, på hvilket hans pris skulle uppteck
nas och meddelas men 11 iskorna.

Loccenius examinerade först i Livius såsom  extraordinarie Skytte- 
ansk professor och derpå som ordinarie ju ris  professor i de romer
ska institutionerna. Kanslern gjorde anm ärkning vid, a tt  han ej 
sökte i a llt göra hänvisning till svenska lagen. Loccenius svarade, 
a tt  så  ofta tillfälle erbjöd sig, gjorde han en dylik jämförelse, ehuru 
det egentligen tillkom hans em betsbroder Daniel Sidenius. Denne 
fick derpå en fråga om tolkningen af e tt ställe i Jordabalkens 18:de 
kapitel rörande laga fång. Såväl han som Loccenius förklarade, a tt  
treå rig t besittningshafvande af jord, efter a t t  den varit å  tinget rä t-
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teligen uppbuden, konstituerade eganderätt, äfven om afhiindaren ej 
varit laglig egare. P å  den frågan om bonde, som uppsatte god häst, 
vapen m. m., hörde till adelsståndet, svarade Sidenius, a t t  m ånga 
kunde erhålla  realfrälse, u tan  a tt  ega det personliga, hvarför tillträde 
till adelsståndet ej följde med det förra.

I medicinska fakulteten examinerade den lärde orientalisten K ir- 
stenius (som för tre  å r  sedan inkallats från  Preussen) om sjuk- 
dom arne och deras kännetecken. Kanslern ställde äfven på honom 
några frågor. Den första var om studenterna derför egnade sig mera 
sällan å t  medicinska studier, emedan denna fakultet icke skattades 
så högt som sig borde, särskildt derför a tt  den eftersattes för den 
juridiska. K irstenius svarade skämtsamt, a t t  läkarne borde taga  för
s ta  rum m et; emedan menniskokroppen vore föremålet för deras stu 
dier, men derhän hade det nu kommit, a t t  de säm ste föredrogos för 
de bäste. P å  frågan, om han  tillhörde Galeni eller Paracelsi skola, 
svarade han, a tt  han  hörde till det senare lägret. T illfrågad hvad 
han tänkte  om arbete t schola S a le rn itan a1), svarade han, a t t  det 
vore e tt dietetiskt arbete, för hvilket hans lärjungar ännu ej voro 
mogna.

De tre  teologerna -) Lenseus, Jonas Magni och Laurelius, exami
nerade, den förste i Samuels första bok, den andre i Pauli bref till 
de Itomare, den tredje i profeten Esaias. Ingen fick någon anm ärk
ning, den siste till och med loford, derför a tt  han ej i teologin in
blandat filosofiska spetsfundigheter. N är examen härm ed var ändad, 
afslöt kanslern den med en tacksägelse till Gud, den saligen aflidne 
konungen och andre, som vakat öfver universitetet, a t t  metafysikens 
liårklyfverier voro derifrån utdritna.

Efter examen kallade Skytte såväl ärkebiskopen som professo
rerna a tt  sam m anträda i Skytteanum, der åtskilliga vigtiga saker 
blefvo föremål för öfverläggning och beslut. F räm st stod tvisten 
med prokanslern, hvilken jag  skall särskild t nedan behandla. Yid 
disputationers utdelande och deras indragning p å  grund af censur 
skulle statu ternas föreskrifter noga iakttagas, likaså vid examina. 
K ursorerna skulle föra noggrann förteckning öfver föreläsningarne och 
hvart halfår afiemna den hos rektor, så a t t  de försumlige m åtte

') Detta på  vers skrifna arbete vanligen kalladt Regimen sanitatis eller T ios 
medicina: anses vara af läkarekollegiet i Salerno författadt oeh ställdt till Vilhelm 
eröfrarens son prins Robert, som år 1101 uppehöll sig i Salerno. (Se Hseser, Lehr- 
bnch d. Gesch. d. Medicin s. 284).

2) Den fjenle professuren var otillsatt. F ö r öfrigt deltogo ej tre professorer, 
läkaren Franck, greken Staienus och astronomen Stenius, i examen; den siste var 
väl för sin höga ålder fritagen.
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pliktfållas. I konsistorium borde hvarje professor, som ej liade laga 
förfall, infinna sig; dock skulle man ej hålla  det större konsistoriet 
så  ofta, u tan  i stället använda det mindre. Frågan om anatomisal 
och nödiga instrum enter lofvade kanslern befordra; tio studenter fingo 
stipendium  medicum mot förbindelse a tt  med dessa studier fortfara 
och ej sedan löpa derifrån. Öfver de adliga studenternas studier 
m åste en strängare tillsyn hållas; hvilket professorerna lofvade, efter 
a t t  först u tta la t någon tvekan för föräldrarnes misshag, om de före- 
togo sig dylikt, dem oåtsporda. Ädlingarnes inform atorer inkallades 
och varnades af kanslern a tt  ordentligt fullgöra sitt kall, såvida de 
ville undvika K. Maj ds onåd. De lofvade göra s itt bästa, men bådo, 
a t t  in tet skulle bestämmas, som voro discipulorum nobilitet i någor 
m otto förnär, och a tt  den frihet icke skulle förminskas, som dem vid 
an d ra  akadem ier vore efterlåten. H ärtill svarade kanslern, a tt det 
vore frihet, a tt  hvar och en gjorde, hvad hans plikt fordrade; vore 
någon, som ej ville underkasta sig, kunde han draga derifrån. Med 
anledning af oväsendet i staden uppkallades borgm ästaren och fick 
en skrapa, derför a tt  ej källarue stängdes i tid. Mot missbruken af 
depositionen varnades ånyo. Till sist lofvade kanslern a tt  skaffa dem 
en italiensk språkm ästare, hvartill man trodde sig funnit en lämplig 
person i en fattig italienare Andreas Cuoco, som bad om depositors- 
tjensten eller någon annan plats. Han fick också fullmakt som språk
m ästare d. 30 M ars följande å r 1).

O aktadt den skärpa, med hvilken Skytte uppträdde i examen, 
v ar han sjelf högligen belåten med hvad han se tt och hört. Till 
professorerna yttrade han, a tt universitetet nu växt upp så, a tt  det 
kunde täfia med de förnämsta, och till Axel Oxenstjerna skref han 
n åg ra  dagar senare, a tt  han nu efter dennes erinran och sin egen 
skyldighet varit i Upsala och a tt  när han  jäm förde tillståndet för 
35 å r  sedan, då han på Karl IX:s befallning visiterade dersamma- 
städes, med närvarande lägenhet, fann han  »uti alla saker en stor 
inegalitet, så a tt  man hafver orsak tacka  Gud för den felicitet, som 
hon nu sitte r uti, hvilken ock näst Guds bistånd förhopligen kan 
erhållas, så fram t man u tro ta r den meningen: professores vara do
minos academise och academien vara professorum egen»2).

Der fans dock en mörk punkt, som Skytte kanske ej ansåg af 
den vigt, a tt  den behöfde framhållas på taflan, och det var misshäl- 
ligheten mellan prokansler och konsistorium. Vi känna detta  gamla

') Ofvanstående är dels efter konsist. protokoll dels efter det sammandragna 
beslut, som jag  tryckt i B ihanget n. 110, s. 363.

2) D. 15 Nov. 1639 (orig. i R iksark. Axel Oxenstjernns brefvexling).
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lyte i universitetsväsendet och hafva ofvan s e t t1), huru  W allius en 
tid  bragte alla i harnesk mot sig, och huru Skytte 1627 grep in för 
a tt  bilägga striden. För en tid  syntes friden å terstä lld , och den 
gamle Kenicius trodde väl, a t t  han skulle i lugn få nedstiga i sin 
graf. I början a f  året 1633 skref han till Skytte, a t t  det ej vore 
sant, a tt  någon oenighet vore mellan professorerna; funnes någon dold 
sådan, så  vore det åtm instone honom obekant; han tillägger: »jag 
kan  ej an n a t finna, än  a tt  s ta tus academicus ä r  ostrafielig och exer
citia academica hafva sin framgång» -). Hans lugn blef dock sn art 
s tö rd t och naturligtvis genom den aldrig hvilaiule Wallius.

Anledningen var a tt  mag. Petrus Sehomerus, hvilken hade en viss 
förkärlek för astrologin och derför af konsistorium tvingats a tt  u r sin 
gradualdisputation å r  1632 utesluta vissa teser, som sm akade väl 
mycket af astrologiska spekulationer3), hade samma å r  blifvit kallad 
till professor i astronom i och fysik i Dorpt och nu begagnat tillfället, 
då han d. 13 Maj 1633 höll s itt afskedstal i Upsala, för a t t  å te r u t
ta la  sina åsigter. W allius fattade eld, särskildt uppretad  deraf, a tt  
Sehomerus ej inbjudit honom till akten och dessutom valt samma 
timme, på hvilken W allius examinerade. Han begagnade sig af sin 
rektorsmyndighet, hvilken han i samma dagar tillträd t, för a tt  för
bjuda Sehomerus, som skulle ju s t nu afresa till Livland, a tt  lemna 
staden, och stäm de honom tvenne gånger genom kursor a tt  afiemna 
ta le t och infinna sig i konsistorium. N är detta  ej gjorde någon ver
kan, aflät han en förgrymmad epistel till ärkebiskopen och begärde, 
a tt  denne skulle träd a  emellan med sin myndighet. Såsom prof på 
hans skrifsätt kan tjena hans begäran, a t t  Sehomerus skulle afiägga 
räkenskap »hvarför han ånyo i katedern fram dragit och med sten- 
torsstäm m a försvarat den gudlösa åsigt om astrologin, som förra å re t 
genom teologiska fakultetens dom jordats, men nu liksom gammal 
kål uppstufvats». Kenicius inkem tade de andra teologernas åsigt och, 
då  denna var, a tt  ta le t ej innehöll något af sådan vigt, a tt  Schome- 
rus derför borde uppehållas, gaf han honom tillåtelse a tt  resa. Man 
kan lä tt tänka  sig W allii förbittring. H an vände sig till Skytte, till 
hvilken äfven Sehomerus vädjat, och begärde ransakning. I sin 
rektorsed hade han förpliktat sig a tt  försvara skriftens, kyrkans och 
universitetets värdighet och bästa ; om Sehomerus tvangs a tt  infinna 
sig i konsistorium, skulle han snart blifva öfverbevisad om sina galen
skaper etc. Skytte m åtte hafva ansett öfverfiödigt a tt ' göra något 
vidare å t saken, så  mycket m era som det troligen var han, som

')  Se ofvan s. 199—201 och 226—230.
s) Den 23 Febr. 1633 (R iksark. Acad. Upsal. VI).
3)  Se ofvan s. 250.



Spänningen mellan Paulinus och universitetet. 301

kallat Sckomerus till Dorpt, ocli saken förföll af sig sjelf i glömska. 
Nekas kan dock ej, a tt  Schomerus u tta la t åsigter, som föga anstodo 
en professor, a ld ra  m inst en vetenskapsman. W allius anför a tt  han 
bland annat sagt, a tt  »Mercurius detta  å r  gör m enniskorna flitiga 
och häftiga till onda gerningar, särdeles till tjufveri och röfveri 
håde till land och vatten, kommer på henen många förändringar i 
religionen» etc. *).

Tre å r  senare gick Kenicius u r tiden; han fick till efterträdare i 
ärkebiskops- och prokanslersvärdigheten vår gamle bekante, Strengnäs- 
biskopen Laurentius Paulinus Gotus. I U psala var den senare ej så 
synnerligt välkommen, ty han hade ej få tt  en enda af ärkestiftets 
röster, hvilkas flertal fallit på  Johannes Rudbeckius. Domkapitlet, 
som med undantag af W allius s tå tt på  bästa  fot med Kenicius, såg 
med oro och m isstänksam het sin nye öfverherde, af hvars regemente 
i Strengnäs de slöto till, a t t  han äfven h är ville göra sin vilja ensam 
gällande. I)et hade varit förlåtligt, om en af dem, Jonas Magni, ej 
hyst de vänligaste känslor för Paulinus med anledning a f  det b ittra  
anfall, denne för tjugu å r  tillbaka rik ta t mot honom. I allm änhet 
hyste man kanske en viss afvoghet mot honom för de t inflytande 
han hade hos kanslern och det sätt, hvarpå han  förut, stundom  oom
bedd, lagt sig i universitetets angelägenheter. Och denna känsla de
lades af alla; de gam la fienderna Lenmus och W allius förenade sig 
nu, de tyckte sig hafva funnit en ny gemensam fiende. Sjelf k ar 
Paulinus knappast gjort något för att, m inska den klyfta, som från 
början åtskilde honom och konsistorium, tvärtom  i mycket genom 
eget förvållande vidgat den. Hans stö rsta  fel var a t t  ej kunna fatta 
skilnaden mellan den tid, som nu var, och den, till hvilken han sjelf 
hö rt som professor femtio å r  tidigare. H an mindes väl, huru obe
tydligt universitetet då  varit, huru  det på  visst sä tt varit e tt dom
kapitel, hvars vördade öfverhufvud i a llt ärkebiskopen var; i Streng
näs hade han su tit som en kyrkofurste omgifven af sina lektorer, 
hvilkas verksam het han skapat och efter sin vilja ledt. Med dessa 
känslor och vanor kom han till Upsala och trodde, a t t  h ä r  skulle 
gå till som i gam la tider. H an glömde alldeles, a tt  i stället för de 
högst sex professorer, som funnits på  hans tid, sa tt der nu en sam 
ling af tjugu, m ånga redan  med ansedda nam n inom vetenskapens 
verld, och han  m ärkte ej, a tt  det gam la beroendet af kyrkan var 
försvunnet och a t t  skilsmessan från  dom kapitlet sam t en fo rtsa tt verk

')  F u r ofvanstående se W allii bref till Kenicius d. 27 Maj och till Skytte 
d. 14 Ju n i 1633 samt Kenicii bref för Schomerus d. 29 Maj s. å., alla tryckta lios 
O. A. Knös: analecta epistolarum, disp. acad. in 4:o, 1787— 1796 s. 79 ff.
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samhet i <le nya formerna utvecklat hos universitetet en hög grad af 
sjelfständighet.

G enast vid hans första ankomst till U psala begynte oenigheten. 
Han skref till rikskansleren, a tt  hans em betsbröder i dom kapitlet 
voro liksom sammanknippade och troligen hade för afsigt »att obruera 
honom m ultitudine suffragiorum ad  negocia vel im pedienda vel ad 
illorum nutum  adeommodanda». Det harm ade honom, a tt  Laurelius 
ej ville afstå från sin gård, hvars försäljning Paulinus ansåg olaglig; 
det var samma gård, som E rik  XIV skänkt Paulini farbror, ärke
biskop Laurentius Petri G otus1). Om Laurelius ej i godo ville återlem na 
den, borde han  förflyttas till annan plats. Likaså borde Lenaeus för
flyttas till superintendent i Vester- eller Österbotten, ty han  vore 
m era till h inder och m otstånd, än någon till fromma. I stället för 
Wallius, som kallats till Strengnäs såsom Paulini epen efterträdare, 
och någon af desse kunde Petraeus hitkallas från Abo och lektorn 
Johannes Vesthius från Strengnäs, så a tt han hade något stöd a tt  
lita  p å  -).

O xenstjerna flck aldrig någon ro för hans klagomål. Följande 
å r  skref han och bad  a tt  få den lärde orientalisten Hambraeus (som 
fortfarande vistades i Paris) till teologie professor; »här blifver eljest 
aldrig godt», säger han, »ty de hänga alla  tillhopa, man och qvin- 
folk såsom bröder, systrar, mågar, svågrar, slägtingar» :l). V ärst af 
alla var Wallius, som ännu var qvar i Upsala. Med honom tyckes 
han  ej haft någon makt. Han skrifver, a tt  denne var honom och 
konsistorium »aldeles under ögonen; och hvad vi med godt betän
kande konsultera och besluta, det gör han a llt om intet, ändock han 
ligger en guds fånge». I slutet a f sam m a bref u tb rister han halft 
förtviflad: »den farlige mannen blifver pernicies et perturbator ecclesite 
et föex seditionum ac discordiarum  in nostro ordine, o! utinarn non 
etiam in civili. Hjelper mig för Jesu nam n ifrån honom, eller han 
m åtte compesceras. Hela tio ark  räcka icke till a tt  uppräkna hans 
ömkliga väsende och hushåll» 4). V år herre  tyckes liafva hört hans 
jämmer, ty Wallius, som redan var nedlagd på sin sista sjukbädd, 
afled några veckor senare d. 23 J u n i5). Leneei utnäm ning till förste

') Se ofvan s. 160, 161; (let var f. d. dekani hus.
2) Se hans bref till Oxenstjerna d. 2 2  och 28  Ju li 1637 (orig. i R iksarkivet, 

Oxenstjernns brefvexling).
3) Den 13 April 1638 (orig. anf. st.).
4) Den 1 Jun i 1638 (B ihanget s. 346).
9) Norlin påpekar i sina Bidrag etc., huru lång t tidens officiella vältalare vå

gade gå, då i det offentliga programmet vid W allii död författaren kunde likna 
honom — vid Basilius den store.
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teologie professor lyckades det honom deremot ej a tt  undkomma, och 
de t försök han derpå gjorde a t t  få domprostsysslan förenad med 
and ra  teologie professuren (ehuru det var a t t  vid sin sida sä tta  sin 
gam le m otståndare Jonas Magni) hade heller ingen framgång. Han 
fick dragas med Lemeus, hvars »spåtskhet, förakt, m otstånd och 
obändighet församlingen till förderf» han b itte rt utm ålade för riks
kansleren.

Deremot lyckades han förhindra, a tt  professorn i Hebreiska 
Sveno Jonse fick p lats i teologiska fakulteten, såsom konsistoriet be
gärt, och detta  ehuru inom tvenne å r  tre  p latser stodo led ig a '). 
Visserligen m åste han  afstå från sin forne kand idat mag. Vesthius, 
men platserna bortgåfvos å t  de tre  han  förordat, nemligen and ra  och 
tred je  teologiska d. 12 Oct. 1640 å t  Staienus och Stigzelius, förut 
professorer i grekiska och logik, och den fjerde å t  professorn i fysik, 
E ricus Em poragrius d. 30 Jan. 1641. Han hade ock undgått faran 
a f  a t t  få Johannes Rudbeckii måg till Upsala; i första förskräckelsen 
vid ryk te t härom  skref han till Axel Oxenstjerna: »dermed vorde 
factio Lenaeana s tä rk t och m etaphysica toge öfverhanden, till hvilken 
alle Arosienses äro edsvurne» -).

D etta m otarbetande i tysthet och på sidan af konsistoriets önsk
n ingar alstrade hos de t senares medlemmar en ökad ovilja, som de 
lade i dagen genom a tt  i sin ordning m otarbeta alla  prokanslerns 
önskningar och så vidt möjligt hålla  honom utom ärendena. N är 
Skytte i November 1639 gjorde s itt omtalade besök i Upsala, utgöt 
Paulinus för honom s itt h jertas b itterhet och begärde, a tt  kanslern 
skulle häfda hans m yndighet och näpsa professorerna. I det konsi
storium , som Skytte då sammankallat, fram trädde Paulinus och be
klagade, a t t  han, som mot sin vilja m åst på sin höga ålderdom  mot
tag a  de t besvärliga ärkebiskopsembetet, dock ej rön t de t förtroende 
och vänskap från professorernas sida, som han både önskat och sökt; 
som liga hade, efter hvad han med säkerhet hört, ej ta la t så  honori
fice om honom i konsistorium, som sig borde. Skytte uppläste då 
konstitutionernas stadganden om prokanslerns myndighet, hvartill 
rek to r anm ärkte, a t t  de hade troget h å llit sig till dessa. Af hand
lingarna tyckes framgå, a tt  Paulinus gjorde anspråk p å  a t t  alla  sa
ker skulle honom först meddelas, innan de föredrogos; men af något 
dylikt, som lä tt  kunde föra till en slags censur, ville professorerna

')  Den fjerde professuren stod från 22 Jun i 1638, då a lla  tre professorerna 
flyttades e tt steg upp, ledig i 2 ]/2 å r; den andra ocli tredje blefvo 1640 lediga, då 
Jonas Magni kallades till biskop i Skara ocli Laurelius till kyrkoherde i Stockholm.

2) Den 20 Maj 1640 (orig. i Oxenst. brefvexl. R iksarkivet). Hvilken af Rud
beckii m ågar, som åsyftas, har jag  mig ej bekant.
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ej veta. Deremot förklarade de sig lika villiga som skyldiga a tt  re
spektera alla hans i konstitutionerna gifna rättigheter.

Det låg en viss sm åaktighet i hegge parternas uppförande, kanske 
mest i Pauli ni. Så beklagade han sig, a tt  man ej ordentligt utde
lade disputationsexem plar och att, n ä r han a f  en slump nyligen fått 
några teser af Stigzelius och vid genomläsandet funnit något mot 
konstitutionerna stridande, hade denne vägrat a tt  stä lla  sig hans 
förhud mot disputationen till efterrättelse. Det befanns dock, a tt 
denne var i sin goda rä tt, ty fakulteten hade godkänt afhandlingen, 
och endast rek tor kunde genom kursor förbjuda ventilation, öfver 
Fom elius beklagade han sig, deiför a tt det varit nära, a tt filosofiska 
fakulteten pä dennes tillstyrkan i början af å re t u teslu tit ärkebisko
pens skyddsling Zacharias Ivlingius ’) från magisterpromotionen, dels 
emedan han ej hade någon tjenst, dels emedan han begått en »cras
sus error in examine, n är han  blef prest». Förgäfves hade ärke
biskopen sagt, a t t  han v a re n  rik tig t lä rd  i m atem atiken; h ä rp å  hade 
professorerna svarat, a tt  det hjelpte honom ringa, d å  han skulle blifva 
prest. Slutligen hade Fornelius behandlat Klingius opassande vid 
hans gradualdisputation. Skytte gaf Fornelius en skrapa, hotande, 
a tt  han skulle förnimma »det som icke skulle i hans öron väl klinga, 
så frarnt han icke enighet ville älska». — Stigzelius fick ånyo före
bråelser för s itt uppförande i examen och förm aningar a tt  »proponera 
Ramum troligen och utan  Härd» -).

Det var ej a t t  vänta, det härigenom någon större välvilja skulle 
uppstå  mellan parterna. Tvärtom tilltog spänningen, och Skytte 
m åste två å r  senare vid s itt besök i U psala i November 11)41 lägga 
sig i saken. Han tog då liksom fö rra  gången väl s ta rk t sin gamle 
vän Paulini parti, ty  om ock konsistorium b ru stit i uppm ärksam het 
och tillmötesgående, hade han ej heller visat mycket af det senare 
och framkom dessutom med aldeles obefogade anspråk. Den 29 No
vember uppträdde Skytte i konsistorium. Ärkebiskopen var ej n är
varande, ty, oak tad t Skytte, n ä r  de kommo u r kyrkan bed t honom 
honom följa med, hade han  vägrat, sägande under tå ra r, a tt  han 
der endast hade sidvördnad a tt  vänta. Kanslern rik tade allvarsam m a 
ord till professorerna för deras uppförande, y ttrande bland annat: 
»hans ärevördighet blifver icke adm itterad hos eder, förr än  det be
slutet är, sedan skall procancellarius vara  e tt »gack med» och sitta  
och säga amen der till. I  ären en liten hop och gå hans ärevördig
het förbi, jag  fruktar, a tt  akadem in genom såd an t slås omkull».

') Him blef följande år professor i Dorpt ocli slutligen biskop i Göteborg.
2) U r kons. protokoll cl. 9 Nov. 1639 (om Klingius jfr  8 Jan . 1639).
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Brunnius, som varit rektor under de t gångna balfåret, svarade h är
till, a t t  in tet passerat, hvarom ej ärkebiskopen fått underrättelse, 
men denne syntes ej vara  nöjd bärmed, ty  vid sista examen hade 
ban förebrått Brunnius, a t t  han ej fick underrättelse om någon sak, 
förrän  konsistorium deri fa tta t s itt beslut, sedau skulle ban sitta  som 
en klockare och säga amen. Det var tydligen h är skon klämde, i 
det ärkebiskopen ville tro ts  konstitutionerna hafva s itt ord med i la
get, förr än  frågorna kommo före i konsistorium. Och Skytte delade 
hans åsigt, ty då professorerna sade sig vid fyllande af en professur 
först sä tta  förslag i konsistorium och sedan afiemna det till pro- 
kanslern, inföll Skytte: »Nej intet så, det ä r  försent; annorlunda gjorde 
salig konungen, n ä r  H. Maj:t skulle eligera någon senatorem; det 
discurrerades intet hemma i kammaren, u tan  publice der om, det 
vore bättre , a tt  hans ärevördighet vore med in loco tillstädes». P ro
fessorerna invände häremot, a tt  de följt konstitutionernas föreskrift; 
om ärkebiskopen å te r ville i konsistorierna deltaga, så  skulle de 
visserligen ej h indra honom.

Skytte sände nu två professorer till Paulinus med belsning, a tt 
han för kanslerns skull allena skulle infinna sig. Han kom visser
ligen, men vägrade a tt  taga p lats oak tad t Skyttes förnyade anhållan, 
ty han hoppades blifva befriad från embetet; han hade aldrig varit 
respekterad som prokansler och kunde ej heller nöja sig med blotta 
namnet. F ö rst n är kanslern högtidligt förklarat, a t t  prokanslerns 
myndighet var lika stor som den frånvarande kanslerns, hvilka ord 
väl föllo som balsam  på hans sårade egenkärlek, lä t han förmå sig 
a tt  s itta  ned. H ärpå lättade han s itt h jerta  med några utgjutelser 
om den missaktning, för hvilken han varit föremål, bland annat helt 
naivt förtäljande, hurusom han en gång ej blifvit om examen under
rä tta d  annat än genöm m agister Isthmenius, hvarför han vid fram
komsten »satte sig der på b räderna hos pojkarne, alldenstund han 
in tet vard t ak tad  för procancellario». E fter några nya förmaningar 
af Skytte affattades derpå en förklaring af professorerna, a t t  de all
tid  skulle hafva prokanslern i rådslag med sig, der han sjelf så 
önskade.

Förhållandet blef dock icke synnerligen förbättrad t under de 
återstående åren af Paulini lefnad. Två å r  senare, d å  professuren i 
Orientaliska språk skulle fyllas efter Sveno Jonse, och Laurbergius, 
som Paulinus hos Oxenstjerna förordat, gjorde s itt prof, trodde han 
sig hafva kommit följande anläggning af konsistorium på spåren. 
Man skulle nämligen, tro ts  det enligt ärkebiskopens försäkring ly
sande prof, som Laurbergius aflagt i Hebreiska, Kaldeiska, Syriska 
och Arabiska, hafva i konsistorium beslutit a tt  b lott rekommendera

Ups. Univ. Ilist. I . 20
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lionom till en ex tra  ordinarie professur, och något an n a t kunde ej 
Lensei hastiga afresa till hufvudstaden hetyda. D etta var nu  a llt 
ren  inbillning af den gode ärkebiskopen, och Laurbergius näm des 
till ordinarie professor några  veckor efter '), men han sa tte  sig ge
nast ned och skref till Oxenstjerna om saken, u tta lande sin farhåga, 
a t t  denna illist, om den ej stäcktes, skulle som en kräftsjukdom gripa 
ikring s ig 2). — Och på detta  för ingendera parten hedrande sä tt 
fortgick det till Paulini död i Nov. 164G, under ständiga rifningar 
och ömsesidigt ådagaläggande af en sm åaktig öm tålighet3).

Yi hafva sett, huru  tillmötesgående Skytte visade sig m ot P au 
linus. Regeringen lyssnade också välvilligt till hans fram ställningar 
i allmänhet, hvarjäm te den nästan  alltid beviljade de ej ringa för
måner, som han för egen del begärde. Aret efter sin hitkom st fick 
han kungligt bref på 2 gårdar i Sunnersta för sin lifs tid 4). De upp
repade klagovisorna öfver, a tt  han ej kunde åtkom m a sina fäders 
gård, som Laurelius innehade, utan m åste »gå utom kring knutarne», 
besvarade regeringen med a tt  samma å r  p å  hans egen begäran skänka 
honom först en tom t i hörnet af dåvarande kungsträdgården (nedom 
bondkyrkan vid nuvarande R iddartorget) och derpå det gam la dom
prosthuset (nuvarande ärkebiskopshuset) till evärdlig egendom. P au
linus hade lå tit förstå, a tt  något ständigt biskopshus ej behöfdes, ty 
hvar ärkebiskop köpte 110g egen gård ■').

Jag  h ar redan nämt, a tt  Skytte efter visitationen 1037, då Axel 
Oxenstjerna satte lif i både honom och andra, flitigt fullgjorde sin 
skyldighet a tt  inspektera vid universitetet. Besöken under åren  1638 
och 1639 h a r jag  skildrat. Det å te rs tå r a t t  näm na något om dem, 
som han  gjorde under sina sista  år. I November 1640 var han  å te r  
här. Och det var då, som han d. 18 November höll det lysande

')  I  protokollet för konsistorii sammanträde d. 22 Febr. 1643, der denna kon
spiration skulle egt rum, fins ej ett ord om a tt man skulle blott begära en e. o. 
professur; och d. 20 Mars utfärdades Laurbergii fullmagt.

2) Den 23 Febr. 1643 (Riksark. Axel Oxenstjernas brefvexling).
3) Den 10 Ju li 1644 besvärade sig Paulinus i domkapitlet öfver universitetets 

sekreterare för visad vanvördnad, emedan denne under de konstitutioner, som gjor
des vid Skyttes sista besök, utskrifvit allas namn, men af lians blott L aur. Paul. 
(Domkap:s protok.). — Konsistorium åter vägrade, då Paulinus begärde dess sigill 
under sitt testamente, a tt lemna det, om det ej trycktes å sin rätta  plats före dom
kapitlets; Paulini hot a tt vädja till öfverlieten bekymrade de sig ej om (Kons. 
protok. d. 18 Sept. och 2 Octob. 1644).

4) Den 28 Febr. 1638 (R iksregistraturet); 1643 '/12 t0S regeringen dem till
baka och gaf andra i stället (anf. st.).

5) Se Paulini bref till Oxenstjerna d. 5 A pril och 28 Jun i 1638 (R iksark. 
Oxenstj. brefvexl.) och regeringens gåfvobref d. 7 Dec. 1638 (R iksregistraturet). 
Tomten var 105 alnar lång och 8 0  a lnar bred.
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ta l till ungdomen, som så ofta omtalas och som v ittnar både om 
hans egen vältalighet och hans kärlek till den högre bildningen, men 
ock om hans oförsonliga fiendskap till a llt hvad som erinrade om 
Aristotelismen ').

H an började med a t t  erinra, huru  han för fyratio å r  sedan å te r
kommit till fosterlandet från sina utländska resor och huru  han 
a llt från den tiden, upptagen som han varit a f vigtiga värf utan 
tal, dock aldrig  tag it afsked af studierna eller försummat a tt räcka 
dem en hjelpsam hand. Derom vittnade de uppdrag till universi
te te t han  haft i K arl IX:s och G ustaf Adolfs dagar, likaså den vär
dighet af dess kansler, hvilken den sistnämde för 18 å r  sedan lagt 
p å  hans skuldror, och de talande bevis på sin tillgifvenhet för de 
lärdes republik, som han under dessa å r  haft tillfälle a tt  afgifva. 
Men han  kände sig ock deraf m anad a tt  till ungdomen rik ta  några 
allvarliga ord. Han hade nemligen förm ärkt, a tt  den ej anlade sina 
studier, så a tt  den deraf hade verklig nytta för framtiden, hvaraf 
följden blefve, a tt  den ofta framdeles m åste klaga öfver sina illa an
vända ungdom sår och förbanna sina forne ledare. Och då han hade 
sig med säkerhet bekant, a tt  några ännu funnos vid universitetet, 
som väfde in sig i spetsfundigheter och sofismer, vore han skyldig 
både sig sjelf och detta  a tt  varna härför och framhålla, huru alla 
v åra  sträfvanden m åste rik tas mot e tt hestämdt, nyttig t och he
drande mål.

Ingenting kunde bä ttre  belysa sanningen af hvad han sagt, än 
en blick tillbaka på universitetets egna öden (och härm ed var han 
inne på det kapitel, till hvilket han  egentligen ville komma, nemligen 
Aristotelismens förderfiigliet och Ramismens förträfflighet). H an skil
drade först i ljusa färger, hu ru  väl h ä r  s tå tt  till p å  den tid  då Ni
colaus Botniensis, Petrus Kenicius och den oförgätlige Skinnerus 
undervisat efter Rami m etod; och han begagnade tillfället för a tt  å t 
den närvarande ärkebiskopen Laurentius Paulinus, desses medlärare, 
gifva e tt sm ickrande vittnesbörd om det mod och nit, hvarm ed han 
både d å  och sedan i katedern, på biskopsstolen, vid kyrkomöten och 
riksdagar manligen fört den sokratiska filosofins försvar både med 
pennan och det ta lade ordet. Så mycket svartare var den bild han 
uppdrog a f  universitetets tillstånd, då  han 1005 besökte det och fann 
a llt i upplösning, sedan den aristoteliska filosofin å te r kommit till 
m akten -). Och för a tt  säga sanningen ville han tillskrifva densamma 
all den tvist, gräl, tvedrägt, äregirighet och hersklust, som under den

')  T ryckt hos Nettelbladt, Schwed. Bibliothek. IV . s. 122—135.
2) J a g  bar återgifvit denna del af talet ofvan s. 120.
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följande tiden hemsökt universitetet och endast genom Guds nåd och 
öfverhetens ingripande kunnat stäckas.

Derför innehölle också konstitutionerna de strängaste förbud mot 
sofisternas och skolastikernas villfarelser och anbefallde öfverallt So- 
krates och Rami metod. F ö r ytterm era vissos skull uppläste han 
paragraferna. N är han kom till den sista, som vid strängaste straff 
förbjöd teologie professorerna a tt  uppblanda sin undervisning med 
metafysiska och skolastiska disputationer, u r  hvilka det papistiska 
m örkret fordom uppväxt, u tb rast han : »o gyllene ord värdiga a tt  in
ristas i alla  universitets försalar, ja  a t t  inpräglas i alla  teologers 
hjertan». Han vände sig till den för två å r  sedan till dom prost u t- 
nämde Lenaeus och tackade honom, för a t t  han tillstyrkt, a tt  ju s t 
dessa gyllene ord skulle i sta tu terna  insättas. Och han  förklarade 
sig öfvertygad, a tt  han och hans kam rater i fakulteten skulle i sin 
teologiska undervisning följa dessa grundsatser. Drottningen hade ju  
i fullm akterna för de nyss utnäm de teologerna uttryckligen förbudit 
a tt  grum la teologins k lara  våg med skolastikens sm utsiga vatten
sam lingar ’) H an ville tydligen genom detta  offentliga uttalande lik
som binda händerna på Lenaeus och hans em betsbroder Stigzelius, 
hvilkas aristoteliska sym patier jag  förut omnämt; men det ä r  svårt 
a tt  inse, hvad som kunde vinnas genom det mot sanningen stridande 
påståendet, a tt  Lenaeus b idrag it till ofvannämda laghud, då han  be
visligen bekäm pat dess intagande -).

Äfven utländska vittnesbörd ville han åberopa. H an sade, a tt  
så ofta han riktade sin blick på tillståndet vid Tysklands protestan
tiska universitet, lika ofta betogs han af bäfvan och kände fruktan 
för a t t  något dylikt skulle oss vederfaras. Hvad hade väl der blifvit 
följden af, a tt de vanställt den heliga skrifts sanningar genom upp
blandning med skolastikens lumpenheter, om ej a tt  universiteten låge 
nere, sp littrade och stympade, medan lärarne antingen drifvits i lands
flykt eller framsläpade e tt torftig t och bekym m ersam t lif. Till y tter
m era bevis uppläste han några stycken u r de tyska teologernas Jo- 
hannis W erd enhagens och B althasari Mentzeri skrifter, hvari dessa 
fördömde den gamla skolastikens och metafysikens anspråk, uppvisade 
deras uselhet och tillika lofprisade Sverige, emedan der den sokra
tiska metoden var föreskrifven. H an skulle önska, a t t  censuren, hvars

')  Han syftar på Staleni och Stigzelii fullm akter af d. 12 October 1640, i 
livilka professorn bland annat får sig ålagdt, a tt »han icke skall gifva orsak, a tt 
några sällsamma distractiones uti meningar eller glosser eller ock någre tricaj sco- 
lasticorum må inrita».

2) Se ofvan s. 215 not. 5.
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n y tta  historien visade, handhades med mera k ra ft iin som skett; det 
skulle kraftigt b idraga till ändam ålets vinnande.

Till sist ställde han  bevekliga uppm aningar till lärarne. De borde 
eggas af den tanken, a tt  landets ungdoms hopp vore å t  deras vård  
anförtrodd och a tt  de en gång skulle inför Gud aflägga räkenskap. 
Till studenterna rik tade han  en erinran om, a t t  de skickats till uni
versitetet för a tt  förkofra sig i äd la  och nyttiga kunskaper och sedan 
derm ed gagna s itt fosterland. Särskildt vädjade han till dem, som 
räknade lysande och ädla anor, hvilkas sinnen sträfvade högre och 
derför borde bä ttre  förstå honom. H an afslöt s itt ta l med en varm 
och gripande bön till den allsmäktige, a tt  han skulle hålla  sin hand 
öfver universitetet, dess lärare och lärjungar.

Vid den derpå följande visitationen voro flera ej ovigtiga saker 
före. Professuren i logik stod ledig efter Stigzelius, och Skytte kunde 
ej vara likgiltig för, hvilken som skulle intaga den. Han förmanade 
professorerna a tt  taga någon »beqväm Socraticum, som Rami logicam 
r ä t t  drifver»; de tyska universitetens förfall vore e tt varnande exem
pel på följderna af a tt  för högt älska Aristoteles. Paulinus begag
nade genast tillfället a tt  rekommendera en mag. Kiusandius från 
S trengnäs '), men konsistorium svarade, a tt  de t redan sa tt upp s itt 
förslag och ej det ringaste kände till den nye kandidaten. Och re
dan d. 2 December s. å. blef den, som hade första förslagsrummet, 
mag. Olaus Unonis, hvilken ock skött platsen förut under Stigzelii 
resa, a f regeringen utnämd. — Skyttes skuggräddsla gick i denna 
vägen så långt, a t t  han ville a t t  adjunkterna skulle atiägga ed på 
a t t  endast föredraga den sokratiska filosofin och a tt  bokhandlaren ej 
skulle få införa and ra  arbeten.

V ärre höll det p å  a tt  gå med den ena m edicinska professuren, 
som stod ledig efter den på våren (d. 5  April) afiidne lärde Petrus 
K irsten i us från Breslau. Professorerna ansågo det för ögonblicket 
omöjligt a tt  få en svensk, ty Olaus R higelius2) vistades ännu i Holland 
och Andreas Sparrm an 3) ville kanske ej hafva platsen, hvarför kans

')  E tt par månader förut hade han rekommenderat Isthmenius till logiken och 
Olaus Unonis till fysiken, som snart väntades bli ledig (bref d. 30 Sept. 1640 t. Oxen- 
stjerna i R iksarkivet); ntnämningarne blefvo tvärtom, ty I. fick fysiken efter Em- 
poragrius d. 30 Januari 1641. Om samme I. hade han d. 20  Maj skrifvit till riks
kanslern, a tt han »excellerade in utraque philosophia, Ram flea et Aristotelica, in 
linguis, studio s. theologim, exercitiis disputationum etc.»

2) Han blef sedan utnämd till professor i Åbo, men föredrog a tt stanna som 
praktiserande läkare i Holland.

3) Han blef följande året drottningens lifmedicus och adlades med namnet 
Palm crona.
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lern  snarare borde se sig om efter en skicklig utlänning. Till deras 
förvåning fram skakade han en kandidat så a t t  säga u r  sin kappa 
genom a tt föreslå franska språkm ästaren Stocade; de t skulle vara en 
man med erfarenhet, hvarför han  borde få afiägga p rof särskild t med 
dissektioner på svin, hundar och and ra  kreatur. H ärem ot gjorde 
anatomie professorn F ranck  den invändningen, a tt  dissektionerna hörde 
till hans professur, och blefve han  blott genom kungligt bref skyddad 
för onda men niskors tungor, skulle han nog sörja för den saken. 
Man tycktes denna gången skygga tillbaka för a tt  säga Skytte, a tt  
man ansåg fransosen alldeles oduglig. Men när, efter Skyttes affärd, 
Stocade begärde hos konsistorium a tt  få gifva undervisning i medicin, 
afstyrkte Franck, emedan mannen »vore en sådan som flyger med all 
väder och läm par sig efter alla sekter i religionen, efter som rum m et 
fordrar, der han vistas, en Flacian, som mordice defenderar morbum 
vara substantiam , och in tet accidens» *). — Det var vid detta  hesök, 
som Franck gaf Skytte på dennes fråga, om han bistode dem som 
begärde hans hjelp, de t torroliga svaret, »att n är han bekommer goda 
medikamenter och gratos patientes, så håller han den mödan ospard».

1041 i November förnyade Skytte s itt besök. En af de vigtigaste 
anledningarne till hans hitkom st var oenigheten mellan Paulinus och 
konsistorium, och jag  h ar ofvan tecknat förloppet af hans ingripande 
i den saken. Vid detta  tillfälle varnade kanslern ånyo för bo rt
bytande af godsen; professorerna svarade, a t t  de kunde ej hjelpa det, 
då  de voro liksom omyndige, men de undrade, hu ru  drottningen, då 
hon sjelf komme till regeringen, skulle upptaga saken. Skytte lade 
då till, a t t  för våld m åste man naturligen gifva vika, »men», sade 
han, »begynna vi byta, innan några  å r  hafver akadem in icke e tt igen». 
I afseende på den tillstundande magisterpromotion en y ttrade  han, a tt  
promovendi icke skulle komma fram  »tanto agmine», som hittills skett, 
u tan  blott sådana, som redan hade offentlig tjenst. Till åstadkom 
mande af bä ttre  uppsigt öfver adeln borde borgarne en gång om åre t 
uppgifva sina hyresgäster, såsom bruket vore i Stockholm, Holland 
och flerstädes. — Det ser u t som kanslern varit Lenad gäst denna 
gången, efter den senare af universitetets medel sedan erhöll 21 daler 
10 öre för de sex kannor Spanskt, llenskt och Alicant-vin, som vid 
besöket åtgått. Vid Skyttes sista  besök 1044 åtgingo å tta  kannor 
Itenskt och Spanskt. Dyrare var Oxenstjernas första besök 1047, ty 
då fick ärkebiskopen för underhåll a f kanslern och hans följe i fem 
dagar en summa af 250 daler kopparmynt.

Två och e tt halft å r  förflöto, innan kanslern återkom  till uni-

')  Konsistorii protokoll cl. 16 Dec. 1640.
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versitetet. Det skedde d. 1 Mars 1644, m edan den unge Bengt 
Gabrielsson Oxenstjerna, som två och fyratio å r  senare intog Skyttes 
p la ts  som kansler, beklädde värdigheten af rec to r illustris. Han an
m ärkte denna gång, a tt  det klagades vid hofvet, a tt  professorerna ej 
läste  under en stor del a f året, så  a tt  om m an räknade tillsammans 
alla  ferierna, låge föreläsningarne nere under halfva året. Sjelf ville 
han ej tillskrifva det någon b rist på  flit hos lärarne, u tan  förstod 
väl, a tt  de saknade åhörare, men han  ville veta, hvad som här- 
u tinnan kunde åtgöras. Professorerna svarade a tt  de läste, så  länge 
en enda åhörare fans qvar; de hade användt det enda medel, som 
stod dem till buds, nemligen a tt  lägga plikt p å  frånvarande stipen
diater. Vid detta  tillfälle begärde de äfven, a t t  för den »grufve- 
liga skjutningens» skuld i staden man skulle söka anskaffa en viss 
skottp lats utom densamma, men kanslern afrådde, ty  han  fruktade 
för olyckor.

Härefter begynte han ta la  om den stora u tsig t för det medicin- * 
ska  studiets fram tid, som yppat sig genom a tt  K ristina inkallat frans
mannen Durietz som sin lifmedicus. N ågra medicine studerande hade 
redan  affärdats till honom; än flera borde dock afgå, ty han syntes 
hafva »en besynnerlig informandi modum» och hade lofvat a tt  på  en 
helt kort tid  göra dem lika skickliga, som han sjelf var. Konsistorium 
beslöt a t t  gifva stipendium  på 2 å r  af 150 daler kopparm ynt å t  4 
till 6 personer. Och en af adjunkterna, mag. Olaus Stenius, fick 
äfven med bibehållande af sin lön begifva sig a f  till den främmande 
läkarens undervisning. Jag  återkom m er längre fram till de tta  be- \ 
dröfiiga skede i de medicinska studiernas historia.

Det var sista gången universitetet såg den man, som i två och 
tjugu å r  skött dess angelägenheter som kansler. Följande å re t afled 
han d. 25 Mars 1645. S itt nam n h ar han  inskrifvit i fosterlandets 
h istoria ej m indre än i universitetets. Redan som Gustaf Adolfs lärare  
h a r han  inlagt en förtjenst, som aldrig  kan  eller skall förgätas, och 
han  blef sedan sin lärjunges trogne och skicklige tjenare i rådkam 
m aren och vid främmande hof. Hvad han  för universitetet varit och 
verkat fram går af den sam m anträngda teckning, jag  i det föregående 
sökt gifva. A tt han ej saknade fel äfven som kansler, h ar jag  ej 
fördolt, men sanningen fordrar det erkännandet, a tt  förtjensterna 
vida öfverskugga dem. Det mest talande beviset på, a tt  han u trä tta t 
mycket som universitetets styresman, gifver en blick på ställningen 
vid hans bortgång jäm förd med flydda tider. Visserligen hafva vi 
G ustaf Adolf a t t  tacka för det mesta, men Skytte h a r  s tå tt vid hans 
sida härutinnan, ta la t till universitetets bästa  inför sin kunglige lär-
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junge och sedan sökt hringa hans bud till verkställighet. H ans lef- 
vande kärlek till sanning och kunskap skim rar alltid  igenom, äfven 
d å  han  af förutfattade egna m eningar någon gång föres p å  villospår, 
och han h a r med ädel gerning visat, a tt  han handlade, som han 
tänkte. Den skytteanska donationen skulle ensam varit nog a tt  be
reda  honom e tt rum  bland universitetets dyrbara minnen, om han ej 
dessutom såsom kansler förvärfvat än högre anspråk p å  vår tacksam 
h e t och vördnad.
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SJUNDE KAPITLET.

Axel Oxenstjerna väljes till kansler 1646. Privilegiernas förbättring samma år. 
D rottn ing Kristina och universitetet. Planen till ett nytt universitetshus. Den nya 
staten af 1648. Axel Oxenstjernas visitation 1647 och 1648. M ålet om unge Lilje- 
liööks dråp 1648. Boecleri och Ravii inkallande. Kristinas slöseri och öfverskridande 
af staten. Hennes frikostiga understöd af lärde och studier. Räntmästnr Chruzelii 
slarf. Balansen vid hans död 1653 och sakens följande behandling. Axel Oxen
stjernas visitation 1653. Klagomål öfver e. o. professorsutnämningar. Kristinas sista 
besök i Upsala och tronafsägelse 1654. A xel Oxenstjernas död och Magnus Gabriel 
D e la Gardies val till kansler samma år. Universitetets första beröring med 
K arl X Gustaf.

Skyttes plats stod tom. Ingen kunde synas värdigare a tt  fylla 
den, än Axel Oxenstjerna. F ö r tre ttio två å r  sedan hade universitetet 
hos G ustaf Adolf begärt a tt  få honom till kansler, dock utan  fram 
gång, tydligen derför a tt  hans stora förmåga ej kunde på annat håll 
undvaras för rikets tjenst. D etta oaktadt hade han ända till å r  
1G22, då Skytte utnämdes, på visst sä tt fyllt en kanslers ställning, 
och jag  h a r  påpekat, huru han äfven efteråt under G ustaf Adolfs 
regering ingriper i universitetets förhållanden bredvid och öfver Skytte. 
E fter hans hemkomst från Tyskland hafva vi sett exempel på samma 
förhållande, och så  fortfor de t hela tiden intill Skyttes död. Det 
kunde ej annnorlunda vara, ty rikskanslern var regeringens själ och 
den kraft, som satte  alla  an d ra  i rörelse och ledde dem. Ingenting 
kunde tydligare lägga det i dagen, än  hans uppträdande i U psala 
1(337, som vi förut betraktat. Och universitetet sjelft kände det väl. 
Ärkebiskop, professorer, inform atorer och studenter brefvexlade med 
honom både i sina enskilda och universitetets angelägenheter. Dessa 
ännu i behåll varande bref vittna, huru  han önskade underrättas och 
äfven blef det om allt, som rörde universitetets verksamhet, studier 
och tillstånd. Till honom vände sig ärkebiskop och konsistorium, då 
godsbytena hotade universitetet med fö r lu s t '). N är han  i Februari 
1(343 besökte Upsala, för a tt i anledning af sonen Eriks slutade stud ier

') Den 1 Juni 1641 (Riksarkivet, Acad. Upsal. VI).
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tacka  professorerna för cle omsorger de i 24 å r  haft för hans trenne 
söner, begagnade han tillfället a tt  i några frågor u tta la  sin tanke, 
oaktadt, som han sjelf erinrade, han  ej egentligen hade i uppdrag a tt 
tag a  vård om universitetet. H an fäste då särskild t uppm ärksam heten 
på, a tt  ju rid iska  och medicinska fakulteterna ännu lem nade mycket 
öfrigt a tt önska. Till honom vände man sig, då fara  hotade, a tt 
medicinska studiet skulle genom Skyttes förkärlek för Durietz alldeles 
dragas från Upsala öfver till Stockholm ') ;  och teologiska fakulteten 
begärde hans bistånd för a tt  bekomma särskilda stipendiater jäm te 
adjunkterna -).

Det hade d rö jt ända till October 1645, innan universitetet vidtog 
någon åtgärd , för a tt  fylla kanslersplatsen, ty* först då afgick deras 
bref till Oxenstjerna, hvari de begärde hans sam tycke3). Men det 
dröjde mer än e tt helt år, innan hans utnäm ning följde. Orsaken 
h a r möjligen varit någon tvekan å  hans egen sida. Han skall hafva 
y ttra t  till Lenseus, som framförde universitetets begäran, a tt  han  ville 
slippa undan, ty han vore belastad med riksens ärenden. Men då 
denne föreställde honom, a tt  han ändå i a llt skulle blifva en kansler 
utom  till namnet, hade han gifvit v ik a 4). Kanske h a r dock äfven 
den börjande spänningen mellan K ristina och den gamle rikskansleren, 
hvars häfdvunna anseende och s ta rk a  jäm na personlighet i mer än 
e tt  afseende var henne obeqväm, häri haft någon del, så  a tt  möjligen 
K ristina varit emot saken och han  derför sjelf tvekat. F örst d. 15 
November 1646 utfärdades fullmakten för honom.

Den store rikskansleren var visserligen ej längre, hvad han i sin 
m annaålders kraftigaste dagar varit. En verksamhet, som aldrig  kän t 
hvila och som om fattat ej b lo tt Sveriges u tan  halfva Europas intressen, 
hade jäm te årens tyngd och sjnklighet angrip it hans krafter. Man 
känner, a tt  han ä r  vorden en gammal man, och sjelf h a r  han nog 
också känt, a tt  liksom hans inflytande på styrelsen af and ra  för
lamades, så var han ej heller sjelf längre m äktig samma aldrig  hvi- 
lande arbete, som fordom. Men han ä r  samme sjelfständige, besinnings- 
fulle, klarsynte och vise man, som han alltid  varit. Samma kärlek 
till fosterlandet, samma känsla af pliktens bud  och samma varm a 
intresse för bildningens sak lågade ännu i hans bröst. N är han  upp
träd e r i konsistorium, ä r  det som talade en fader till sina barn; allt

')  Prof. Behm, till A xel Oxenstjerna d. 2 A pril 1644 (Oxenstj. brefvexl.).
2) Den 27 Sept. 1645 (Riksarkivet, Acad. Upsal. VI).
3) Den 1 October 1645 (orig. anf. st.).
4) Konsist. protokoll cl. 20 Jan u a ri 1647; d. 30 October 1646 tacka ärkebiskop 

och konsistorium honom, för a tt han vill blifva kansler. Fullm akten fins i R iks- 
regist raturet.
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böjer sig fur honom, icke b lo tt a f vördnad, u tan  ock af kärlek. Och 
en hel lifserfarenhets vishet ta la r  u r hans mun. Hvem igenkänner ej 
Axel Oxenstjernas egendomliga starka  språk, då han erinrar konsi
storium, som ej ville tillå ta  unga professorer blifva rektorer: »der 
behöfves in rectore en vigor animi, den linnes hos de unga ofta såväl, 
som hos de gamla» '). Och hvilken godmodig, men talande erinran 
u r  s itt eget lif uppdrager han ej, då  han förm anar dem till inbördes 
öfverseende med anledning a f  försummelser hos vissa konsistorii leda
möter. Han säger: »när regeringen stod hos pluraliteten h är i riket, 
m åtte  jag  esomoftast s itta  en timme eller två, förr än någon af de 
andre kom; jag  m åtte ock stundom  sitta  längre efter dem a tt  lå ta  
göra sakerna färdiga: det skulle jag  taga till godo och allt sådant 
m åtte consilio et modestia guberneras» -).

Oxenstjerna fick genast tilliälle a t t  räcka universitetet en hjelp- 
sam  hand i fråga om privilegiernas bekräftelse och utvidgning, hvarom 
m an ämnade anhålla hos den sedan två å r  tillbaka myndig blifna 
drottningen. Fem professorer (Lenmus, Stigzelius, Loccenius, Gestrinius 
och Bringius) hade af konsistorium få tt i uppdrag a tt  för detta  ända
m ål öfverse G ustaf Adolfs privilegier; deras fö rs lag 3) lades ock af 
K ristina till grund för de tillägg i privilegierna, som hon nu utgaf. 
Med d e tta  förslag afreste Lenams och räntm ästaren mag. Chruzelius 
till Stockholm. De fingo derjäm te senare öfverlemna några  särskilda 
p o s tu la ta 4), i hvilka universitetet begärde dels lönetillökning isynner
h e t för teologerna och juristerna, med anledning af a tt alla varor nu 
stegrats till dubbelt pris och särskild t voro i U psala dyrare än på 
något annat ställe, dels a tt  ängen mellan ån och slottsbacken, den 
s. k. Pilhagen, m åtte upplåtas till hum legårdar å t  professorerna, dels 
a t t  universitetet (i likhet med borgerskapet) m åtte få för egen räk
ning uppbära hälften af den accis, som dess medlemmar skulle er
lägga för slagt, brygd och bakning.

Den 22 December 1646 undertecknade K ristina tvenne u rk u n d er5) 
rö rande universitetet. I den ena bekräftade hon G ustaf Adolfs stora 
donation af d. 31 Augusti 1624 och privilegier af d. 25 Juni 1625 
sam t allt hvad hennes förmyndare för detsam m a bestäm t eller donerat.

*) Kons. protok. d. 28 Jun i 1647 (B ihanget s. 380).
2)  Kons. protok. d. 27 Ju n i 1653 (B ihanget s. 405).
3) D et finnes utan dato i R iksarkivet, Acad. Upsaliensia I  och består dels af 

en ödmjuk skril’velse till drottningen, dels af ett formligen utarbetadt förslag i nio 
punkter, som nästan fullständigt ingick i Kristinas bref; jag  anm ärker dess o lik 
heter i samband med detta.

4) Daterade d. 21  November 1646; de finnas såväl i R ikarkivet Acad. Upsal. I, 
som i Ups. Bibi.: O. A . Ivnös, Acta ad Ilist. Acad. Upsal. fol. 151.

s) Begge tryckta i Bihanget n. 114, 115, s. 371 ff.
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I  den an d ra  afgaf hon en förklaring och förbättring  på privilegi
erna. Den gällde i första rum m et jurisdiktionen, 0111 hvilken säges, 
a tt  i privilegiernas femte, sjette och åttonde paragrafer finnas några 
ord, som af somliga kunna annorlunda förstås och uttydas, än som 
deras rä tta  förstånd ä r  och konungens mening v a r i t '). H ofrätten 
hade nemligen to lkat paragraferna så, som skulle universitetets doms- 
rä tt  endast om fatta de mål, i hvilka både kärande och svarande voro 
dess medlemmar -). Drottningen förklarar nu, a t t  alla mål, hvari en 
universitetsmedlem ä r  svarande, vare sig de rö ra  slagsmål, skulrl- 
fordran, a rfsk ifte3), förpliktelser, skällsord, injurier eller annat sådant, 
skola inför konsistorium afdömas. Tillika får universitetet en rä tt, 
som privilegierna förut undantagit, nemligen a tt  i saker, som ginge 
på någons ära, men ej vore lifssaker, förvandla straffet i böter. Den 
dagsresa, utom staden, öfver hvilken dom srätten sträckte sig, bestäm 
des nu närm are till sex mil.

Om någon under universitetets jurisdiktion hörande person afiider 
och lem nar a rf  å t  någon, som bor på annan ort, så eger staden icke 
uppbära tiondepenningen af a rfv e t4). Om danaarf uppstår efter 
medlem af universitetet, skall hälften tillfalla detsamma. Om någon, 
som s tå r under universitetets dom srätt, vanvördar rektor, konsistorium 
eller professorerna eller angriper och afffonterar räntm ästaren, skall 
han straffas efter stadslagens konungabalk, 2G:te kapitlet. Derest 

i  någon professor för å lder eller sjukdom ej kan s itt embete förestå 
I och dock dittills väl skött detsamma, eger han  för sin lifstid behålla 
1 hela sin lön 5), vare sig ex tra  ordinarie professor eller adjunkt för

ordnas a tt  upprä tthå lla  platsen, och skall denne i så  fäll få b ä ttre  
underhåll än  hittills. Professors enka skall med underhåll förses, 
och sönerna, om de studera, hatva företräde till stipendier. Om en 
gård, med hvilken någon åker följer, tillfaller professor eller rän t- 
m ästare genom arf eller köp, eger han den besitta  mot utgörande af 
borgerlig tunga, derest lian icke å  densamma erhållit särskild t frihets- 
bref. Den 1635 gifna rättigheten a t t  hålla  vissa haiultverkare in- 
skärpes ånyo, blott a tt  i stä lle t for skräddare och skomakare nu en 
snickare och en glasm ästare beviljas. Till sist skänker drottningen

')  H011 hade uteslutit det i förslaget befintliga, mindre passande tillägget, a tt 
dessa ord influtit, emedan konungens hastiga afresa och tidens korthet icke med- 
gåfvo privilegiernas noggranna öfverseende. Vi hafva dock ofvan sett, a tt de rä tt 
grundligt behandlats.

2) Konsist. protokoll d. 29 Nov. 1641.
3) Gäld och arfskifte hörde enligt förra privilegierna under vanligt forum.
4) I förslaget begärdes samma frihet för akademi person, som ärfde något från 

annan ort.
5) Förnt blott halfva lön enligt privilegierna af 1625.
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Pilhagen söder 0111 kronans humlegård alltifrån  vägen och ned till 
ån a tt  uppdelas till hum legårdar å t  de särskilda professorerna mot 
en viss årlig afgift till universitetet.

1)en välvilja för universitetet, som m an kunde vänta af Gustaf 
Adolfs dotter, sjelf lä rd  och gynnarinna af vetenskap och konst, för
nekade sig ej. Iledan å re t efter s itt myndigblifvande bekräftade hon 
den förökning i universitetets inkomst, som hennes förmyndare 1(339 
anordnat, då de till de å tta  socknar, hvilkas kyrkotionde Gustaf Adolf 
d it donerat på  samma gång som sina arfvegods, lade nio socknar 
norr om Mälaren, a tt  n ju ta  utan någon taxering; ej ens öfvermåls- 
kappen skulle derifrån a frä k n a s1). N ågra d ag ar förut hade I1011 till 
kammarkollegium affärdat e tt bref, som tycktes lofva trygghet för 
framtiden, a tt den Gustavianska donationen ej skulle vidare rubbas. 
Professorerna hade begärt a tt få veta, antingen de skulle få igen de 
gods universitetet förlorat eller för dem erhålla  vederlag »efter som 
de för sina personer så  lite t hafva u n d erstå tt sig a tt begära andre 
gods igen, som de för d e tta  icke hafva kunnat consentera till de 
förras abalienation och förbytning». Med anledning h ä ra f förklarade 
hon i d e tta  bref, a tt  på  samma gång, som de t skulle förorsaka stor 
villervalla a tt  änd ra  hvad som skett, m åste dock kollegium för fram 
tiden hålla sträng hand deröfver, a tt  inga gods frånbyttes universi
tetet och derjam te genast gifva ersättn ing för förbytta gods, och detta  
endast i hem m ansrän tor-). K ristina var sjelf den första a tt  tram pa 
under fotterna d e tta  stränga hud; ej e tt å r  förgick, innan hon sam 
tyckte till en öfverstelöjtnant Kruses begäran om hyte med universi
tetet. Det skedde i ordalag, som återspegla andan i hennes styrelse
grundsatser, då det heter: »Nu ändock vi fuller billigt drage betän
kande honom -Lars Kruse a tt villfara, helst emedan vi för detta  hafve 
resolverat sådana rekom m endationer. . .  alldeles a tt  afslå, såsom en

* sak den vi sjelfve icke gilla, likväl emedan denne L ars Kruse före- 
gifver, som skulle I med samma byte vara väl betjente och intet 
finnas obenägne det med honom a tt  ingå», så beviljar hon b y te t3).

K Universitetet m åste foga sig efter drottningens vilja, men man h ar- 
mades, a tt  det skulle heta, det m an vore för by tet benägen4).

Hvad, som. sålunda förlorades på ena sidan, ersattes dock å  den 
and ra  genom drottningens frikostighet e lle r‘rä tta re  hufvudlösa slöseri, 
på  hvilken äfven universitetets historia företer åtskilliga exempel.

')  Den 30 Augusti 1645 (B ihanget n. 113, s. 370). Om sjelfva donationen 
a f  1639 se ofvan s. 273 not. 1.

2) Den 8 Augusti 1645 (afskrift i konsistorii arkiv).
3) Den 3 Ju li 1646 (original anf. st.).
4) Konsist. pro tok. d. 19 Augusti 1646.
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Grunden härför var dock en uppriktig välvilja för de lärde  och veten
skaperna, som hon vid ta lrik a  tillfällen lade i dagen, bland annat 
genom a tt ej sällan besöka U psala och d å  blicka in i universitets- 
lifvet. 1647 besökte hon U psala trenne gånger i M aj1), Augusti och 
December. Vid sista tillfället höll den snillrike Freinsheimius, universi
tetets m est lysande namn, till henne e tt glänsande tal, i hvilket han 
höjde henne till skyarne; det var i d e tta  ta l han upprepade hennes 
eget m ärkvärdiga y ttrande: »11011 sibi videri magnum regem esse, nisi 
in quo minimum sit hoc ipsum, quod regnet». Drottningen belönade 
talaren med en skänk af 1,000 riksdaler-).

Dessa drottningens besök medförde dessutom för universitetet 
den fördelen, a tt professorerna kunde för henne personligen fram
lägga sina önskningar eller besvär och sålunda lä ttare  utverka ett 
bifall. Så var till exempel fallet med den tillökning i universitetets 
sta t, som 1647 kom det till godo. O aktadt professorslönerna blifvit 
upprepade gånger förhöjda, klagade de dock fortfarande öfver deras 
ringhet. Och Oxenstjerna hade erkänt detsam m a inför de utskickade, 
som 1646 underhandlat om hans kanslersval och privilegiernas för
bättring; han hade sagt, a tt  ingen professor borde liafva m indre än 
500 daler, kanske 600 eller 700. För a tt  åstadkom m a de tta  hade 
han dock tän k t an lita  den enskilda frikostigheten, i det han skulle 
sjelf gifva 1,000 daler och öfvertala sina em betsbröder a t t  göra det
samma, tills man finge ihop 12,000 daler, hvilka skulle antingen u t
lånas p å  rän ta  eller användas a tt  inköpa gods 3). Denna plan tyckes 
han sedan hafva öfvergifvit, ty  vid sitt besök i U psala i Jun i 1647 
förklarade han, a tt  staten för ögonblicket ej medgaf någon löneförhöj
ning, men a tt  han ville sträfva för a tt  få lönerna hälften s tö r re 4). 
Men n är K ristina d. 21 Augusti samma å r  ankom till Upsala och 
redan följande dagen kallade konsistorium till sig sam t med mycket 
intresse förfrågade sig om förhållandena vid universitetet, beslöt detta 
a tt  ej försumma e tt så gynnande tillfälle. Så stor var dock den 
vördnad man hyste för rikskansleren, a tt  man beslöt ej rö ra  vid 
saken, innan man först föredragit frågan för honom. Professor Ausius 
och räntm ästaren affärdades ögonblickligen till Fiholm, der han för 
tillfället vistades, för a tt  inhem ta hans tanke; m an var färdig, a t t  om 
det vore hans vilja afstå derifrån. Han skänkte saken sitt fulla bi

')  Den 15 Maj 1647 hölls konsistorium, då professorna »gingo ur disputationen, 
hvarest H. K. Maj:t oek närvarande var».

'fr Arckenholtz, Memoires concern. Christine, I, s. 289.
3) Konsistorii protokoll d. 20 Jan u ari 1647. D et ä r  dock a tt märka, a tt lägsta 

professorslön efter sista förhöjningen 1640 (se ofvan s. 279) var 525 daler silfvermynt.
4) Bihanget s. 386, 387.
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fall; hvarje professor horde hafva 150 riksdaler i löneförhöjning, och 
han gillade förslaget på. de inkomster, man tänkte  begära. Redan 
d. 20 Augusti voro omhuden tillhaka i konsistorium och kunde före
draga hans svar. En skrifvelse till drottningen uppsattes genast, 
hvari de fram lade förslag p å  de inkomster, som syntes hehödiga för 
statens förökande; och redan samma qväll aflade rektor, räntm ästaren 
och sekreteraren e tt  hesök hos den inflytelserike sekreteraren N ils 
Nilsson Tungel, för a tt  vinna hans förord. Följande dagen d. 30 
Augusti uppvaktade rektor, å tta  professorer och räntm ästaren d ro tt
ningen och öfverlemnade konsistorii skrifvelse ’). Hennes svar dröjde 
ej länge. Redan d. 2 September satte  hon s itt nam n under det 
kungabref, som beviljade deras önskningar -). Hon skänker deri uni
versitetet till förbättring af underhållen, hvilka genom prisstegringen 
minskats i värde, alla ovissa och ex tra  ordinarie utlagor, som hittills 
af universitetets gods och bönder u tg å tt till kronan, vidare all tullen 
af qvarnen i U psala sam t 3,000 daler silfvermynt årligen af Uplands 
lilla t u l l 3); tillika få professorer och öfrige tjenstem än en del af 
Kungsängen bredvid det stycke staden nyss få tt a tt  besitta  under 
samma vilkor som Pilhagen; om den deremot framdeles visade sig 
vara för slo ttet oumbärlig, skulle de i stället få Gottsundaängem 
I glädjen öfver den storartade gåfvan skänkte professorerna, n är de 
samma dag tag it afsked af drottningen på slottet och få tt dokum entet 
i sina händer, en summa af 150 riksdaler till Tungel och 10 till 
lians skrifvare.

Kristinas frikostighet visade sig älven vid besöket följande som
mar. Hon öfv ervar nemligen d. 13 Juli 1048 den lärde Sch efferi 
installation, som professor Skytteanus efter Freinskeimius, livilkcn hon 
kallat till rikshistoriograf; både då och sedan visade hon Schefferus 
en välvilja, som han gömde d jupt i sin själ, och om hvilken han 
m ånga å r  senare i sjelfva den unge Karl XI:s närvaro med den var
m aste tacksam het e rin rad e4). Tre dagar senare undertecknade hon 
det gåfvobref, genom hvilket hon skänkte till universitetet den gamla

')  F ö r ofvanståemle se konsist. protok. cl. 23 och 29 Augusti 1647 och kons. 
bref till Oxenstjerna d. 24 Augusti (Riksark., Acad. Upsal. V I) ; deras postulata 
af d. 30 finnas i R iksark. hland kanslerns och konsist. skvifvelser.

2) T ryckt i B ihanget 11. 117, s. 387.
3) I  postulata var ingen siffra u tsatt; Rickomberga-byn hade de begärt, men 

som synes utan framgång.
4) Arckcnholt/., Memoires conc. Christine I, 294. D et var väl vid samma till

fälle hon under tvenne dagar åhörde en teologisk disputation af Stigzelius, för 
hvilken adjunkten (snart professorn) Ericus Odhelius responderadc öfver ämnet: 
de tribus universcdibus (cterncv hominum salutis causis: dilectione, redemtione et voca
tione, absoluto calvinistarum  decreto opposita  (Lidén, Catalogus disput. s. 455, 456).
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biskopsgården med hela dess tomt, hållande 120 a lnar i längd och 
97 i hredd, för a t t  på  densamma lå ta  uppfora e tt nytt 3tåtligt 
universitetshus efter redan fastställd  och till konsistoriet aflemnad 
ritn ing '). Enligt Schefferi, säkerligen betydligt öfverdrifna, omdöme 
skulle ej m ånga byggnader i E uropa dermed kunnat u th ärd a  jämfö
relse. I)et skulle hafva innehållit fyra auditorier, kyrka och bibliotek 
sam t inom sin omkrets inneslutit en botanisk tr ä d g å rd 2). E huru 
drottningen först föreskrifvit, a tt  arbetet ej skulle påbegynnas, förr 
än hennes kröning vore öfverstånden, begynte dock förarbetena samma 
år, troligen emedan hon sjelf ej var på det k lara  i afseende på krö
ningen. I)en 20 November utfärdade hon nemligen på en gång en 
m ängd af bref om den nya Kollegii- och Biblioteksbyggningen. Alla 
akadem ibönder befriades for å r  1 <149 från utskrifning, körslor å t  kro
nan, gästning och skjutsning mot det, a t t  de under vintern fram körde 
bjelkar, sten, kalk och öfriga m aterialier; de mera afiägset boende, 
som ej gerna kunde h ä ri deltaga, skulle u tgöra  två riksdaler for 
livarje m antal. Om der på akademihemmanen funnes några försvars- 
karla r eller lösdrifvare, som ej vore i annans tjenst, eller sute till 
två eller tre  söner eller m ågar på en gård, skulle räntm ästaren  ega 
befalla dem till de tta  byggnadsarbete. U niversitetet fick anlägga e tt 
tegelbruk för egen räkning med frihet från rotering och utskrifning 
för arbetarne derstädes; dessutom skänkte hon dit a llt det tegel, som 
kunde under byggnadstiden brännas i Upsala, Stockholm och Grips- 
holm, såvida det ej för kronans räkning behöfdes. R äntm ästaren 
skulle hafva uppsigt öfver byggnaden och derför uppbära 200 daler 
silfvermynt jäm te 80 å t  hvart och e tt * af de tre  biträden, han egde 
a n ta g a :!). Skrifvelser afgingo till landshöfdingen i Kalm ar och på 
Öland a tt  anskaffa qvadrat- och trappsten, till åtskilliga and ra  om 
diverse m aterialer; kammarkollegium ålades a t t  utbetala de förut om
talade 10,000 daler silfvermynt, som farm odern testam enterat, men 
universitetet förgäfves sökt få ut, krigskollegium befalldes a t t  anskaffa 
arbetsfo lk4). Det var dock ej hennes afsigt, a t t  kronan skulle be
kosta allt. Hon skref till räntm ästaren, a tt  universitetet sjelft måste 
vara  färdigt till betydliga uppoffringar, hvarför han måste hushålla 
väl och ej utgifva e tt öre öfver staten, särskild t tillse, a tt  ej afgående 
och tillträdande professor uppbure lön för samma tid  5). Man kan 
a f  a llt se, huru  ifrig drottningen var, och i hvilken sto r skala före-

')  T ryckt i B ihanget n. 119, s. 393.
2) Schefferi Upsalia s. 166.
3) A llt originaler i konsistorii arkiv.
4) Riksregistraturet.
®) Den 15 Dec. 1648, orig. i kons. arkiv.
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taget m åtte hafva varit anlagdt. Det var väl ju st h ä rp å  och på 
hennes egen m isshushållning alltsam m ans snart strandade. Universi
tetets s ta t kunde ej gifva något öfverskott a f de t enkla skäl, a tt  hon, 
som vi sn art få se, oupphörligt gaf utom ordentliga invisningar på den
samma; och på samma sä tt förhöll det sig med kronans tillgångar. 
Jag  h ar ej kunnat finna, a t t  något understöd från hennes sida sedan 
blifvit gifvet, och med hennes nedstigande från  tronen 1654 var natur
ligtvis utsigten alldeles afskuren. Det tog lång tid  h lo tt för a t t  hringa 
jäm vigt mellan universitetets inkom ster och utgifter. M aterialier i 
m assa voro emellertid samlade ')  och användes sedan till stallgårdens 
uppförande 1665.

En gifven följd a f  de nya inkomster, som K ristina 1647 beviljat, , 
var a tt universitetets s ta t m åste omarbetas. Den hittills gällande 
sta ten  hade grundat sig p å  Gustaf Adolfs b ref af d. 7 Ju li 1621, 
ehuru den oupphörligt undergått sm ärre förändringar hufvudsakligen 
i afseende på lönerna, hvilka ej motsvarade de stegrade lefnads- 
kostnaderna. Denna u tgiftsstat a f 1621, som visar en slutsumma 
af 10,220 daler, ökades redan 1624 med en tredjedel genom de 
sto ra  anslagen till kommunitet och stipendier; 1638 var den uppe 
p å  18,000 dal er silfv ermynt och stegrades nu genom Kristinas för
ordning af d. 25 November 1648 2) om den nya staten till en summa 
af 25,085 daler silfvermynt eller tvä  och en half gång så  mycket 
som beliöfts 1621. H äraf voro dock 1,800 daler uppförda p å  extra 
s ta t för de nyantagne språkm ästarne i italienska och spanska m. m. 
Af de återstående 23,285 åtgingo 15,700 daler för ahöningar å t  pro
fessorer och öfriga tjenstemän. Alla de 18 professorerna, räntm ästaren 
och bibliotekarien fingo 700 daler hvar. Af de sju adjunkterna hade 
de två  teologerna och juristen  150, de fyra filosoferna 100 hvar. 
6,000 daler voro anslagna å t  de 150 stipendiaterna, hvilkas ställning 
sålunda blef oförändradt densamma som stadgats 1637 efter kommuni- 
tetets upphäfvande. Öfriga diverse utgifter utgjorde 1,585 daler, för
höjningen i dessa berodde ej på kostnaderna for bibliotek och bygg
nader, ty dessa hade eget nog ej ökats med e tt öre, u tan  på an 
tagande af fogdar, bokhållare, akadem ivakt etc. F ör filosofiska fakul
tetens professorer innebar den nya staten  en förhöjning af 250 daler

')  SclielTerus anf. st. säger: adductce trabes ingentes et saxa in  copia erant. 
Freinsheimius säger i e tt tal d. 21 Febr. 1651 (Orationes Freinsheimii s. 457): 
condendo sub apellatione felicis tu i nominis auditorio locus ja m  pa ra tu s est, fo n n a  
fu tu r i  operis designata, ])ars magna materice conuecta, sum tus destinati.

J) T ryckt i B ihanget n. 120 s. 394. Fäktm ästarplatsen, som förra året be
sattes med Johan W eidigk, var uteglömd, hvarför bref afgick d. 30 Ju n i 1649 till 
Kammarkollegium a tt  införa honom i staten (Rigsreg:t). ITans lön var 300 daler.
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p å  hvar, för de öfriga af 100 till 200. O aktadt denna stegring i u t
giften borde jämvigten mellan inkom ster och utgifter u tan  svårighet 
kunnat bibehållas, då  de nya inkomster, som 1647 anordnats, kunde 
beräknas till öfver 6,000 daler, men vi få sn art se, huru  K ristina rubbar 
den genom a tt  sjelf öfverskrida den stat, som hon nyss fastställt.

P å  sommaren efter sin kanslersutnäm ning gjorde Axel Oxenstjerna 
sin första visitation i Upsala. Den räckte i trenne dagar, d. 28— 
30 Juni 1647 '), och rörde sig förnäm ligast kring det förslag till nya 
konstitutioner, som en komité af professorerna på hans uppm aning 
u ta rb e ta t2). Det var d å  han fällde det yttrande, som jag  förut an 
fört, a tt  konstitutionerna voro b lo tt »provisionaliter gjorda», ty konun
gen hann ej nagelfara dem och ville derför ej heller konfirmera dem. 
Nu vore derför bäst a tt  taga i med saken, ty  drottningen ginge i sin 
faders fotspår, och fram tiden såg ljus ut. H an ville ock undersöka 
universitetets finanser och bibliotekets tillstånd  »att v år respublica 
m å finnas and ra  i verldenne lik och den stora barbaries profiigerat 
och utestängd».

Mot jurisdiktionen gjorde han den invändningen, a tt  den ej borde 
om fatta brottm ål. »Ty», säger han, »de förnämste in consistorio äro 
theologi, hvilka in tet döm a några lifssaker, incestus, adulteria, stupra, 
homicidia; och jag  vet icke, hvadan de t kommer, a f judaism o kan 
ske, eljest äro de så misericordes och vilja in tet befatta sig med blods
saker, men gode h e rra r det m åtte  intet vara något skäm t med så
dana syndare, u tan  akademin m åtte vara e tt exemplar för and ra  
rättegångar». E fter en erinran, a tt  dock drottningen i de nyligen 
gifna privilegierna inrymt denna dom srätt, lä t han sin anm ärkning 
falla.

Den förändring, som de önskade i rektorsvalet, a t t  ingen skulle 
kunna blifva rektor, förr än han i 5 å r  varit professor, ville han ej 
godkänna. Han varnade »att man skulle handla caute härutinnan, 
ne dum ordinem sectentur, in chaos incidant, ty in collegiis sitter 
ofta den beqvämaste efterst och obeqvämaste främst. Der behöfves 
in rectore en vigor animi, den finnes hos de unga ofta såväl som hos 
de gamla». Mot invändningen, a tt  en ung professor icke kunde hafva 
något godt och noga förstånd om universitetets saker, satte han, a tt  
man egde rä tt  a tt  an taga om alla, som komme till en professur, a tt  
de kunde vid behof förestå rektorsem betet. — E n synnerlig motvilja 
visade professorerna mot stadgandet, a tt  dekanus vid term inens slut 
skulle atfördra professorerna redogörelse, huru  ofta och hvad de läst.

')  Tryckt i B ihauget n. 116, s. 377—387.
2) Nemligen Lenseus, Stig/.elius, Boccenius och Bringius (konsistorii protokoll 

tl. 20 Januari 1647).
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D et syntes dem vara nog, a t t  de fö rrättade s itt embete, så som de 
kunde för sitt samvete ansvara, och för öfrigt brukades det ej vid 
främmande universitet. Men O xenstjerna svarade a tt  »leges göras 
tam quam  omnes essent mali», och m an behöfde ej heller härutinnan 
följa andras vanor. Mot ferierna gjorde han den anmärkningen, a tt 
de otillbörligen uttänjdes, så  a t t  t. ex. rötm ånadens tre ttio  dagars 
ferier blefvo till tre  m ånader; vidare togo de sig ledighet under m ark
naderna, hvilket icke brukades utrikes, han mindes sjelf väl, huru  
Caselius läste i Rostock p å  sjelfva m arknadsdagarne. Professorerna 
förklarade, a t t  felet ej var deras, ty de skulle gerna läsa, om de blott 
hade åhörare. »Jag förstår», inföll kanslern, »kommer professorn 
tillstädes och finner ingen af sina disciplar, så  sä tter han sin ha tt 
uppå och går sin kos».

Det syntes honom olämpligt, a tt  graden ej fick afläggas, förrän 
man i sex å r  varit student; all tidsbestäm m ing horde utgå. — Der- 
emot ville han ej göra någon förändring med utdelandet af teologie 
doktorsvärdigheten. Stigzelius hade anm ärkt, a tt  teologie studiosi 
behöfde samma uppm untran som andra  med belöningar, och a tt  man 
så  kunde få rik tiga teologer till lektorer vid gymnasierna, under det 
a tt  nu en f. d. lektor i m atem atik eller fysik m åste d it förflyttas. 
Men Oxenstjerna svarade till det förra, a tt  m an m åste förblifva vid 
det gamla, för a tt  ej den annars högt uppskattade värdigheten skulle 
förlora i anseende, till det senare, »att det ä r  en error longe maxi
mus i vårt fädernesland, a tt ingen vill continuerlig behålla sin und- 
fångne profession antingen i skolor eller vid akademin». — Det syntes 
honom onödigt, a tt bibliotekarien skulle alla dagar vara några  vissa 
tim m ar p å  biblioteket, äfvensom a t t  alla utan åtsk ilnad  skulle få 
slippa in. Ej heller horde böcker u tlånas u tan  urskilning; hvad en 
professor behöfde för något lä rd t arbete eller sin professur kunde 
han få låna, men ville han nöta den och begagna den som sin egen, 
så kunde han köpa sig e tt exemplar sjelf. Biblioteket vore ej för 
fattiga studenters behof i allmänhet, u tan  a t t  förvara goda författare.

Vid språkm ästarens undervisning och kroppsöfningar borde stor 
vigt fästas, ty alla  blefve ej prester, »utan m ånga m åste tjena in mi
litia  et politicis rebus, hvarest cognitio linguarum  hjelper dem myc
ket fram och agilitas corporis». S tudenternas sjelfsvåld ville han ej 
veta af, han hade aldrig fördragit den licentia, som vankade vid an
d ra  universitet; han sam m anfattade sin tanke i dessa ord : »små ex- 
orbitantier kunne i gode h e rra r se igenom fingret med, men gör en 
något större, så följer honom efter, så a tt  han  vet det». Frågan om 
de adlige studenternas p lats vid de sto ra  högtidligheterna bad han 
dem ej rö ra  vid, utan hänskjuta till regeringen. Det skulle falla dem
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för svårt; han visste det väl, som sjelf m åste understundom  »nappas 
med föräldrarne» ocli som se tt dessas egen inbördes oenighet.

F ör en lönetillökning å t professorerna ville han gerna göra s itt 
till, men mot de stackars adjunkterna var han  något oblid. De hade 
infunnit sig hos honom med en böneskrift och besvärat sig öfver sin 
ringa lön och stora arbete. »Men jag  visste intet», sade han, »af 
sådant deras arbete, utan  jag  tänkte, a t t  de skulle man hafva varit 
stipendiarii och hafva något lautius stipendium  framför de and ra  sti
pendiaterna atque eo ad diligentiam incitarentur, non vero uxorem 
et familiam alerent».

E tt halft å r  senare finna vi honom å te r  i Upsala, der han upp
träd e r i konsistorium den 29 Januari 1048. Anledningen var, a tt 
han  såväl som drottningen bevistat den nyss (d. 20) hållna teologie 
doktors promotionem Han uttalade sin tillfredsställelse med hvad han 
om universitetet förnummit, han  gladde sig »att studierna in patria  
så  högt idkas, a tt denna akadem in skall lä ra  and ra  vidt öfvergå», han 
ville derför ej försumma a tt fortsätta, hvad som så  lyckligen begynts '). 
F rågan  om konstitutionerna ville han spara  till ett sam m anträde längre 
fram med några  deputerade af konsistorium. — I afseende p å  pro
fessors tillsättn ing synas de hafva önskat u tsträcka sin va lrä tt och 
inskränka regeringens utnäm ningsrätt; han  bad dem väl öfverlägga i 
den saken, ty det var en benig och skarp materia.

Redan vid visitationen 1047 hade han  u tta la t den önskan, a tt 
professorerna skulle göra sitt till för u tarbetande af en ny skolord
ning. Brunnii anmärkning, a tt  biskoparne kunde med oblida ögon 
b etrak ta  en dylik inblandning, affårdade han  med, a t t  det vore ju  ej 
fråga om någon trosartikel eller religionstvist, hvaröfver hela prester- 
skapet och alla biskoparne borde sitta. Han erinrade 0111 det u tkast 
till skolordning, som Stigzelius u ta rbe ta t och aflemnat i k anslit2). Nu 
tog han  upp saken ånyo. E 11 borde skrifva den och de andra dervid 
göra sina anm ärkningar, ty »många hufvud gifva disputationer och intet 
godt slut». Såsom svåra brister påpekade han frånvaro af enhet i 
undervisningen och språkens tillbakasättande för filosofi och m ate
m atik; äfven fann han  det stridande mot landets värdighet a tt  an
vända främmande läroböcker, »Gallia tager intet u r Tyskland neque 
e contra» 3).

')  Protokollet är tryckt i B ihanget n:r 118, s. 389.
2) Stigzelius hade få tt detta uppdrag af regeringen d. 21 Dec. 1640 (brefvet 

fins hos Thyselius, B idrag t. sv. kyrk. och lärov. hist., Stockh. 1848, s. 78). F ö r
slaget framlemnades vid riksdagen 1641 (Ivonsist. protok. d. 18 Aug. 1647.)

3) Ben 21 Ju li 1648 uppdrog Kristina åt Stigzelius, Loccenius, Fornelius och 
Ausius att öfverse skolordningen (orig. i Kons. arkiv). Som bekant fick den hennes 
underskrift d. 7 Augusti 1649.
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Man skulle noga tillse, a tt  de adliga studenterna, så  fort de der- 
för voro mogne, afhörde föreläsningarne och inställde sig i examina; 
ville de ej underkasta sig universitetets lagar, så  tinge de draga 
bort. — Professorerna skulle med Hit sköta s itt kall och ej taga sig 
något annat tore, som kunde förhindra d etta ; de gamle kunde för 
sina gjorda tjenster något förskonas, men de yngre m åste desto fliti
gare drifva sina exercitier. — Om en stipendiat reste bort u tan  lof, 
skulle han m ista s itt stipendium. När professorerna härvid erinrade, 
a t t  m ånga voro så fattiga, a tt  de m åste vara borta  en tid  för a tt  för- 
tjena  ihop, hvad de sedan kunde lefva af, gaf han  det stränga, men 
i visst fall nog rik tiga svaret: »den som ä r  så pauper, hvartill skall 
han vara vid akademin»; de t vore b ä ttre  göra färre och större sti
pendier, så  a tt  folk kunde blifva qvar; kom m unitetet hade varit en 
god sak, om man be trak ta t det som ett barm hertighetsverk såsom i 
Holland och vid de svenska hospitalen, »men», tilläde han, »det går 
in te t så  till här, de äro in tet så  nyttige skaffare, u tan  se p å  sin profit».

Ingen tins som ej känner den aristokratiska riktning, i hvilken 
det svenska sam hället utvecklade sig i följd af de stora krigen, som 
togo svenska adelns alla  krafter i anspråk, men ock belönade den 
med makt, rikedom  och anseende. P å  alla om råden sköt dess infly
tande och dess undantagsställning fram och blef för de and ra  sam
hällsklasserna kännbart, stundom tryckande. Äfven i universitetets 
historia fram träder det, och vi hafva sett, huru  m an skonade det, 
n ä r  de t gällde de unga adliga telningarnes anspråk p å  e tt oberoende,' 
som ej stod väl tillsammans med ordningen vid universitetet. E tt 
m ärkligt exempel på, huru man ryggade tillbaka för a t t  träd a  adelns 
anspråk  för nära, erbjuder historien om den unge Liljehööks våda
dråp  1048.

Den bekante fältherren Johan Liljehöök, som stupade vid Leip
zig 1(542, hade bland and ra  barn  efterlem nat en son af samma namn, 
hvilken vid sju å rs  ålder sändes till Upsala. Redan dagen efter sin 
ankom st blef han (d. 10 Februari), några tim m ar förr än han  skulle 
undergå deposition, a f våda ihjälskjuten a f  den femtonårige K ristian 
Ström felt1) i dennes kammare; den senare hade sik tat p å  lek med sin 
bössa, u tan  a t t  veta, a tt  den var laddad. Konsistorium lä t genast 
arrestera  Strömfelts dräng och anställa ransakning med begge, men 
drängen, som blifvit uppskrämd, a tt  det gällde hans lif, beredde sig 
tillfälle a tt  fly u r arresten. Oxenstjerna aflät d. 10 Mars e tt allvar-

')  Son till statssekreteraren och landshöfdingen Johan  Fegneus, adlad Ström
felt. M artinus Olai Nycopensis säger, a tt hans hustru är med S. beslägtad; Ausius 
ka lla r sig besvågrad med ena parten (Kons. protok, d. 15 Mars och 30 Aug. 1649).
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sam t bref till konsistorium; han erinrade om a tt  bä ttre  uppsigt bort 
hållas öfver ungdomen, a tt den ej finge hand tera  värjor och vapen 
och dermed göra sig skada; nu sutto h är två  högt bedröfvade enkor 
och hade fått e tt än värre sår i sina h jertan ; professorerna skulle 
genast i landshöfdingen Bengt Skyttes närvaro anställa  ransakning 
och derpå göra berättelse till regeringen '). Konsistorium samman
trädde genast d. 14 Mars och undersökte saken än nogare; det var 
dock uppenbart, a t t  alltsammans skett a f våda; men man insatte 
såväl Strömfelt, som äfven vaktm ästaren och en boktryckaredräng, ge
nom hvilkas försumlighet drängen kommit undan, i häkte. En viss 
tvekan egde dock rum, om dom srätten äfven kunde om fatta studenter 
a f adel, hvarför m an förfrågade sig hos kanslern. Han svarade, a tt 
om universitetet äfven kunde derpå göra anspråk med stöd af p ri
vilegierna, så  kunde det ej slå  felt, a tt  adeln skulle härem ot resa 
invändning; man skulle derföre meddela K. Maj:t saken och afvakta 
hennes beslut; vaktm ästaren och boktryckaredrängen borde undertiden  
s itta  qvar i h ä k te 2). D etta hade emellertid också sitt obehag med 
sig, ty boktryckaren hade för ögonblicket ingen annan gesäll, så a tt  
hans arbete stod stilla, och vaktknektarne bevakade Strömfelt i hans 
herberge, hvarför man kunde ostraffadt väsnas på gatorna. Univer
sitetet begärde hos Oxenstjerna, a t t  de häktade skulle slippa u t  mot 
borgen och dråparen sä ttas  i kronans häkte eller sändas till Stock
holm 3). Något svar kom ej och först d. 17 Juni afgick e tt b ref från  

•drottningen, hvari hon infordrade de skäl, hvarpå universitetet stödde 
sin dom srätt i brottm ål öfver en adelsman 4).

Härmed var man sn art färdig. Isthmenius, som var rektor för 
terminen, och Bringius, prof. i etik, afskickades till Stockholm med 
en kort skriftlig deduktion; den inleddes med en skrifvelse underteck
nad  af ärkebiskop och rektor, i hvilken m an anhöll, a tt  privilegierna 
m åtte upprätthållas, för a tt  disciplinen ej annars skulle förfalla. Uni
versitetets dom srätt hevisades dermed, a tt  privilegierna ej från den
samma undantagit någon af något stånd ; en adelsman, som inskrifvit 
sig och gå tt ed, hade derm ed erkänt sig vara student och underkastad 
universitetets lagar; det låge i korporationers natur, a tt  den som åt- 
njöte dess friheter, äfven underkastade sig dess myndighet; vid andra  
universitet funnes en sådan rä tt, som med silfverspirorna symboliskt 
betecknades; vore ej så, kunde adlig student tillå ta  sig hvad som

') Original i lvonsist. ark iv  bland kanslersbrefven.
2) Den 26 Mars, orig. anf. st.
3) Ärkeb. Lenreus till Oxenstjerna d. 10 April (R iksark., Oxenstjernas bref- 

vexling) och Konsistorium till densamma d. 23 Maj (anf. st. Acad. Upsal. VI).
4) Original i konsist. arkiv.
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helst; om någon invände, a tt  adeln endast kunde dömas af sina likar, 
sä ville man erinra, a tt  kanslern eller hans om bud torde ordet i kri
minalmål, a t t  rek tor och konsistorium vore ej m indre än sin lärjunge, 
a tt i så fall skulle adelsm än endast kunna döm as i hofrätten af adels
män och a tt  lifssaker m åste från universitetet ytterligare hän skjutas 
till högre dom '). Så goda och vigtiga än dessa skäl kunde vara, 
voro dock adelns anspråk starkare. Drottningen svarade d. 4 Juli, 
a tt  hon m åste uppskjuta sin resolution, tills hon hört ridderskapets 
och adelns tanke, ty  några af riksråden hade ansett, a t t  universite
tets anspråk stredo mot de adliga privilegierna; Strömfelt skulle emel
lertid sättas p å  fri fot mot horgen. D etta sk ed d e2). men huruvida 
drottningen inhem tat adelns betänkande ä r  mig obekant. E tt  å r  
senare, d å  saken något fallit i glömska och ej längre kunde uppreta 
sinnena, afgick e tt ny tt b ref från regeringen:!), a tt  som Strömfelt, 
hvilken e tt helt å r  dels su ttit i a rrest dels i löftesmäns händer, ej 
kunde blifva fri, förrän dom fallit, skulle konsistorium fälla utslag och 
insända domen till drottningens vidare resolution. Konsistorium un
derrättade kanslern och sedan han  förklarat sig h indrad  a tt  komma, 
företogs m ålet d. 30 Augusti 1(349, hvarpå dom föll samma dag; deu 
stödde sig p å  8 kap. Dråpm. m. våda balken jämförd med 35 kap. 
Byggningabalken sam t på konstitutionerna och löd på mansbot och 
8 års relegation sam t betalande af rättegångskostnaderna; man hem
ställde till drottningen, om ej de 8 åren  kunde förbytas i 4 års  lands
flykt 4). Hvilken K. Maj:ts slutliga dom blef, känner jag ej.

Det ä r  bekant, hvilken öfverdrifven välvilja K ristina visade u t
ländske lärde, huru hon inkallade dem till Sverige och öfverhopade 
dem med ynnestbevisningar af alla slag; det sm ickrade hennes fåfänga 
a tt  lysa som en drottning äfven på snillets tron. Tvenne af dem in
kallade hon för a tt  se U psala universitet till godo, men detta  hade 
af dem föga glädje och kliappast heller någon synnerlig nytta, ty 
begge stannade der ej länge och den ene åtm instone skötte icke myc
ket om sina åligganden. De voro Johan Henrik Boeclerus och Chri
stianus Ravius.

‘)  Dessa »Rationes et argumenta» åtfölja Lenafi och Isthmenii ofvannämnda 
skrifvelse, som är dat. d. 25 Jun i 1648 och finnes i R iksark., Kanslerns och Konsist. 
skrifvelser. Skälen äro äfven tryckta i Riddersk. och Adelns Riksdagsprot. IV . 1, 
s. 291.

2) Den 30 Augusti efter borgen af Simon Simonsson Rosenberg och J .  Tör- 
nerskiöld.

3) Den 4 Ju li 1649 (orig. i Konsist. arkiv). •
4) F ö r hela rättegången se konsist. protokoll d. 12 och 15 Febr., d. 14 och 

2 8  Mars, d. 21 Jun i, 7 Ju li och 30 Augusti 1648. d. 22  Ju li, 5 och 30 Augusti 1649.
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Den förre var sedan å r  1640 professor i vältalighet i S trassburg 
och å tn jö t e tt s to rt rykte som latinare och talare. Redan 1647 då 
K ristina kallade Freinsheimius till Stockholm som rikshistoriograf, 
erhöll Boeclerus anbud p å  den efter honom lediga Skytteanska pro
fessuren, men han afslog och anbefallde i s itt ställe den unge Johan
nes Schefferus. Det var det bästa  han  någonsin g jort för Sverige. 
Em ellertid blef professuren i vältalighet ledig 1648 efter A ndreas An- 
thelius, som kallats till Svea hofrätt; konsistorium uppsatte dera  för
slag till platsens fyllande, dock u tan  a t t  någon utnäm ning följde. 
Orsaken var a tt  K ristina vändt sig ånyo till Boeclerus och besegrat 
hans m otstånd. P å  våren 1649 underrättade hon konsistorium, a tt  
hon inkallat honom, efter han vore »en vidtberöm d och särdeles i 
den professionen incomparabel man», och a tt  han, som i 12 å r  varit 
professor i Strassburg, skulle intaga p lats i konsistorium  med beräk
ning af dessa å r; sam m a dag fick kammarkollegium befallning a tt 
leverera honom 600 riksdaler (mer än  en professors lön), för a tt  be
ta la  om kostnaderna för hans flyttning och bosättning *). Den trettio - 
å ttaårige  professorn kom redan i Jun i m ånad till Upsala, der han 
bort genom sin skicklighet kunna u trä tta  mycket, men hans börjande 
verksam het -) förlamades snart genom den skarpa spänning, som upp
stod mellan honom och studenterna. Det var hvad man kunnat för
utse, ty mannen hade redan i Strassburg g jort sig känd för sin oför
måga a t t  lefva i fred med andra m enniskor3). Och protokollen vittna, 
om a tt  han varit en häftig man, som ej lade band på sin tunga.

Anledningen till studenternas ovilja berä ttas hafva varit den, a tt  
han en gång vid slutet a f en föreläsning öfver Tacitus y ttra t: »jag 
skulle tillägga mera, om dessa svenska pundhufvuden kunde fa tta  det». 
En af studenterna hade genast svarat: »Vi hafva icke blott fö rstå tt 
allt, hvad ni hittills sagt, utan  vi skola också förstå, a llt hvad ni 

'h ä re fte r  kan komma a tt  säga». Och efter föreläsningens slu t hade 
studenterna till tack för artigheten gifvit honom stu t i forstugan till

’) A f dessa begge brefven af 26  Maj fins det förra i kons. arkiv, det senare
i Riksreg:t.

2) H an tryckte detta år en disputation i Upsala De notitia reipublicrc ad Taciti 
lib. IV , cap. 33. Den 24 October lä t lian sina lärjungar (deribland de mest lysande 
namn, såsom Brahe, Torstensson m. fl.) uppföra u r Curtius, som han under terminen 
föreläst, e tt stycke under titeln: causa Philota: (program i Ups. bibi). 1649 d. 27 
Nov. skref K ristina och bad honom hålla  i Stockholm d. 8 Dec. den akt, A ugurium  
pacis, med hvilken han ämnade i Upsala fira hennes födelsedag (Riksregt).

3) Odhelius skref den 10 Maj 1651 från Strassburg till Ausius: Nem inem  a d 
huc cognovi hic, qu i m iretur per eum  [B oeclerum J exita tas esse a p u d  vos turbas. 
I ta  enim cognitus est viris in hac u r  be non postremi?, prout ipsimet re ferunt (Knös 
Analecta epistolarum s. 94).
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a u d ito r ie t1). Deras ovilja gaf sig äfven luft genom a t t  e tt par gån
ger inkasta stenar genom fönsterna i hans bostad, ja, om man tinge 
tro  Boecleri egen uppgift, skulle en gång en kula blifvit inskjuten, 
men då inga spår deraf förefunnos och alla and ra  bevis saknades, 
tyckes den hafva existerat b lo tt i hans fantasi. Hans m isstankar 
rik tades isynnerhet m ot den adertonårige Göran Gyllenstjerna, som 
var känd för e tt våldsam t uppförande -), och m ot dennes betjenter, 
ty en af dessa skulle, d å  han kallades till rektorsförhör, hafva druckit 
tre  glas b rän v in 3) och derpå sagt: »nu skall jag  svära rask t hos 
rektor; och om detta  icke ä r  bevis, vet jag  ej hvad bevis är», skref 
Boeclerus i sin inlaga. Gyllenstjerna blef honom dock ej svaret skyl
dig; han förklarade nästa  konsistoriedag, a tt  Boeclerus borde person
ligen infinna sig, han vore ej för hvit a tt  s tå  till rä tta . Denne å te r 
hade inlemnat en ännu skarpare skrifvelse, hvari han ren t u t be
skyllde Gyllenstjerna för dådet och sade sig skola vädja till d ro tt
ningen, såsom den enda som förmådde skydda honom mot den vild
sinte ynglingen.

Och d e tta  tyckes han redan dessförinnan hafva gjort, ty d. 15 
M ars aflät K ristina e tt särdeles skarp t bref till konsistorium, hvari 
hon sade sig hafva förnummit den galenskap och oväsende, som ung
domen begynt, i det de icke allenast nattetid  kasta t stenar in i Boe
cleri rum, der hans sm å barn  lågo, u tan  ock fördristat sig skjuta 
de t ena lodet efter det and ra  genom hans fönster. Hon u tta la r s itt 
s ta rk a  misshag öfver a tt  gerningsmännen ännu ej blifvit upptäckta, hvil- 
ket ej bo rt vara svårt, om saken tag its före med ifver och allvar. 
D etta skulle genast ske och den brottslige androm till varnagel straf
fas; i annat fall skulle de derför ansvara 4). Vid brefvets uppläsande 
i konsistorium d. 19 Mars harm ades de andra öfver de tta  Boecleri 
steg, så  mycket mer, som han ej kunde styrka sina uppgifter, och 
en undersökning i hans hus tycktes utvisa, a tt  aldrig någon kula der 
inskjutits. Slutet blef, a tt  d å  ingenting kunde i saken uppdagas, 
de m åste skrifva till drottningen och fram ställa förloppet och med
dela, a t t  Gyllenstjerna vägrat gå värjemålsed, så  länge Boeclerus ej 
formligen uppträdde som anklagare och gåfve honom del af sina in
lagor 5). Och härm ed afstannade hela saken.

')  Arckenholtz, Memoires concern. Christine I s. 295. A tt han fått stryk,
tycks framgå af hans egna bref (A cta lit. Svcciaj 1722, s. 328, 329).

2) Några månader förut hade han fått plikta, emedan han slagit en annan 
adelsman Per Bonde (konsist. protokoll).

3) S p iritu  vin i quem vocant repleta, heter det.
*) Original i Kons. arkiv.
5) F ö r denna tvist se konsist. protokoll d. 2 Febr., d. 6, 13, 19 och 20 Mars 1650.
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Boeclerus ledsnade emellertid på Sverige oeli lemnade samma 
sommar sin professur, till hvilken drottningen på konsistorii a f kans
lern förordade hemställan utnäm de rikskistoriografen Freinsheim ius
d. 0 September 1050 *). Men han stannade dock på K ristinas begä
ran  qvar till en tid. Hon sparade ej på  gåfvor. Om hösten fick uni
versitetet utbetala till honom 600 daler och följande å r  d. 11 Januari 
blef han  rikshistoriograf med 1,600 riksdaler i lön och 150 i hus
hyra 2). D etta oaktadt begaf han  sig å re t derpå hem till Tyskland, 
vid afskedet öfverhopad af drottningen med äreskänker; han fick i 
penningar 4,000 riksdaler och en kedja af guld med vidhängande me
dalj, tillsam m ans vägande 500 dukater 3).

Föga b ä ttre  behandlades universitetet a f den sam tidigt med 
Boeclerus inkallade Ravius. Denne man å tn jö t inom den lärda  verl- 
den e tt välförtjent anseende för sina djupa insigter i de österländska 
språken. Vid 25 års ålder hade han  (å r 1638) a n trä d t en resa i 
Orienten, som varade i fyra år, och efter hemkomsten varit anställd 
först i U trecht, så i Amsterdam och sist vid M agdalena College i 
O xford4). H är träffade honom K ristinas frikostiga anbud 5), och han 
lyssnade till det.samma-. Hennes första afsigt synes hafva varit a tt  
behålla honom i Stockholm och lå ta  honom der utgifva orientalisk 
l i te ra tu rB), men om hösten 1650 utnäm de hon honom till e. o. pro- 
fessör i orientaliska språk  i U psala 7), och följande å r  d. 30 October 
till ordinarie professor, ehuru en sådan  redan  förut fäns i Laurbergius. 
D et sista skedde väl, emedan konsistorium vägrat honom säte och 
stämma, så  länge han  b lo tt var extraordinarie professor. Med sina 
em betsbrödér kom han genast p å  spänd fot. De funno naturligtvis 
hans inkallande öfverflödigt och stö tte  sig sn a rt på hans pedantiska

')  Konsistorii bref t. Oxenstjerna d. 29 Aug. 1650. (Orig. R iksark. Acnd. Up- 
sal. V I); Freinslieimii fuilningt nf d. 9 Sept. i Fullm aktsboken i Kons. A rk iv ; der 
fins äfven Kristinas bref af samma dag, som lå te r honom dessutom behålla sin 
historiografplats med 1500 rikdaler i lön.

2) Kristinas bref d. 8 Oct. 1 6 ^ 0  (orig. i kons. a rk iv); summan var besparad 
å lönen för professuren i politik: fullmakten af 1651 lins i riksregistraturet.

3)  Riksarkivet, Collectanea de^script. Svec. I I I . s. 69. Han afled i Strasburg 1672.
4) Molleri Cimbria literata II. s. 679—682.
*) Den 10 October 1649 förnyar hon e tt tre m ånader förut gjordt anbud, och 

lofvar i Amsterdam låta  på  förhand utbetala hans lön af 1 0 0 0  riksdaler (Knös, 
Analecta epistolar. s. 68); det var för a tt han skulle kunna inköpa ett hebreiskt 
tryckeri efter en Manasse Ben Israel.

#) Han uppgifver så sjelf i konsist. d. 6 Nov. 1654.
7) Den 27 Nov. 1650 upplästes i konsist. hans fullm akt såsom e. o. professor; 

detta vägrade honom säte d. 18 Mars 1651 (ehuru drottningens bref af d. 4 Oct. 
1650 bestämt hans plats efter Laurbergius); fullmakten å hans ord. professur fins i 
Fullmaktsboken.
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sä tt och besynnerliga funderingar *). Med rä t ta  klagade (le öfver, a tt 
Ravius sällan vistades i U p sa la 2), och det var 110g med tillfredsstäl
lelse de å r  1655 sågo honom kallas till Stockholm såsom kunglig 
bibliotekarie. Med Terserus råkade han i en skandalös tvist med 
anledning af boktryckerit. K ristina hade nemligen inlöst det A ra
biska tryck, som professor Ivirstenius efterlemnat, äfven som ett He
breiskt tryck och skänkt det, ej å t  universitetet, u tan  å t  Ilavius så 
som hans personliga egendom ;t). Terserus påstod, a tt drottningen 
iidöst det, för a tt  gifva det å t  universitetet, men a tt  Ravius, när han 
skulle flytta till Upsala, fö rstå tt a tt  få donationen på sig öfverfiyt- 
t a d 4). Konsistorium afklippte striden, men saken såg verkligen nå
got m isstänkt ut.

Det var 110g i b ästa  afsigt, som K ristina införskrifvit dessa begge 
utlänningar, ty s itt verkliga intresse för universitetet lade hon fort
farande i dagen. N är Stigzelius som rektor bivistade hennes kröning 
i October 1650 visade hon honom en ovanlig uppm ärksam het och 
det harm ade kyrkans p relater djupt, a tt  m an i processionen satte 
honom framför superintendenterna och närm ast efter b iskoparne5). 
Följande å re t i F ebruari besökte hon Upsala, då  professorerna d. 19 
Februari uppvaktade henne på slottet och b land  annat tackade henne 
för kröningspenningarne och donationen af Major Renhorns gods, 
livilka såsom Norrköpings beslutsgods hemfallit till kronan, men nu 
a f  drottningen skänktes till universitetet6). Hon tillät, a tt  dessa gods 
skulle användas som prsebendehemman å t de professorer, livilka ännu 
ej få tt dylika, och desse voro ej sena a tt  begagna sig a f  tillåtelsen7). 
Äfven lofvade I1011 gifva 6,OCX) riksdaler till förbättring af universite
te ts  tryckeri, men om deraf blef någon verklighet ä r  ej bekant.

')  Ja g  får under nästa tidehvnrf tala om hans C hronographia biblica och vid
underliga förslag om införande af tvångskredit.

2) Konsist. prot. d. 7 Jan . 1652. Den 26 Mars 1652 skrifver konsistorium t. 
Oxenstjerna, a tt Ravius varit borta från midsommar till sistledne Januari. (Orig. 
R iksark. Acad. Upsal. V I).

3) Brefvet om Hebreiska trycket d. 12 Ju li 1652 fins i Ups. Bibi. bland Handl. 
rör. Univ. hist, in 4:o; det om lvirstenii tryck af d. 31 Dec. 1652 i fullmaktsboken 
i kons. arkiv. Det förra var väl det nyss omnämda, som tillhört rabhinen Manasse.

D Kons. protok. d. 6 Nov. 1654.
5) I  de .af 8 biskopar och 4 superintendenter undertecknade klagomålen (Ups. 

Bibi. Hist. Handl. t. 1650 mest rö r kyrkan fol. 81). Om Kristinas artighet a tt vid 
kröningsmiddagen låta  särskildt genom sin m arskalk föra honom till sitt bord, se 
Memoria Stigzelii af Schefferus. Om hans plats se Kristinas bref till kammarkolle
gium d. 7 Oct. 1650 (Riksregistraturet).

'0 Brefvet utfärdades först d. 26 Febr. 1651 (orig. i kons. arkiv).
7) Fördelningen skedde d. 17 Mars 1652; tre professorer och bokhållaren fingo 

hvar sitt hemman.
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Är 1052 i April gjorde hon e tt ny tt besök i Upsala. Det var 
då som den tjugutvåårige Olof Rudbeck, ännu b lo tt ung student och 
dock redan sysselsatt med forskningar, som gingo vida öfver hans 
förra lärares synkrets, fick inför henne och en krets af förnäme och 
lärde män göra en anatom isk dissektion och förevisa sin nya genom
gripande upptäckt af de lymfatiska kärlen, hvars ä ra  den ryktbare 
danske anatomen B artholinus sedan sökte svekfullt beröfva honom. 
Vid samma tillfälle förevisade han  afritningar af nästan  alla svenska 
växter, hvilket arbete dock num era ej kunnat återfinnas. D rottnin
gen gaf honom genast understöd a tt  resa till Holland, för a t t  full
komna sina s tu d ie r1), och förnyade följande å re t s itt anslag, för a tt 
han  skulle kunna u tsträcka resan till Italien -).

Men en välvilja som Kristinas, hvilken följde första nyck u tan  
a tt  fråga efter tillgångarne, kunde lä tt åstadkom m a lika mycket obe
hag som fördel. Det m åste isynnerhet blifva fallet, d å  hon började 
gifva utom ordentliga anvisningar p å  universitetets stat, som derige- 
110111 bragtes u r  jämvigten. Den ko rta  glädjen öfver hennes frikostig
het afiöstes då af bekymmer för hvarje ny tt anspråk, som dök upp 
och hotade de rättm ätige löntagarne med förlust och universitetet i 
sin helhet med en växande balans. K arakteristisk t för K ristinas sä tt 
a tt  gå till väga ä r  verkligen hennes förfarande med den medicinska 
professorslön, som var ledig efter Kirstenii död 1040. P latsen  stod 
tom i m ånga år, och lönen utskiftades i stipendier å t  unge läkare, 
som studerade utrikes. Den som fick m est var Sveno Bröms, hvilken 
Hera gånger derpå hade anvisning och sista gången år 1047 på mer 
än halfva lön för de två följande åren :!). D etta h indrade emellertid 
ej drottningen a tt  den 17 Ju li 1648 förflytta astronom ie professorn 
Olaus Stenius till ju s t samma medicine professur. N är Bröms sedan 
kom hem, begynte han  processa med Stenius. Konsistorium blef ej 
färdigt med sin dom förr än efter K ristinas a  third; Bröms fick ut 
s itt för 1048, men för 1049 m åste han nöja sig med hälften af v år
terminens u n d erh å ll4).

Det löfte K ristina gaf i den nya staten  af 1GVS, a tt  ej vilja gra
vera den med några  extraordinarie anvisningar och löningar hölls ej

')  Se Ilwassers samlade skrifter IV  s. 44, M. B. Swederus, B otaniska träd 
garden i Upsala, 1655— 1807, s. 6. 7 och Atterbom, Olof Rudbeck s. 26 ff.

2) Den 6 Aug. 1653 kungl. bref t. gen.guvernör Stenbock, a tt käradsräntorna 
af Koporie, Jam a och Ivangorod skola utbetalas till med. studiosus Olof Rudbeckius 
till hans resas fortsättande till Italien (R iksregistraturet). Färden till Italien blef 
dock inställd (Swederus anf. st.).

3)*Den 27 Nov. 1647 (orig. kons. arkiv).
4) Kons. protokoll d. 22 Maj 1655.
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bättre , än  a tt  två  å r  senare, <lå professorerna beredde sig a tt  fara 
upp till kröningen i Stockholm, konsistorium m åste  besluta a tt hos 
drottningen anhålla  om försköning för alla  dylika anvisningar *). 
Klagomålet var fullt befogadt. B lott p å  detta  å r  hade hon vid fyra 
tillfällen gifvit anslag u r universitetets kassa öfver staten. F ö rst lick 
en mag. Lars Bronnius e tt teologiskt stipendium  å  150 daler, sedan 
lingo professorerna Em poragrius och Isthm enius efterskänkta de 200 
och 300 riksdaler, som de lånat, slutligen lick studeranden Nicolaus 
B u rams (två å r  senare ju ris  professor) 300 riksdalers understöd till 
en u trikes resa 2). Det sista brefvet ä r  a ffattad t i ordalag, så  beteck
nande, a tt  jag  m åste anföra dem. Det heter der: »ändock vi väl 
kunna besinna . . .  a t t  akademins rän to r icke kunna så  högt belöpa, 
a t  något stort öfverskott och inventarium deru tu r årligen kan vara 
till a t t  lucrera . . . medan likväl akadem ins serarium billigt ä r  och 
blifver af andre assignationer obesväradt och dess förrådsförvaltning 
s tå r  icke mindre till eder disposition än försvar, så  a tt  vi icke tänke 
eder derutinnan något ingrepp vederfara låta, så hafve vi dock . . . 
denna studiosum velat rekommendera. Såsom vi nu intet tvifie a tt 
d e tta  varder på honom väl anlagt, så  förmode vi ock, a tt i sådant 
efterkomme, varandes eljest försäkrade, a t t  d e tta  icke skall dragas 
a f  androm  till exempel eller edert serarium af oss blifva något syn
nerligen graveradt». Det synes förlåtligt nog, om professorerna be- 
tvifiade denna försäkran och ingingo med förut om talade begäran i 
Sept. samma å r; och deras tvifvel synes ytterligare rä ttfärd igad t deraf 
a t t  efter dennas fram ställande anordnade K ristina ytterligare tvenne
e. o. anvisningar nemligen de på den politiska professuren besparade 
600 riksdalerna å t  Boeclerus d. 8 October och 100 daler d. 18 Oct. 
å t  franske språkm ästaren De C loux3).

Hvilket obehag konsistorium h ära f kunde hafva, visar exemplet 
med italienske språkm ästaren Julio Csosare Bald ironi. Han hade 
1648 efterträd t en viss Amazone och hade, utom de betydliga löne
förm åner han förut uppbar ’), få tt af drottningen ytterligare löfte på 
en tillökning af 150 daler. R äntm ästaren ville ej u tbetala dem, eme
dan Amazone redan uppburit de tta  augment, och e tt kungligt b ref 
förbjöd a tt  lå ta  två  personer taga lön för sam m a termin. Icke dess

')  Aiif. st. d. 11 Sept. 1650.
2) Bref af d. 12 Mars (kons. ark .) 30 Mars och 15 Augusti (Riksregistraturet)

ocli d. 30 Maj för Burarns (kons. arkiv.)
3) Begge brefven i konsist. arkiv. Och härvid ä r  a tt m ärka, det Kristina 

redan d. 29 Ju li näm t Ljung till professor i politik.
4)  Nemligen 450 af universitetet och 400 daler af kronan (kons. prot. d. 29

Nov. 1G48); hans fullm akt var af d. 17 Ju li 1648.
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m indre affärdade K ristina bref, a tt  Baldironi skulle förnöjas med full 
lön *). Med de tta  kom lian en dag inrusande till rek tor och begärde 
genast få u t sina penningar. N är denne bad  honom vänta till Ons
dagen, d å  konsistorium  sam m anträdde, svallade det sydländska blo
det öfver, så a tt  han, som rek tor sedan berättade, »knytte med näf- 
ven och slog i bordet så  kannan dansa på bordet, sp rä tte  med na
geln på tanden och hotade med en italiensk affect». N är han s tö r
tade u t  u r  rektors rum, tillropade han denne på b ru ten  la tin : »Ego 
cras ibam Holmise servitore». O aktadt han i konsistorium vidgick 
detta  och ytterligare rik tade till professorerna de förolämpande orden: 
»i ären alla emot mig och behandlen mig illa», beviljade m an dock 
hans fordran med en förmaning a tt  stä lla  sig hötiigare mot rek tor 
och konsistorium 2).

K ristina hade emellertid insett det berättigade i konsistorii hem
ställan. Den D November 1650 undertecknade hon e tt b ref3), i hvil- 
ket hon försäkrade universitetet, a t t  det hädanefter skulle för ex tra
ordinarie anvisningar förskonas och a t t  öfverskotten p å  dess sta t 
skulle i dess räntkam m are inläggas och komma det sjelft till godo. 
P å  samma gång förklarade hon likväl, a tt — d å  åtskilliga professorer 
lå tit gifva sig extraordinarie beneficier, den ene till trehundra  riks
daler, den andre mer, den tredje mindre, och då det vore obilligt 
a t t  de som icke drista t begära, skulle förbigås — de som ingenting 
få tt egde af universitetets medel bekomma 250 riksdaler, och de som 
mindre fått, fyllnaden i denna summa. Deremot förbjöd hon för fram 
tiden någon professor a tt  fördrista sig a tt  utbedja e tt dylikt extra 
beneficium.

Det gick med denna försäkran, som med den förra. Så fort man 
hunnit glömma de besvärliga klagomålen, begynte man å  nyo på 
samma sätt. U nder å re t 1651 gåfvos visserligen icke invisningar till 
något större belopp, men med början a f  å re t derpå hade man å te r 
kommit in i de gam la hjulspåren. Ravii utnäm ning till ordinarie 
professor i orientaliska språk 1651 var redan en öfverträdelse af löf
tet, ty staten innehöll blott en dylik professur, och den var sedan 8 
å r  i Laurbergii hand. N är så drottningen <1. 7 Febr. 1652 nämde 
Ericus Odhelius till e. o. teologie professor med full lön, som de or
dinarie, blef det klart, a t t  de forna missbruken skulle återvända. 
Konsistorium skref i Mars till drottningen och bad, a tt  den ordinarie 
staten skulle först utbetalas och a tt  de extraordinarie anslagen först

')  Den 10 Maj 1649 (orig. i kons. arkiv).
') Konsist. protokoll d. 9 och 12 Ju n i 1649.
3) Bihanget 11:0 1 2 1 , s. 395.
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sedan m åtte utgå, ty universitetets inkom ster voro genom sätesgår
darnas växande antal förm inskade'). H ärpå kom dock ej annat svar 
än  a tt  kon näm de en ny e. o. professor i Johannes Rudbeckius. Kon
sistorium  förnyade sin hem ställan i September och erinrade dervid 
om e tt m untligt löfte, som drottningen afgifvit; det befallde räntm ä
staren  a t t  ej utbetala något till <le extraordinarie professorerna, förrän 
ordinarie staten  vore utgjord 2). Em ellertid näm de drottningen ännu 
en e. o. professor i Nicolaus Burmus (d. 30 Oct. i juridik) och be
fordrade Odhelius d. 24 December till ordinarie, ehuru icke någon 
af teologiska fakultetens fyra p latser var ledig. Omedelbart härpå, 
liksom kunde bon nu, sedan bon tillfredsställt de enskilda anspråken 
p å  hennes gunst, också glädja universitetet med en nyårsgåfva, u t
färdade hon d. 31 December 1652 e tt bref, hvari bon lofvade a tt  ej 
sända dem några extraordinarie utnäm ningar p å  halsen, och a tt  den 
ordinarie staten skulle först utbetalas, så att, om det uppstode någon 
brist, skulle den i proportion drabba dessa nya tjenster, som ej fun- 
nos på sta t; på  samma gång förklarade bon dock för sig omöjligt 
a t t  e rsä tta  universitetet, livad det under tre  å r  icke få tt uppbära af 
den 1647 donerade lilla tullen och accisen 3). Så straffade sig hen
nes obetänksamma slöseri, i det bon med ena banden m åste minska 
universitetets inkom st ocli med den and ra  taga  ifrån sina nyutnäm da 
skyddslingar en del af de förm åner bon lofvat dem.

D etta löfte om sparsam bet bröts för öfrigt lika fort som alla 
föregående genom fortsatta  befordringar utom staten, om hvilka jag  
får y ttra  några ord längre fram. Men oförsynt nästan kan man kalla 
kammarkollegii förfarande 1653 att, då  Loccenius begärde u t resten 
a f  sin historiografien med 600 daler, härför gifva honom en anvis
ning å  universitetets räntkam m are, under den förevändning, a tt  som 
rän tm ästarn  på dera å r  ej redovisat, hade han  säkerligen besparin
gar å  universitetets inkomster. Konsistorium beklagade sig för Axel 
Oxenstjerna i Juni 1653, och han förklarade, a tt  Loccenius fick hålla 
sig till kammarkollegium; ty om staten så graverades, kunde den ej 
hållas uppe; det var ej första gången han förh indrat kollegiet a t t  
sä tta  personer in p å  universitetets s t a t 4).

')  Odaterad skrifvelse i afskrift bilagd konsistorii href till A xel Oxenstjerna 
d. 26 Mars 1652 (orig. i R iksarkivet, Acad. Ups. V I); den är äfven intagen i kon
sistorii protokoll d. 10 Mars. D et var naturligtvis tionden, som genom sätesgår
darnas tillväx t aftog.

2) Konsistorii protokoll d. 15 Sept. 1652.
3) Original i konsistorii arkiv.
4) Se Loccenii bref till Oxenstjerna i dennes brefvexling (R iksarkivet) ocb 

B ihanget s. 404.
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I)et skulle (lock vara  o rä tt a tt  ej vid sidan af dessa ingrepp i 
universitetets s ta t äfven erinra 0111 den sto rartade frikostighet, med 
hvilken K ristina på kronans bekostnad understödde både lärare  och 
lärjungar. E tt ganska vanligt sä tt var a tt  med professorsplatsen för
b inda någon syssla på annat håll. Så fick tysken Ivirstenius vid sin 
utnäm ning till medicine professor 1 (336 äfven fullm akt som e. o. lif- 
medicus med 300 daler silfvermynt till de 500 han hade för sin pro
fessur; n är Sven Bröms 1(5 å r  senare intog samma plats, visade d ro tt
ningen honom samma välvilja, ehuru de begge platsernas löner nu 
stigit till 450 och 700 daler. Loccenius uppbar af kronan först 400 
sedan 000 daler som e. o. historiograf; det var dock litet, om man 
betänker, a tt  en sådan man som språkm ästaren Baldironi också upp
bar 400 i ex tra  anslag. Schefferus fick d. 12 Juni 1654 a f  henne, i 
det ögonblick hon stod färdig a tt  lem na Sverige, 1,000 riksdaler å r 
ligen af tullen i Norrköping. Mest af alla erhöll dock den store filo
logen Freinsheimius, ty, d å  han 1650 i September skulle lemna histo- 
riografplatsen i Stockholm för professuren i vältalighet, fick han 1 te- 
hå lla  den förra beställningen, hvars lön, 1,500 daler, var dubbelt så 
mycket som hvad han  erhöll som professor. Det var ej blott med 
penninge anslag hon belönade. Än gaf hon anslag p å  någon kyrko- 
tionde för vissa å r  eller för lifstiden, än efterskänkte hon utlagorna 
för de hemman, de kunnat förvärfva sig. Ib land gaf hon en större 
sum m a på en gång, vanligen för a t t  underlä tta  eller belöna något 
större vetenskapligt arbete. Vi hafva s e t t1), huru  hon för Ravii räk 
ning inlöste e tt Hebreiskt och e tt A rabiskt tryck och deraf gjorde ho
nom en gåfva. Terserus fick 1652 en summa af 3,240 riksdaler fördelade 
p å  tre  term iner, för a tt  han  skulle kunna utgifva sin stora edition 
af Mose böcker; och ändå hafva lönerna för de tvenne språkm ästar- 
platserna i spanska och italienska, hvardera  å  450 daler, varit i 
kanske hela fyra å r  (1650— 1653) anslagna för samma ändam ål, den 
ena å t  honom och den an d ra  å t  hans biträden.

Otaliga äro de tillfällen, då  drottningen på statens bekostnad 
sa tt unga män i tillfälle a tt  fo rtsä tta  sina stud ier i främ m ande land. 
R egistraturet företer nästan för hvarje å r  åtskilliga bref om stipen
dier. Redan förmyndarregeringen hade i de tta  afseende följt G ustaf 
Adolfs föredöme, men Kristinas gifmildhet m ångdubblade understödet. 
Som exempel kan jag  anföra, a t t  b lo tt under åren 1649 och 1650 
h ar hon a f  kronans medel å t  20 personer anslagit resestipendier, 
vanligen vexlande mellan 100 och 300 daler silfvermynt. Stundom, 
d å  understödet u tg å tt till någon adlig yngling, hafva än stö rre  sum
mor utanordnats. Så fick 1649 en Johan Sparre 600 riksdaler år-

')  Se ofvan s. 331.
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ligen i två å r; 1651 fick han prolongation p å  e tt å r  och dessutom 
800 riksdaler. Det namn m ånga af dem sedan förvärfvade vittnar, 
a t t  penningarna ej varit bortkastade. Yi finna sålunda hland dem 
professorerna Johannes Burseus, Ericus Odhelius, Benedictus Hedneus, 
Johannes och Petrus Rudbeckius, Laurentius Burams, Petrus Elise 
Gavelius, Nicolaus Burseus och Olof Rudbeck, biskoparne Henning 
Schiitte och Johan P eter Brodinus och rik sråd e t Edvard Filipsson 
Ehrensten.

Det sätt, hvarpå K ristina störande ingrep i universitetets hus
hållning, skulle ensam t varit nog a t t  komma rä t t  mycket trassel å 
stad, men jämvigten horde dock kunnat å terstä llas u tan  a llt för stor 
svårighet, och någon egentlig fara  för ekonomiskt obestånd kunde ej 
gerna derur uppstå. Men n är härtill sällade sig en svekfull förvalt
ning af rän tm ästarn  och denna fick ostörd fortgå i n ära  tjugu år, 
d å  ä r  lä tt  a tt  förstå, i hvilket bedröfiigt skick universitetets ekonomi 
skulle råka. Det hade ej varit möjligt utan den m est tadelvärda för
sum lighet från konsistorii sida och en oväntad slapphet hos räk- 
ningekammaren, som ej lång t förut energiskt inkräft redovisning, men 
under Kristinas fårgå-styrelse inritade sig på alla  håll en sorglig 
likgiltighet för gällande laghud och derur härflytande skyldigheter. 
H ärtill kom a tt  man satte  e tt oinskränkt förtroende till den begåf- 
vade och högt bildade räntm ästaren  Boetius Chruzelius, hvars för
m åga öfverallt kunde tagas i anspråk och hvars öppna hand aldrig 
gjorde några svårigheter, d å  det gällde penningar. Sjelfva Oxen- 
stje rna  fördes bakom ljuset genom det intresse han  visade för uni
versitetets angelägenheter, i hvars beskickningar han  alltid  tog en 
fram stående del. Men h är gällde, hvad O xenstjerna en gång sagt, 
a t t  lagarne borde göras »tamquam omnes essent mali», och den miss
tanke han 1637 u tta la t om faran af a t t  hafva en för lä rd  räntm ä
sta re  ')  bekräftades af händelserna på e tt sorgligt sätt.

Chruzelius tyckes hafva redan samma år, som han intog första 
hedersrum m et vid filosofie magisterpromotionen, eller å r  1635, öfver- 
ta g it vården af drätselförvaltningen '-) efter E ricus Honterus, hvilken 
man gjort sig af med, derför a t t  han  ansågs föra sina räkenskaper 
oredligt. Man hoppade dock den gången u r  askan i elden, ty den 
ene sa tte  ej bort så många tusental som den senare tiotusental. Först
d. 26 Juli 1637 utfärdades fullmakten för Chruzelius, och sam tidigt er
höll han genom rikskanslerns försorg en u ta rbe tad  och detaljerad in-

')  Se ofvan s. 280, 281.
*) I  Ausii program d. 18 Ju n i 1653 vid Chruzelii begrafning säges a tt han 

b lef räntm ästare d. 16 Dec. 1635.
Ups. Unio. I li it .  I .  22
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struktion a tt  gå efter '). H ade man följt dess föreskrifter punktligt, 
hade ej en sådan villervalla blifvit möjlig, ty enligt densamma skulle 
rän tm ästaren  icke ega försälja universitetets spannm ål och rän to r 
u tan  vetskap och samtycke af inspectores serarii; all uppbörd  skulle 
inläggas i räntkam m aren, till hvilken dessa hade den ena nyckeln, 
och alla utbetalningar ske efter staten  och den längd, som inspectores 
stipendiariorum  uppsatt. Der fans dock e tt kryphål, som lemnade 
insteg för missbruk, i det a tt  det hette: »ingen professor eller annan 
stipendiarius hafver a tt  fordra mer eller anticipera af sin lön, med 
m indre a tt  in  serario ligger någon post som utan akadem ins och 
andre dess inkorporerades förfång mistes kan  och eljest ens nöd och 
ta rf  det så  fordra kan». Och hära-f begagnade Chruzelius sig för 
a tt  lenina sina vänner ej b lo tt förskotter u tan  betydliga lån. Och 
den skyldighet honom enligt konstitutionerna ålåg a t t  årligen inlemna 
två exem plar af räkenskaperna till rektor och de ofvannämda inspec
tores, för a t t  e tt exemplar skulle i universitetets arkiv förvaras och 
e tt till kammarkollegium öfversändas, h ar han b lo tt en gång fullgjort, 
d å  han 1638 inlemnade räkenskaperna för 1635 och 1636 med för
klaring a tt  de voro i kammarkollegium gillade -). Men det var ock 
första och sista gången han  gjorde sig det besväret. Och så oor
dentlig var han, a tt  han icke ens förde vanliga böcker, utan  b lo tt 
e tt slags k laddar och anteckningar p å  lösa lappar, af hvilka slutligen 
e tt rik tig t kaos bildades, i hvilket m an fåfängt sökte efter hans död 
få ordning, tills Olof Rudbeck med s itt k lara  hufvud och sin jern- 
vilja tog fa tt p å  saken och med ledning af dessa sp ridda  m aterialier 
utarbetade ordentliga räkenskapsböcker :i). Tyvärr m åste derför alla 
på dem grundade slu tsatser lida af en viss osäkerhet, isynnerhet der 
det gäller utbetalade summor, efter Chruzelius ganska ofta underlät 
a tt  tag a  qvitto, hvarför man ej alltid  kan vara  fullt viss, a tt  e tt an 
slag isynnerhet på ex tra  s ta t verkligen kommit den som skulle hafva 
det till godo.

Om konsistorium och inspectores serarii g jort sin plikt, skulle 
saken kunnat i t id  hejdas, men de läto  å r  efter å r  förgå, u tan  a tt 
räntm ästaren  afgaf någon räkenskap och u tan  a tt  de fordrade någon.

') Samtidig afskrift hos O.- A. Ivnös, A cta ad Hist. Acad. Upsal. fol. 9 (Ups. 
bibliotek).

2) Ivonsistorii protokoll d. 15 Augusti 1638. Dessa begge räkenskaper finnas 
ännu i kammararkivet.

3) 1637 års räkenskap är 1666 uppgjord af en Olof Ewertson efter Kammar
revisionens förslag. De följande äro uppsatta af Olof Rudbeck och i Mars 1671 
inlemnade i Kammarkollegium. Vi få längre fram se, huru många, som försökte 
på a tt utreda dem, ehuru fåfängt, ocli hvilka förtjenstcr Rudbeck inlade om saken.
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Omsider började man dock vakna upp u r sin sömn; 1649 (d. 28 
Nov.) erinrade rektor, a t t  hvar inspector aerarii skulle göra räkenskap 
för s itt å r ; man skulle ej skylla a llt på  räntm ästaren, a tt  han dröjde 
så  länge; Franck påstod då, a tt han ej kunde få honom a tt  göra 
räkenskap för den tid, d å  han var inspektor, h u r  ofta han än derom 
påmint. Räntm ästaren tick den ena påminnelsen efter den andra 
och var ständigt färdig med löften, och till en tid  lä t man sig der- 
med nöja. Men om våren 1651 hotade man honom med suspension, 
tills han finge räkningarna färdiga, utan  a tt  dock deraf göra något 
a llv a r1). Em ellertid hade äfven kammarkollegium vaknat upp och 
begärt redovisning. För a tt undgå faran reste Chruzelius upp till 
hufvudstaden i December 1651 och lyckades verkligen förmå Axel 
Oxenstjerna a tt  hos kammarkollegium begära uppskof till nästa  mid
sommar; han behöfde ju s t nu resa ikring och inkräfva rän to rna  och 
fÖryttra spannm ålen; dessutom hade några af hans fogdar d ö tt och 
lem nat stor oriktighet efter sig -). U nder hans frånvaro fälldes i 
konsistorium skarpa ord om hans förvaltning. Man anm ärkte, a tt  
han ej ville redovisa för städseln af akademi bönderna, utan ansåge 
den som sin sportel, i likhet med hvad hans företrädare tillå tit sig, 
och detta  ehuru Oxenstjerna uttryckligen förklarat vid visitationen 
å r  1637, a tt  han icke egde behålla den. Stigzelius anm ärkte också 
riktigt, a tt  de föregående missbruken gåfvo honom ej någon rättighet; 
saken vore dessutom farlig, ty  bönderna blefvo derigenom af hans god
tycke beroende, hvilket för godsen kunde hafva y tte rst menliga följ
der 3), Det m örknade alltm er omkring den olycklige räntm ästaren. 
I Maj 16524) afgick bref från kammarkollegium, a tt  Chruzelius icke 
på 14 å r  afgifvit någon redovisning N är uppskofstiden en m ånad 
senare gick ut, voro ej några räkningar af honom inleiunade, och 
hvarken skriftligen eller muntligen meddelade han  sig vidare med 
kanslern. Ingenting syntes nu kunna räd d a  honom, då döden plöts
ligen befriade honom från ansvaret och vanäran d. 11 Juni 1653.

Konsistorium sam m anträdde samma dag och beslöt a tt  försegla 
hans papper, men var nog oförsigtigt a tt  ej genast lägga beslag på 
dem, hvilket sedan förorsakade oerhördt trassel, innan man a f  den 
envisa enkan kunde utverka deras uppvisande, hvarjäm te lion tyckes 
hafva upptagit åtskilliga skuldförbindelser i förhoppning a tt  på dem 
enskildt utkräfva penningar. Rikskanslern, hvilken konsistorium ge

')  E nlig t kons. prot. d. 10  Sept. 1651; i vårens protokoll har jag  dock ej 
funnit någon dylik hotelse.

2) Oxenstjernas bref af d. 22 Dec. 1651 lins i afskrift hland kanslersbrefven.
3) Konsist. prot. d. 7 Januari 1652.
4) Den 3 Maj (kamm arark., kam rer Sandbergs saml. om läroverken s. 243.
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nast underrättade om dödsfallet, svarade d. 15 Juni, a tt  han om några 
dagar skulle infinna sig i U psala och sände dem m untlig helsning, 
a tt  han skulle laga, det ingen rän tm ästare påträngdes universitetet 
och a tt  dispositionen af deras rän to r icke droges under kammarkolle
gium 1). Det ser sålunda ut, som om slarfvet varit n ära  a t t  beröfva 
universitetet den oskattbara förmånen a tt  sjelft sörja för sin egendom, 
och vi hafva Oxenstjerna a tt  tacka för, a t t  vi undgingo den faran; 
det ä r lä tt a tt  inse, huru  i svåra tider, då frestelsen blefve alltför 
stark, de tta  kunnat ställa hela universitetet på b ar backe, -som- man 
säger.

Den 25 Juni uppträdde rikskanslern i konsistorium, i närvaro af 
ärkebiskopen och alla professorerna. Med fasthet och allvar tog lian. 
saken före; Chruzelii underordnade lingo h å rd a  ord, men professo
rerna behandlades i allm änhet med e tt öfverseende, hvaraf de knap
past g jort sig förtjente, ehuru de sanningar, de fingo om ock i mild 
ton höra, borde känts ganska b ittra  i medvetande af deras skuld. 
Kanslern y ttrade, a tt han p å  grund af rän tm ästarens berättelser all
tid  tro tt, a tt  öfverskott funnes, han  hade sjelf sa tt för stor lit till 
denne, emedan han ta lt  så  flitigt för universitetet, men lian såg nu 
allt för väl a t t  denne varit en riktig skälm. Sjelf vore han  något 
ursäktad, emedan blott en och annan besvärat sig, hvilket han be
tra k ta t som enskild ovilja, under det a t t  de bort, derest de ej rådde 
med räntm ästaren, »satt honom i prubban» och högtidligen besvärat 
sig hos kanslern, hvilket de icke gjort. De fingo nu i stället finna 
sig i a t t  brist uppstode, hvilken de skulle underkasta sig i proportion 
till sina löner.

P å  hans fråga, huru  det såg u t med Chruzelii räkningar, svarade 
Hedraeus, a tt  de voro i sto r konfusion, der funnos b lo tt lösa lappar, 
och vid utdelningarna var tiden sällan antecknad. Kanslern påpekade, 
huru oförsigtigt det var, a t t  ej genast liigga beslag på alla lians pap
per, och a tt  universitetets intresse var vigtigare, än enkans påstående 
om det nesliga i åtgärden. Det kom småningom fram, a tt  åtskilliga 
medlemmar af akadem istaten få tt u t sto ra  förskott, and ra  betydliga 
summor i lån ; professor Gestrinii enka hade sålunda lånat 1,500 riks
daler, och hade ändå ej varit nöjd. O xenstjerna träffade rä t t  på 
saken, d å  han härvid y ttrade: »jag ser a t t  quaestor h ar agerat en 
politicum med eder, nemligen betalt några, a tt  de skulle favera sig 
och på sin sida föra ordet. I  hafven mycket blifvit bedragne, sker 
sådant m era m åtte 1 gå under». H an lä t inkalla bokhållaren och

')  Konsist. prot. cl. 18 Ju n i 1653; Oxenstjernas svar af cl. 15 fins bland kans- 
lersbrefven.
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gaf honom en skarp tillrättavisning, som slöt med de orden: »den 
som sitte r i e tt embete ocli icke gör sin plikt, han  stjäl sin lön».

Kanslern förklarade, a tt  en duglig rän tm ästare borde med aldra  
fö rsta  tillsättas, för a t t  uppkräfva ännu resterande inkomster. Enkan 
tinge ej dermed hafva något a tt göra, ty som han träffande sade, 
»hon kastar eder kull och öfverilar eder sedan med tårar» . De an- 
togo genast den kandidat han föreslog, nemligen mag. Olaus Yerelius, 
hvilken ock inom en m ånad erhöll kunglig fullmakt (d. 30 Juli). Det 
v ar e tt lyckligt val. Bottenärlig och arbetsam  var han  rä tte  mannen 
a t t  nu öfvertaga denna kinkiga post; hans lärdom, som sedan lyfte 
honom till professorsstolen, behöfde ej ingifva några  misstankar, a tt  
han skulle, som Chruzelius, m issbruka den till universitetets skada. 
O xenstjerna lofvade a tt  lå ta  uppsätta  en särskild  instruktion för ho
nom; han inskärpte, a t t  ingenting skulle kunna af räntm ästaren  be
slu tas utan sam råd med inspectores serarii. Desse borde dock ej 
vara  Here än två, »ty en stor numerus ä r  a lltid  elak». Tvenne miss
b ruk  ville han särskildt anm ärka och förbjuda, det ena a tt  professo
rerna  ej togo ut sina löner i två term iner, u tan  då och då i sm ärre 
poster, det aiulra, a tt  de togo spannm ål i afräkning på lön, men der- 
vid betingade sig lägre pris, än  det allm änt gällande ').

Det gick ej fort a t t  få Chruzelii affärer utredda. H alftannat å r  
förgick, innan man blott kom så  långt, a tt  fullmäktige för både uni
versitetet och enkan kunde träd a  tillsam m ans a t t  öfverse och för
teckna handlingarna. Hon hittade på tusen förevändningar, för a tt  
åstadkom m a uppskof, och en gång gjorde hon e tt försök under d ro tt
ningens vistelse i U psala i M ars 1054 a tt  utverka sig e tt kungligt 
fribref, som skulle skydda henne för alla  efterräkningar, kvilket hos 
konsistorium  väckte sådan förskräckelse, a tt  rek tor och fyra professo
re r sändes upp på slottet, för a tt afvärja faran. Än långsammare 
gick det a t t  med ledning af de ofullständiga papperen söka så långt 
efteråt u ta rb e ta  räkenskaper för 16 å r  och noggrant bestäm m a Chru
zelii skuld. Den ene efter den andre började, men trö ttnade upp 
efter en tid  2). Det var först n är Olof Rudbeck, efter hvad jag  ofvan

')  F ö r ofvanstående se konsist. prot. 25 Ju n i—2 Ju li 1653. De för 25—27 
Jun i äro tryck ta  i bihanget n:r 124 s. 399.

2) Rudbeck säger i sin relation af 1 Ju li 1670 till de la Gardie (Riksark. 
Acad. Upsal. X III) , a tt han om arbetets svårighet kan åberopa »de kammarbetjen- 
ter, såsom Nils Andersson, Skotzvinkel, Bången m. fl. hvilka detta arbete hafva 
ska tta t för ett ogörligt verk och hafva väl en tid haft det under händer, men för 
dess ogörlighet åter från sig levererat och dock vackre poster penningar derför af 
akademin uppburit, skall ock nuvarande bokhållare bekänna, att ingen den ringaste 
papperslapp var, hvilken icke låg  i konfususion och var af mig sedan folieradt och 
i sitt rum och ordning lagt».
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meddelat, tog ihop med saken, som den fick e tt slut. Jag  b a r  ej 
sett någon ordentligt uppställd räkning p å  Chruzelii balans, men Rud- 
beck påstår, a tt  den uppgick till den oerbörda summan af 124,OCX) 
daler silfverm ynt'), hvilket ban förklarar derated, a tt  denne en tid  
få tt 15—20 daler kopparmynt ( = 7 V 2 till 10 daler silfverm.) för tu n 
nan, under det professorernas lön ännu b lo tt var 450 daler silfver
mynt, och a t t  tionden då för tiden, innan säterierna m ångdubblats, 
gifvit tre  gånger så mycket, som p å  Rudbecks tid  -). H uru mycket 
universitetet lyckades få igen af sin fordran, vet jag  e j ; Rudbeck säger, 
a tt  ban indrifvit ungefär 16,000 d a le r3). Försöket a tt  få enkan a tt  med 
bela sin egendom ansvara för m annens skuld misslyckades. Kam m ar
revisionen dömde 1676 mot universitetet, och 1680 d. 23 Sept. föll 
K. Maj:ts dom, a tt  enkan skulle oqvaldt behålla a llt bvad bon i boet 
in b ra g t4). Ocb samma dag lä t den stränge Karl X I e tt bref afgå 
till universitetet, a tt  de för fram tiden skulle se sig väl före; det var 
b lo tt a f gunst ocb nåd som de förre inspectores ocb deras arfvingar 
sluppit undan med a tt  gälda Chruzelii balans.

Jag  å tergår till Axel Oxenstjernas besök i Ju n i—Ju li 1653 för 
a tt  beröra åtskilliga and ra  saker af vigt, som då förekades 5). Inom 
konsistorium bade man länge ocb ofta tv ista t bvad som vore a tt  göra 
för a tt u tro ta  den oseden, a tt  professorerna antingen kommo för sent 
eller ej infunno sig alls. H uru nära  till bands det låg a t t  härför be
stäm m a böter, var dock flertalet emot åtgärden, som syntes dem 
strida mot deras akadem iska värdighet. N är Terserus blef rektor, 
tog han dock itu  med saken ocb lyckades, understödd af Stigzelius,

')  Denna summa förefaller öfverdrifven. Kmlbccks räkenskaper för Chruzelii 
tid grunda sig, hvad utgifterna angå, i brist på qvittenser oftast på sjelfva staterna, 
hvarigenom en mängd anordningar öfver stat ej inräknas, hvilket åter ökar C hru
zelii balans öfver livad den verkligen var. Det ä r  bevisligt, a tt extra utgifter ej 
blifvit af Rudbeck inräknade.

2) Rudbeck t. De la Gardie d. 14 Oktober (u tan  år, men troligen af 1663, 
anf. st.). Spannmålspriset h a r dock i allm änhet ej stått så högt utan vexlat från 
5 till 9 daler, men 1643 d. 10 Jun i klagas i dom kapitlet, a tt uppbördsmanen dolt, 
a tt tunnan betingat sig 18 till 20 daler, medan kapitlet värderat den till 7 (dess 
protokoll), och 1650—1652 har akademispannmålen sålts för 12, 15, 16 och 20 daler 
tunnan.

3) Rudbecks ofvannämnda relation af 1670. Han sällsporda oegennvtta fram 
lyser af brefvet; han hade egt rä tt a tt taga 10 procent af det uppkräfda, men tog 
ej ett öre; och dock hade han  för denna gåfva af 1600 daler blott fått 1000 för
bannelser.

4) Kammarkollegii dom d. 17 Aug. 1676 tins i original i konsistorii arkiv; 
K. Maj:ts dom i afskrift i Ups. bibi. i en kopiebok in 4:o rör. Univ. väsendet, 
sign. n. 208, s. 438.

s) D et följande är efter konsist. prot, d. 25 Ju n i—4 Ju li 1653.
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a t t  med sin hänsynslösa energi drifva igenom, a t t  böter skulle åsättas. 
Vid samma tillfälle försvarade sig Stigzelius emot det, som han sade, 
ogrundade påståendet, a tt  han  skulle »im perera in consistorio»; om 
så vore skulle han gerna afiägsna sig, men de t stode ju  hvar och en 
fritt a tt  utsäga sin mening i konsistorium u tan  a t t  derför a fb ry tas1). 
Försum m elserna fortforo emellertid, och böterna blefvo ändock ej u t- 
kräfda. I harm en häröfver begärde Terserus i Febr. 1653 a tt  befrias 
från konsistoriegöromålen, efter så få kommo tillstädes. Och slutli
gen inlemnade han d. 15 Juni 1053 en skriftlig pro test mot konsi- 
storii förfarande och förklarade, a tt  han  ej ville infinna sig der längre. 
Den befans dock vara  affattad i så h å rd a  ordalag, a t t  konsistorium 
enhälligt d. 25 Juni beslöt, a t t  den skulle förstöras; Terserus ursäk
tade sig också och erkände, a t t  han ej syftat p å  alla. Men två dagar 
senare tog hans vedersakare upp frågan i kanslerns närvaro. De 
sade, a t t  de gerna ville vara  med i konsistorium, om det icke hölles 
så  ofta, men tillika klagade de, a tt  n är de kommo dit, hade de ingen 
frihet a tt  y ttra  sig, utan  blefvo af andra näpste och hotade; de be
svärade sig ock öfver en inkommen skrift, som dem mycket antastade; 
det var naturligtvis Terser i inlaga. Kanslern lugnade och förmanade 
dem med kloka och faderliga ord: »jag ser in te t gerna, a tt  när I 
komma tillhopa, den ene trak te ra r  så  den andre; tu rberer in tet quie
tem reipublicEe literariae och söker in tet nimiam autkoritatem . Man 
m åtte trak te ra  sina collegas med hum anitet, men icke så acerbe. 
Den som kan gifve e tt godt råd, vilja de an d ra  icke vedertaga, då 
får han in tet im perera dem. Det ä r  en ond ting, a tt  om någon dis- 
curs icke g år efter ens sinne rider han  till Stockholm, kommer sedan 
hem med bref och öfverilar sine collegas, de t ä r  alltför hårdt». 
D erpå gaf han dem till lifs sin egen erfarenhet från den tid  han sa tt 
i regeringen, hvilken jag  förut sk ild ra t2). Om Terseri skrift yttrade 
han, a tt  den vore alldeles för skarp, men efter den vore i god afsigt 
skrifven, hade man ej hort taga saken så  häftigt. Och häru ti hade 
han förvisso rä tt, ty i den tv ist som varit hade nog Terserus rätten  
p å  sida, om också han i öfrigt var lika stridslysten  som hvem som 
helst af de öfriga och b ar sin fulla andel i den oenighet, som ofta 
rådde ;i).

H an  klandrade, a tt  Terseri m edarbetare i de t stora bibelarbetet,

')  Konsist. prot. d. 19 November 1651.
2) Se ofvan s. 315.
3) N är Terserus 1667 skrifver om Upsala: taceo lites, rixas, aimulationes, quai 

fa to  quodam videntur homines istius loci, etiam paces amantes, divexare  (Anjou, 
Sv. kyrk. hist. eft. 1593 s. 395 efter Stiernmans Bibliotheca), så må man ej tro, a tt 
han på sin tid varit någon fredsstiftare.
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m agistrarne Ajalinus ocli Jordanus Edenius, för d e tta  arbete lönats 
med medel, som hörde till universitetets stat. K ristina hade nemli- 
gen under åren  1650— 1653 lå tit tvenne språkm ästarlöner användas 
för de tta  ä n d a m å l'). Oxenstjerna anm ärkte, a tt  de tta  arbete vore en 
sak för sig och ej egentligen hörde till universitetet, och på Terseri 
förbön för de begge medhjelparne svarade han, a tt  han gerna såg, a tt  
folk hade beta ld t för s itt arbete, men der ej medel funnes, kunde det 
ej hjelpas. Hela förfaringssättet karakteriserade han  med dessa ord: 
»jag ser en sto r oordning, att, om något blifver in serario öfver, så 
tages det strax  bo rt och afskrapas». N ågra ex tra  utgifter kunde i 
hans tanke ej p å  länge komma i fråga, förrän staten  kommit p å  f i t 
te r igen. Hade han varit i ärkebiskopens ställe, skulle sakerna aldrig 
stå tt, som de nu stodo, ty han  skulle, om dylika invisningar kommit, 
genast gifvit sig af till Stockholm och h in d ra t dem. Undervisning i 
språk vore för öfrigt a f sto r vigt, ty månge studerande brukades på 
beskickningar och i kommerskollegium.

Professorerna besvärade sig å  sin sida öfver, a t t  det ej gick rä tt 
till med stipendierna, i det m ånga stipendiater trängdes dem p å  ha l
sen u tan  deras vetskap; ibland fingo äfven rike mäns barn  dylika, 
och stundom  användes de till u trikes resor. Man syftade egentligen 
på drottningens ej fullt lagliga ingripande i dispositionen öfver dem, 
men der kunde ligga en förebråelse mot kanslern, som egentligen 
bortgaf dem. Oxenstjerna fattade saken så  och gjorde en slags u r
säkt. Och han rådde dem, a tt  om dylika b ref för oberättigade per
soner komme från drottningen, lägga brefvet å  sido eller om behof 
gjordes visa de t för henne och u treda saken, då hon nog skulle lå ta  
a f skälen öfvertala sig a t t  kasta  brefvet bort.

Om boktryckerit dömde han nog rä tt, d å  han förklarade, a tt 
det bästa  vore, a t t  den nuvarande boktryckaren (Johannes Pauli sedan 
1651) eller någon annan inlöste detsamma, och a tt  i stä lle t en hvar, 
som ville trycka något, finge betala  något högre, ty a llt hvad man 
nu kostade p å  det, vore som kastad t i sjön, d å  m aterieln på fyra eller 
fem å r  vore alldeles utnött. F ö r sin del skulle han gerna skänka 
alltsam m ans å t  tryckarn, om denne förband sig a tt  uppehålla det i 
godt skick. P å  deras begäran, a tt  boktryckarn skulle på akademins 
s ta t få 50 tunnor spannm ål årligen (tydligen emedan kammarkolle
gium indrag it det anslag, som förr utgick af kronan) svarade han, 
a tt  han ville ta la  med K. Maj:t och kam m arn, om hvilken senare han 
yttrade, a t t  »den hafver e tt ondt lag och vill gerna derivera på eder».

')  Räkenskaperna innehålla ej något härom. Rudbeck har, då han ordnade 
dem, förbisett det eller i brist på qvittenser icke ansett sig kunna införa det.
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Men a f  universitetets medel fans nu ej något a t t  tag a ; vore tryckarn 
ej nöjd dermed, så kunde man väl få en annan, ty lian vore »intet 
arfvegods». Och nog funnes arbete för honom; han kunde upplägga 
åtskilliga klassiske auktorer och teologiska arbeten, särskildt liber 
concordix, »ty mycket discurreras om henne, men få äro, som hafva 
se tt boken». I dessa ord låg  nog en släng å t  Terserus, som 1647 
och 1650 på riksdagen ifrigt m otsatt sig dess antagande och som nu 
var ifrigare än någon a tt  sä tta  tryckerit på  god fot.

Adjunkterna hade bönfallit om en liten löneförbättring, och kans
lern  förklarade, a l t  om medlen räckte kunde de gerna få 50 daler 
till. Men han uttalade ånyo sin protest mot deras sträfvande a tt  
vara  för mer än e tt slags stipendiater; de voro ej annat och skulle 
ej annorlunda anses. »Annorstädes äro de glada», sade han, »att 
hafva det privilegium a t t  de få publice d isputera  och privatinrdocera, 
för hvilket de kunna af studiosis hafva någ ra  penningar, men för 
ad junctu ra  intet, såsom jag  ihågkominer». P å  professor B rönis an
hållan  a t t  få en adjunkt i medicin, e tt laboratorium , e tt theatrum  
anatomicum och en botanisk trädgård  svarade han, a t t  allt de tta  
visserligen vore af vigt för medicinens studium , men han visste icke, 
hvar medlen skulle tagas.

Afven frågan om de godsbyten, med hvilka universitetet så ofta 
besvärades af adeln, kom på ta l med anledning af, a t t  Magnus Gabriel 
De la  Gardie ville tillbyta sig Ekeby qvarn. Kanslern yttrade, a tt  
bytena i allm änhet vore betänkliga, men d e tta  särskildt, emedan det 
vore en god qvarn och låge så  n ära  Upsala. De vågade sig då fram 
m ed den frågan, om de ej, der e tt dylikt b ref om godsbyte komme 
från  drottningen, kunde vänta med saken, tills de också få tt bref 
från  kanslern. Men han svarade, a t t  han kunde naturligtvis ej sä tta  
sig emot drottningens befallningar, men a t t  om bytet vore till syn
nerlig skada, skulle de genast afsända en professor till honom, så 
skulle han sedan ta la  med drottningen.

F å  åtgärder af K ristina hafva vid universitetet åstadkom m it så 
m ycket oväsen och trassel, som de upprepade utnäm ningarne under 
hennes sista å r  af e. o. professorer, hvarigenom universitetets sta t 
rubbades och de ordinarie löntagarne hotades med minskning i sina 
löneförmåner. Jag  h ar redan  förut påpekat saken och vill h är u t
förligare behandla den. Hela förfarandet ä r  i sm ått en trogen aibild 
af K ristinas nyckfulla och tanklösa regeringssätt.

Regeringens rä tt  a tt  näm na e. o. professorer var i privilegierna 
a f  1625 henne uttryckligen förbehållen, dock med vilkor, a tt  per
sonen först allagt de prof, som för professur erfordrades. Det säger 
sig emellertid sjelft, a tt  vid rättighetens användning m åste noga tagas
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i betraktande, om medel funnos till platsens aflönande, och derför 
hade m an h ittills varit ganska sparsam  med dylika utnäm ningar. 
Det hade vanligen skett, d å  ordinarie plats stod ledig. F ö rs ta  e. o. 
professor, som K ristina utnämde, var Henricus Ausius, ord. professor 
i grekiska, hvilken derjäm te d. 2 September 1640 förordnades till e. o. 
juris professor, men denna gång hade åtgärden sin naturliga  förkla
ring deri a tt  ju ris  adjunkturen ej var tillsatt. Så fort denna 1651 
fick en iimehafvare i Nicolaus Sparrm an, lemnade Ausius p lats och 
lön. Annorlunda förhöll det sig, som vi sett, d å  Ravius 1650 blef
e. o. professor i orientaliska språk, emedan äm net redan egde en 
ordinarie representant. Johannes Jacobi Buraii utnäm ning samma 
å r  d. 20 Juli till tredje m atem atisk professor kan ock p å  visst sä tt 
föras hit, ty, ehuru konstitutionerna visserligen föreskrefvo tre  pro
fessurer i matematik, läns den ej upptagen i nya staten 1648. Men 
man fann väl saken i alla fall temligen förklarlig, och de t var nog 
orsaken till a tt  inga klagomål hördes. N är drottningen derem ot d. 
7 Februari 1652 nämde Ericus Odhelius till e. o. theologie pro
fessor med samma lön som de fyra ordinarie, då höjde universi
tetet, som jag  förut berätta t, sin rö st och begärde att, efter den eko
nomiska ställningen vore så dålig, de ex tra  ordinarie lä rarne  ej skulle 
u tfå sina anslag, förr än den ordinarie staten var till fullo betald.

K ristinas svar blef a tt  d. 24 Ju li samma å r  näm na äfven Johan
nes Rudbeckius till e. o. teologie professor med full lön liksom Odhe
lius. D etta harm ade konsistorium djupt, och, ehuru drottningen u t
fä rd a t särskild t b ref d. 3 Sept., a tt  Rudbeckius skulle räkna profes- 
sorslön från d. 23 Augusti 1651, då hon gaf honom rekommendation 
till kanslern, oak tad t hvilken han  ej förr få tt p lats ‘), beslöt konsi
storium  d. 22 Sept., a tt  lönen ej skulle utgå förrän från och med 
dagen för fullmakten. Rudbeckii upprepade begäran a tt få u t sin 
lön från Augusti 1(551 lemnades u tan  afseende, och hans fordran a tt  
få taga p lats i konsistorium blef med full rä tt  afslagen-). Em ellertid 
hade man fått ännu en e. o. professor i jurid ik  på halsen, d å  d ro tt
ningen d. 30 Oktober 1652, som det tyckes u tan  p ro f3), utnäm de 
Nicolaus Buraeus; han var, liksom Johannes ofvan, son till förre pro
fessorn sederm era biskopen Jacobus Burams eller Zebrozynthius. Och 
ej nog härm ed, ty  den 24 December befordrades ofvannämde Odhe
lius till ordinarie teologie professor, ehuru ingen af de fyra professu
rerna var för ögonblicket ledig. Det ser dock ut, som K ristina sjelf

') Brefvet filis i original i konsist. arkiv.
J) Konsist. protokoll d. 1 Dec. 1652.
3) I  sanumi protokoll anmäles Buran utnäm ning och sattes i fråga om han  ej 

forst skall göra prof; saken liänsköts till fakulteten.
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funnit, a tt  hon g å tt för långt, ty  några (lagar senare, d. 31 Decem
ber lä t hon, efter hvad jag  förut om ta la t1), e tt  h ref afgå till univer
sitetet, hvari hon lofvade a tt  förskona det för fiere ex tra  ordinarie u t
näm ningar och förklarade, a tt  om inkom sterna ej räckte till för allas 
afiönande, skulle bristen drabba dem, som förordnats öfver staten.

Någon e. o. utnäm ning skedde ej heller sedan p å  öfver e tt år, 
tills teologie adjunkten Petrus Rudbeckius (yngre b ro r till Johannes)
d. 27 April 1654 af henne förordnades till e. o. teologie professor2), 
men i fullmakten inrycktes det vilkoret, a t t  hans afiöning icke tinge 
göra något in trång i de ordinarie professorernas sta t, såsom hon 
redan  1652 förordnat. För a tt  i någon m ån aflägsna den fara, som 
härigenom  hotade honom, bestäm de hon dock på samma gång, a tt  i 
hans lön skulle ingå den teologie adjunktur, som han förr innehaft, 
hvilken ej finge med annan person besättas. I)en ynnest K ristina 
visade dessa begge bröder var ännu ej uttöm d, ty d. 27 Maj fick 
Johannes Rudbeckius fullm akt som ordinarie professor, hvarigenom 
teologiska fakulteten bekom tvenne ordinarie professorer öfver staten.

Icke u tan  m otstånd fogade sig universitetet i dessa temligen god
tyckliga åtgärder. Öfver Odhelii utnäm ning var Terserus i hög grad 
förbittrad , ty  han såg en personlig förolämpning i vissa uttryck i 
dennes fullmakt. Det hette nemligen i densamma, att, emedan det 
vore af vigt, a t t  exegetiken upprätthölles och hon pålagt några i 
fakulteten särskild t arbete, ville hon näm na Odhelius till ordinarie 
professor med skyldighet a tt  föreläsa öfver profeternas sk rifte r3). 
H äri såg Terserus eu antydan, a tt han  skulle försum m at sig, och an
seende Odhelius som upphofsmannen fordrade han, a tt  denne ej skulle 
få installeras, förr än han  antingen bevisat, a t t  Terserus försummat 
sig eller ock lå tit änd ra  fullm aktsbrefvet4). Odhelius svarade dock 
härtill, a t t  han aldrig y ttra t sig öfver Terseri lärareverksam het och 
derför ej vore skyldig a tt  komma med n åg ra  motbevis; i drottnin
gens bref egde han ej begära ändring. H an blef äfveu utan  vidare 
föregånget prof af konsistorium installerad  d. 13 Juni 1653.

Än skarpare  var det m otstånd, som der reste sig mot Johannes 
Rudbeckius, hvilkens personliga uppträdande genom hans nackdryg- 
liet och hänsynslöshet re ta t nästan alla  professorer till en viss b itte r
het. De lade alla  möjliga svårigheter i hans väg. Han vände sig

')  Se ofvan s. 335.
2) Fullinaktsboken i Kons. arkiv s. 110.
3) Anf. st. s. 109.
4) Konsistorii protokoll (1. 30 Mars 1653. Besynnerligt är, a tt då Terserus 

såsom andre professor enligt konstitutionerna skulle föreläsa öfver nya testamentet, 
han kunde ondgöra sig öfver, a tt den andre skulle sköta de profetiska skrifterna.
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dil till drottningen, och hon an sa tt från begge sidor sköt frågan öfver 
på Axel Oxenstjernas skuldror genom e tt bref, i hvilket hon, karak 
teristisk t nog, p å  samma gång u tta la r  sin förvåning, a t t  Rudbeckius 
ej bekommit sin lön och tillika besvärar sig öfver det sjelfsvåld, som 
in rita t sig, i det personer, u tan  vederbörandes samtycke och aflagda 
kunskapsprof, söka vinna befordran genom a t t  vända sig direkte till 
hofvet. Det ä r  som skulle hon sjelf ej med e tt finger b idrag it till 
m issförhållandets uppkomst. Em ellertid ålägger hon Oxenstjerna a tt  
resa till U psala och efter b ästa  förstånd afgöra sak en 1).

Han upptog frågan vid s itt ofvan omtalade besök. Hvad han i 
allm änhet tänkte  om saken var tydligt nog genom det y ttrande, som 
undföll honom i förbigående: »den som så hastig t ränner efter lägen
heter, vill jag  intet säga det jag  m enar om». Men af undseende för 
drottningen hem ställde han, a tt  Itudbeckius skulle liksom Odhelius 
mottagas. Konsistorium svarade, a tt  han m åste först som lagen bjöd, 
offentligen disputera, och ärkebiskopen förklarade, a tt  0111 drottningen 
ville dispensera från  lagen, så kunde man ej säga något deremot, 
men det brukades i and ra  universitet, a t t  teologie professorerna tagit 
graden och gjort specimina. H ur gerna man än ville göra något 
för hans salige faders (professorn och biskopen Joh. II.) skull, så 
m åste man besinna, a tt  Rudbeckius vore en ung man (han var blott 
30 år) och hans förmåga och kunskaper ännu aldeles okända. Slutet 
blef, a tt  Rudbeckius skulle först disputera.

H an sam m anskref också till October 1653 en teologisk d isputa
tion: »de sponsalibus mysticis Christi cum ecclesia singulisque fide
libus». Innan den skulle ventileras, inlemnade han den till Stigzelius 
(då professor prim arius) a t t  genomläsas. Denne svarade sig vara af 
sjukdom förhindrad och hänvisade till dekanus, hvilken det ålåge a tt  
censurera akadem iska skrifter, men han varnade honom tillika a tt 
icke komma med några nya och förargelseväckande uttryckssätt, utan 
hålla  sig till hvad de gamle bepröfvade teologerna godkänt. Det
samma erinrade Schomerus, som då var dekanus, hvarpå Rudbeckius 
verkligen underkastade skriften en omarbetning. Men n är Schomerus 
ändock ej var nöjd, u tan  fordrade nya ändringar, innan skriften finge 
framläggas, lä t Rudbeckius u tan  vidare trycka densamma och anslå 
den till ventilation. P å  denna infunno sig de and ra  teologie profes
sorerna och gjorde skarpa anm ärkningar; särskild t protesterade de 
högt mot hans åsigt om den heliga nattvardens väsende, hvari han 
tyckes hafva närm at sig den katolska transsubstantiationsläran. Och 
efter disputationen vägrade de a tt  intaga honom i fakulteten, utan

’) Den 28 Maj 1653 (orig. i R iksark. Oxenstjernska brefvexl.).
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hänskjöto saken till kanslern. F örb ittrad  häröfver begaf han sig ge
n as t i väg till hufvudstaden, hvarför fakulteten skyndade a tt  skrift
ligen underrä tta  Oxenstjerna om saken. I slu tet a f brefvet sades 
ren t ut, a tt  han saknade den lärdom, som för em betet erfordrades, 
ej b lo tt i teologi, u tan  äfven i sp råk  och an d ra  vetenskaper, hvarför 
de t bästa  vore, a tt  han så  länge fick nöja sig med a tt  s tå  qvar som
e. o. professor1). — Om Rudbeckius fick någon skrapa för sin dis
putation, h a r  jag  mig ej bekant. Sjelfva tvisten sökte K ristina lösa 
genom a tt  d. 27 Maj 1054 nämna honom till ordinarie professor.

Yi nalkas slutet a f K ristinas regering. Mot universitetet visade 
hon ännu samma välvilja som förr, ehuru, som vi hafva sett, orden 
och handlingarna ej a lltid  stäm de så väl öfverens; i afsigten låg  dock 
ald rig  något annat än godt. Hon besökte U psala flera gånger under 
de t sista året. I Juni 1653 var hon der sam tidigt med Oxenstjer- 
nas stora räfst; hon uttalade då den förhoppningen, a t t  hon skulle 
komma a t t  sä tta  s itt namn under de nya konstitutioner, på hvilka 
m an sedan flera å r  arbetat, men det blef henne ej beskärdt. Det blef 
en af efterträdarens första åtgärder. I November var hon å te r här. 
D et var då, som Terserus d. lö  November med den blifvande pro
fessorn Jordanus Edenius som respondent i drottningens närvaro för
svarade sin »Dissertatio Mosaico-philologica ex Cap. Y Genesis», som 
gick u t på a tt  bevisa, det hebreiska sp råket vore det äldsta af alla. 
Den snillrike Stjernhjelm uppträdde p å  drottningens befallning bland 
opponenterna och gjorde åtskilliga om hans dialektiska förmåga v itt
nande anm ärkningar, hvilka dock m indre voro rik tade mot innehållet 
eller de filologiska påståendena, än m ot form en2). N ågra veckor 
senare ankom det engelska sändebudet W hitelocke till staden; i kon
sistorium  väcktes fråga, om ej professorerna skulle högtidligen gå u t 
och m ottaga honom, men det afslogs; knappast h ar det skett, der- 
för a tt  de köllo så s ta rk t på sin värdighet, u tan  säkerligen h a r en 
antirepublikansk känsla legat under.

I Februari hade K ristina råd e t sam ladt i Upsala för a tt  öfver-

')  F ö r ofvanstående se fakultetens bref d. 28 October 1653 (B ihanget n. 125, 
s. 405).

?) Stjernhjelms anm ärkningar och sjelfva disputationen (2 blad in folio troli
gen u tdrag ur Terseri kommentarier till sitt stora pågående bibelarbete) finnas i 
Upsala Bildiotek, Palmskökls samling, Bibliografi Tom V II  s. 43—54. Antecknin- 
garno kunna knappast vara Stjernhjelms, utan snarare Kdenii, hvilken ur minnet 
upptecknat dem. Det så ofta upprepade påståendet, a tt Stjernhjelm sökt häfda 
svenska språket en högre ålder, än hebreiskan, inskränker sig till, a tt S. slöt sin 
opposition med några på skämt gjorda försök a tt bevisa, det flera hebreiska nomina 
propria voro a f  svensk rot. Någon kontrovers uppstod ej häröfver, utan som an
tecknaren skrifver: a d  luec cum nihil responderetur, facetus discursus desinebat.
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lägga om sin tronafsägelse. Oxenstjerna begagnade tillfället, för a tt
d. 7 Februari kalla rektor och professorer hem till sig och än  en 
gång taga den stora balansfrågan under behandling. Det var sista 
gången han stod ansigte mot ansigte med dem.

Förberedelserna till den stundande riksdag, p å  hvilken K ristina 
skulle nedlägga kronan, vållade e tt icke obetydligt a fb ro tt i univer
sitetets verksamhet. Den skulle nemligen hållas i Upsala, men sta
den var då så liten, a tt  studenterna m åste utrym m a sina bostäder 
för a t t  lem na rum  å t  alla, som ström m ade till för riksdagen. Konsi
storium  gjorde sin p lik t likm ätigt föreställningar hos drottningen, men 
hon svarade, a t t  det ej kunde hjelpas a tt  man körde ut studenterna, 
ty hela hofvet skulle stanna qvar öfver herredagen ’). Och n är denna 
vid medlet af Maj sam m anträdde, m åste m an upplåta  Gustavianum 
å t  ridderskapet och adeln, hvilket gjorde ytterligare in trång  i under
visningen, som redan förut m åste lida af alla med riksdagen förenade 
anstalter, b råk  och upptåg.

Den 6 Juni omsider nedlade K ristina sin spira, för a t t  lemna 
den i en s tarkare  hand. Och denned var denna märkvärdiga, mer 
skim rande än verkligt lysande regering ändad. Dess både glans och 
nycker hade äfven vid universitetet kännbart förnummits. Furstlig  
frikostighet och qvinlig obeständighet läto öfverflöd och bekymmer 
vexla, aldeles så som motsägelserna afiöste hvarandra i hennes egen 
gåtlika karakter. Stora namn hade knutits vid universitetet, och an
seendet hos de lärde, med hvilka hon omgaf sig, spred en återglans 
på Sveriges vetenskapliga ställning i allmänhet. Ökade löner och 
frikostiga skänker lättade vetenskapsm ännens ställning och arbete; 
hvarje ung förmåga, som lä t ana en stor fram tid, blef tagen under 
arm arne. Men å  an d ra  sidan verkade det bakslag, som drottningens 
dåraktiga slöseri slutligen medförde, tryckande genom den ovisshet, 
i hvilken a llt försattes. Och äfven för universitetet var befrielsen 
från denna osäkerhet en fördel. Det kunde ändå varm t erkänna sin 
stora tacksam hetsskuld, och jag  h a r redan  näm t, huru öppet och 
m anligt Schefferus gjorde det.

Oxenstjerna öfverlefde b lo tt några m ånader Kristinas afsägelse. 
Den 28 Augusti 1654 gick han  u r  tiden, lem nande efter sig e tt namn, 
som, utan  kronans eller det bländande snillets glans, dock s trå la r 
s tarkare  och renare, än det rykte, som fladdrar kring Gustaf Adolfs 
dotter. Sverige h ar visserligen aldrig  egt en sådan konung som Gu
sta f Adolf, men så  h a r  icke heller någon konung egt en sådan tje- 
nare som Axel Oxenstjerna. Den skuld, hvari fosterlandet i sin hel

') Konsist. protokoll d. 9 Mars 1654.
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het stod till den store rikskansleren, ökades för universitetet a f det 
varm a intresse, hvarm ed han i sn a rt e tt 1 lalft sekel, långt förr än 
han blef universitetets kansler, följt dess ödeih och af det kraftiga 
skydd han gaf det. Det ä r  ej b lo tt en ä ra  a t t  hafva egt en sådan 
kansler, deri ligger ock en förpliktelse för framtiden a tt  såsom han 
aldrig e tt ögonblick svigta i plikters uppfyllande och a tt  a lltid  tänka 
och våga det som ä r s to rt och ädelt. Det var genom män af sådan 
anda, som ett litet folk och e tt fattig t land kunde skära  oförvissne- 
liga lagrar.

N är fråga uppstod om a tt  uppsätta  förslag till fyllande af den 
lediga kanslersplatsen, var det ganska naturligt, a t t  de flestas röster 
föllo på den bortgångnes begge söner, Johan och Erik. N ågra före- 
slogo dock äfven riksskattm ästaren grefve Magnus Gabriel De la  
Gardie och Seved B å å t '). Den nye konungen gick förbi de begge 
Oxenstjernorna; grefve E rik  behöfde han väl ständigt vid sin sida 
som rikskansler, och grefve Johan med s itt högmodiga sinne och stö
tande sätt, hvarpå han till och med redan gifvit universitetet bevis 2), 
passade väl knappast för platsen. Den 12 December 1654 u tfärda
des fullmakten för De la  Gardie. Det var e tt i m ånga afseenden 
lyckligt val. Ty hvilka fel denne lysande ädling än hade, b land 
hvilka obestämdheten i vilja och ostadigheten i handling voro de 
största, i e tt var han oföränderlig nemligen i kärlek till s itt foster
land och intresse för vetenskap och konst. Visserligen finnas fläckar 
på hans kanslersverksam het ju s t genom bristen på förmåga a tt  re
gera, men han h a r med verkligt n it sökt fullgöra s itt nya kall, och 
han h a r lem nat e tt hedrande och älskadt minne efter sig. Hans 
verksam het tillhör nästa  tidehvarf. Jag  vill h ä r  b lo tt nämna, a tt  
han redan fjorton dagar efter sin utnäm ning infann sig i U psala 
och dervid underkastade universitetets angelägenheter en grundlig 
granskning.

Kristinas afresa tyckes hafva hos konsistorium väckt förhoppning 
om a tt  hos efterträdaren utverka tillbakavisande af de ex tra  ordi
narie professorernas anspråk. Den 4 September ingick konsistorium 
till K arl X  med en bönfallande skrifvelse, a tt  han skulle bekräfta 
K ristinas bref a f  d. 31 December 1652, a t t  inga ex tra  utgifter skulle 
bestridas, förr än  alla de ordinarie utgifterna efter sta ten  vore full

' )  Konsist. pro tok. d. 20 Sept. och 6 Nov. 1654.
J) I protokollet a f 6 Nov. berättar Stigzelius, att då han i Stockholm  råkat 

grefve Johan, hade denne sagt sig hafva fått underrättelse från Upsala, att Stigze
lius skulle vara kommen att kullslå  allt det hans fader rikskanslern i Upsala åstad
kommit. Hvarpå han syftar, synes ej, ocli S. kallar den som så berättat för en 
arg lögnare.
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ständigt betalda. Om de ex tra  ordinarie lärarne skulle så  få »gripa 
i lönen med de andra», m åste i längden en sådan oreda uppstå, a tt 
a lla  blefve derpå lidande och studierna i sin ordning toge s k a d a '). 
Och d å  de begge bröderna Rudbeckius d. 20 September presenterade 
sina fullm akter (Johannes såsom ordinarie, Petrus som e. o. teologie 
professor), förklarade konsistorium, a tt  som de ej inlem nat dem i 
K ristinas tid, d å  man kunnat hos henne göra föreställningar, fingo 
de nu vänta, tills man inkem tat konungens vilja. D etta dröjde, 
hvarpå bröderna infunno sig i konsistorium d. 22 November, då det 
kom till e tt häftigt uppträde. Johannes sade ren t ut, a t t  man väl 
såge, det konsistorium  ej aktade kungliga bref, han mente, a tt  hade 
O xenstjerna lefvat, skulle det annorlunda gått, men m an förmärkte 
a llt för väl, a t t  han var blefven död. Till sist förklarade han tro t
sigt, a t t  han nog kunde sjelf exeqvera det kungliga brefvet och in
taga sin plats. Hela konsistorium  harm ades öfver hans otidigheter, 
så mycket mer som han  utan  dess hörande blifvit universitetet på
trängd. Det affdrdade d. 28 November en ny skrifvelse till konun
gen beklagande sig öfver Rudbeckierna och förnyade sin anhållan af
d. 4 Sept., a tt  dessa utnäm ningar ej skulle få göra in trång i den 
ordinarie staten. Samma dag vände det sig ock i e tt bevekande bref 
till rikskansleren grefve E rik  Oxenstjerna och anropade hans under
stöd hos konungen2).

Konungens svar gafs d. 15 D ecem ber3). Det utföll ej aldeles så 
som m an kanske vän tat af hans föregående yttranden  till Stigzelius, 
då  han lå tit förstå, a tt  staten  borde återföras till det professors- 
antal, som varit i G ustaf Adolfs tid  och a tt  de öfvertaliga kunde 
förflyttas till lediga p as to ra te r4). Men i stä lle t för a t t  bestäm dt be
kräfta K ristinas bref af d. Öl December 1(552 lä t han nu svara, a tt 
sakens afgörande finge anstå, tills han sjelf kunde p å  ort och ställe 
jäm te universitetskanslern undersöka förhållandet. Han fann väl kin
kigt a t t  aldeles upphäfva kraften af e tt kungligt h re f och ville väl ej 
heller kasta  någon skugga p å  K ristinas minne genom a tt  ringakta 
hennes sista  befallningar. S lutet blef, a tt  han följande å re t i Maj 
förordnade Johannes Rudbeckius till öfverfältpredikant för hären i 
Livland och d. 20 Juli bekräftade K ristinas utnäm ning af Petrus till
e. o. teologie professor, ehuru han  tillsvidare fick nöja sig med en 
adjunktslön af 200 daler.

Vi hafva härm ed hunnit till den tidpunkt, hvilken jag  sa tt som

')  B ihanget n. 126, s. 409.
J) Original i R iksarkivet, Acad. Upsal. V II.
3) Bihanget n. 127, s. 411.
4) Stigzelii redogörelse i kons. protokoll d. 6 Nov. 1654.
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gräns för denna afdelning af m itt arbete. Tronskiftet i ock för sig 
ingriper väl icke på något afgörande sä tt i universitetets utvecklings
historia, ehuru det i mycket ä r  en stark  åtskillnad mellan Kristinas 
tid  och den som följer. Men de nya konstitutioner, som den 27 Juni 
1655 erhöllo K arl X:s underskrift, s tå  som en verklig gränssten mel
lan  århundradets hegge hälfter och erbjuda en helt naturlig  slu t
punkt. Det ås te rs tå r nu blott att, efter den ko rta  teckning jag  upp
dragit öfver universitetets y ttre  verksam het och öden intill denna 
tidpunkt, äfven kasta  en blick p å  åtskilliga sidor af dess tillstånd 
och inre verksamhet. Det kan ej blifva fråga om någon mångsidig 
och uttöm m ande framställning. Redan utrym m ets knapphet förbju
der en sådan tanke, äfven om den icke genom äm nets egen a r t  och 
bristen på förarbeten i åtskilliga stycken vore h a rd t n är omöjlig a tt 
verkliggöra. Jag  kan b lo tt försöka a tt  återgifva några a f  kufvud- 
dragen i den tafia, som h ä r m öter oss. Äfven så  torde dock de 
ofullständiga upplysningar, hvilka jag  sammanfört, för sakens egen 
skull ej sakna s itt intresse.

Ups. Univ. H ist. i . 23
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ÅTTONDE KAPITLET.

Jurisdiktionen. Förarbeten till nya konstitutioner. Kansler och prokansler. 
D et större och mindre konsistoriet. Fakultetsinrättningen. Rektorscmhetet. Reetoratus 
illustris. Professurernas antal och vexlingar af deras innehafvare. Adjunktsinstitu- 
tionen. Öfrige tjenstemän. Universitetets byggnader. Bibliotek, boktryckeri och 
bokhandel. — Öfversigt af den ekonomiska ställningen. Professorernas löner och 
öfriga förmåner. Egendom och donationer. — Studentantalet. De adliga studen
terna. Nationsföreningarnes uppkomst. Depositionen. R åhet och våldsamhet i 
seder. — Föreläsningar. D isputationer och exam ina. Prom otioner. De enskilda 
studierna. De särskilda läroämnena. Fram stående lärjungar.

De privilegier, som K arl IX  gifvit 1595, men p å  hvilka han  vid 
sin kröning 1607 lagt heslag, förblefvo sedan gällande, till dess a tt 
G ustaf Adolf d. 25 Juni 1625 ;utfärdade nya, fullständigare och bä ttre  
privilegier. Deras vigtigaste punk t var utan tvifvel den som fast
ställde universitetets dom srätt. I en sådan rä ttighet såg man i denna 
korporationernas tid  e tt nödvändigt bålverk för egna intressen, och 
kanske h ar den, med den afundsjuka, som rådde mellan Upsalas 
borgerliga myndigheter och universitetet, varit vida behöfligare, än vi 
nu  tro. E tt  beroende af icke välsinnade representanter för en klass, 
som betrak tade universitetet med sneda blickår, kunde då medfört 
oberäkneliga förvecklingar och störande inverkat på studierna. I öfrigt 
h a r  jag  ej funnit, a tt  egentliga rifningar mellan de begge myndig
heterna. konsistoriet och m agistraten, deraf fram kallats. Men man 
vakade uppm ärksam t på sin rä tt, och Skytte tyckes ansett, a tt  redan 
deri, a tt  professorer på rådstugan öfvervarit e tt mål mellan1 spis
m ästaren och hans dräng, låg e tt erkännande, som man horde ak ta  
sig f ö r '). Ib land h ar man u tsträck t sin dom srätt längre, som det 
vill synas, än privilegierna medgåfvo. 1637 begärde rådstugurätten  i 
Vesterås, a tt  en student, som der begått öfvervåld, skulle d it försändas; 
men konsistorium förklarade, a tt  domen m åste fållas i U psala och 
straffet der utkräfvas -). Om de h ä r åberopat det afstånd af en dags

') B ihanget s. 301.
2) Konsist. protokoll (1. 7 Februari 1637.
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resa från Upsala, öfver hvilket (leras dom srätt sträckte sig, så kunde 
de t ursäktas, ehuru deri låg en öfverdrifven tolkning, men h ä r gjorde 
de ra k t u t anspråk på a tt  döma studenter, hvar helst b ro tte t vore 
begånget. Svårligen liafva privilegierna heller afsett, a tt  akadem i
bönderna skulle s tå  under universitetets dom srätt, ty a tt  föra bön
derna till universitetspersoners hjon de t lå ter sig ej göra. Och dock 
hafva sådana några gånger s tå tt  för konsistorii domstol, och 1640 blef 
en f. d. akademibonde, derför a tt  han våldfört sig p å  sin efterträdare, 
stäm d inför konsistorium och sa tt i prubban till räntm ästarens hem 
komst, »för a tt  han», som det hette, »m åtte lä ra  känna sig sjelf» 1). 
Den otydlighet som förefans i 1625 års privilegier, om hvilka mål, 
som hörde under universitetets dom, hvari konsistorium och hofrätten 
voro af olika tankar, undanröjdes, såsom jag  ofvan m eddelat -) genom 
K ristinas förklaring och förbättring på privilegierna d. 22 December 
1646. Huru privilegierna förde till rifningar med staden och huru  
adeln, n är det gällde dom srätten öfver en adlig student, ej ville er
känna deras giltighet h a r  jag  förut haft tillfälle a tt  sk ild ra3).

U niversitetets gällande konstitutioner voro af 1626, och jag  h ar 
förut återgifvit deras hufvuddrag. Redan den omständigheten a tt  de 
ej voro a f  G ustaf Adolf sjelf, u tan  af Oxenstjerna och Skytte å  hans 
vägnar underskrifna, gjorde, a tt  de endast betraktades som provisori
ska och a tt man tid ig t började tän k a  på utarbetande af nya. Deras 
tilläm pning h ar väl ock lagt i dagen åtskilligt, som tarfvade rättelse. 
Sam tidigt med Axel Oxenstjerrias utnäm ning till kansler 1646 blef det 
allvar af saken. E tt förslag till nya s ta tu te r utarbetades, som vid 
öxenstjernas besök i Jun i 1647 och Januari 1648 undergick en rä tt  
grundlig granskning af honom, för hvilken jag  ofvan red o g jo rt4). De 
voro nu färdiga och man äm nade ju s t insända dem, för a tt  erhålla 
drottningens bekräftelse, då bref ankom från Oxenstjerna, a tt  det ej 
vore värdt a tt  sända deputerade till Stockholm för de tta  ändam ål 
och för underskrift på  skolordningen, ty  drottningen hade sedan några 
veckor än d ra t tanke 5). Man egnade sig emellertid fortfarande d e tta  
å r  å t  arbete t med deras öfverseende, men sedan fick saken hvila i 
trenne år, tills den ånyo väcktes till lif 1651, då Freinsheimius d. 18 
M ars påm inte derom, för a tt  veta, hvad han  skulle svara drottningen, 
om hon frågade efter dem. Och de äro sedan flera gånger på tal, 
så  att, efter hvad jag  omtalat, K ristina till och med i Jun i 1653

')  Konsist. prot. d. 2 och 7 Sept. 1640.
3) Se ofvan s. 316.
3) Se ofvan s. 287—289 och s. 325—327.
4)  Se ofvan s. 322—324.
9) Kons. prot. d. 23 Mars 1648.
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u tta lade sin önskan a t t  få bekräfta dem. D etta hann hon dock ej 
verkställa. Men e tt a f konsistorii första beslut efter hennes ned
stigande från tronen var, a tt  konstitutionerna skulle inom 14 dagar 
vara reviderade. Dess tanke var tydligen a tt  genast kunna förelägga 
dem för den nye konungen. Så fort gick det dock icke, ty ännu ett 
å r  förflöt, hvarunder de gjordes till föremål för granskning från både 
universitetets och regeringens sida, innan de ansågos vara  i de t skick, 
a t t  de den 27 Juni 1655 kunde erhålla K arl Gustafs underskrift. 
Skildringen af d e tta  förarbete m åste jag  fora till nästa  tidehvarf till
sammans med de nya konstitutionerna. — Något egendomligt ä r  utan 
tvifvel a tt  se, huru  man 1647 (d. 27 October) sä tter i fråga, a tt  vid 
rektorsvalet begagna sig af de nya konstitutionerna, ehuru man s lu t
ligen afstår, och huru  man likaså 1651 besluter a tt  i fråga om konsi
storii sam m anträden och böter för uteblifvande taga dem till rä tte 
snöre.

Sin förste kansler hade universitetet få tt 1622 i Johan  Skytte. 
E fter hans död d. 25 M ars 1645 förflöt halftannat år, innan Axel 
Oxenstjerna nämdes till hans efterträdare d. 15 November 1646. 
I å t ta  å r  beklädde han  värdigheten till sin död d. 28 Augusti 1654; 
före årets slut (d. 15 Dec.) var den trettiotvåårige Magnus Gabriel 
De la  Gardie näm d till kansler. Skyttes och Oxenstjernas kanslers- 
verksam het ä r  inflätad i min föregående teckning, till hvilken jag  här 
kan hänvisa. Jag  h ar en gång nämt, a tt  liksom Skytte några gånger 
såg sin m yndighet skjuten å t  sidan af regeringen i tro ts  af lagens 
tydliga bud, så gjordes äfven e tt dylikt försök med Axel Oxenstjerna. 
Det var m indre underligt, a tt  så  skedde, ty  en hvar känner, hvilken 
spänning in trädde mellan den gamle rikskanslern och den unga, nyck
fulla drottningen, som med otålighet kände hans stora anseende och 
hörde hans allvarsamma, stundom  kanske kärfva och förm anande ord. 
Saken förhöll sig så, a tt  1647 blef den fjerde teologiska professuren 
ledig efter Brunnius, som d. 14 Sept. utnäm ts till superintendent öfver 
Elfsborgs län, och den and ra  väntades sn art bli ledig, då  Staienus 
var designerad till en likartad  p lats i Livland. Enligt konstitutio
nerna skulle först fakulteten y ttra  sig om lämpliga personer, derpå 
konsistorium uppgöra förslag och sedan förslaget insändas till kans
lern, som jäm te s itt betänkande öfverlemnade det till regeringen. 
Men redan d. 6 October upplästes i konsistorium  ett bref från d ro tt
ningen, a tt  professor Schomerus i D orpt och teol. adjunkten Karl 
L ithm an skulle få de begge omnämda p latserna *). Professorerna

')  Concept till fullm akt för Lithm an var redan d. 20 Sept., sex dagar efter 
B runnii nämnande, utskrifvet; det är i afskrift bilagdt Lenmi bref till Oxenstjerna d. 8 
October 1647 (Oxenstj. brefvexl. i riksarkivet).



Prokansleriat. Konsistorium. 357

harm ades: »de önskade a t t  de tilltorene fått näm na (d. v. s. föreslå) 
de nya professores, a t t  ej kanslern skulle m isstänka dem a tt  gå  honom 
förbi». Och på förslaget till fjerde professuren (ty med den andra, 
som ännu ej var ledig kunde de ju  ej taga  någon befattning) fick ej 
Lithm an plats, u tan  professor Olaus Unonis, professor Johannes Elai 
Terserus i Abo och en mag. Simon i Tuna. Drottningen nämde ändock 
Lithm an d. 10 Februari 1(548. Och vid andra professurens fyllande 
tyckes konsistorium och kansler blifvit alldeles förbigångna, ty några 
m ånader innan den blef ledig genom Staleni förflyttning till Livland 
d. 28 Februari 1648 hade drottningen d. 30 November 1647 näm t 
till hans efterträdare — icke som man skulle vänta Schomerus — 
utan Johannes T erse ru s1). Schomerus fick d. 10 Februari 1648 den 
tredje professuren, som blifvit ledig genom Stig/.elii utnämning till 
domprost.

Prokansleriatet var genom konstitutionerna förenadt med ärke- 
biskopsvärdigheten. Dess första innehafvare var således Petrus Iveni- 
cius, hvilken i allm änhet tyckes med intresse och nit skött sin uppgift 
och genom sin hofsamhet å tn ju tit både aktning och inflytande. E fter 
hans död 1636 tillföll värdigheten Laurentius Paulinus Gotus, som i nio 
å r  (1637—1646) innehade ärkebiskopsstolen. Hans lifiiga sinne och 
lust a tt  herrska jäm te åtskilliga andra omständigheter invecklade 
honom i de stridigheter med konsistoriet, hvilka jag  förut h ar tecknat. 
Denna brist på  samverkan mellan de begge m akterna inverkade ej 
lyckligt på  universitetets verksamhet. Den tred je  prokanslern blef 
förre domprosten, Johannes Canuti Lenseus, hvilken i tjugotvå å r  
(1647— 1669) beklädde einbetet och derunder lefde i det bästa för
stånd  med den lärarkrets, u r hvilken han sjelf uppstigit. Alla de tre  
prokanslererna hade, som vi sett, varit anställda såsom teologie pro
fessorer vid universitetet.

Konsistoriets gamla förbindelse med dom kapitlet var ej ännu 
alldeles upplöst. I det senare suto fortfarande professorer, som icke 
tillhörde teologiska fakulteten. De äro dock num era tydligen adjunge
rade som biträden  för a t t  s tärka  det fåtaliga kapitlet -). De adjunge
rade voro ej alltid  de äldste eller de, hvilkas professurer borde gjort 
dem läm pligast a t t  der taga plats. Så sitte r der astronomie professorn

')  Protokollen innehålla ej ett ord om förslag till andra och tredje professuren. 
T ill andra kunde konsistorium dock väl ej afgifva förslag, då Kristina nämde Terserus, 
innan Staienus afgick.

2) 1635 d. 15 October, då Laurelius skulle resa till riksdagen, erinrades han
i domkapitlet a tt ta la  med riksdrotset om consistorium ecclesiasticum. Ärkebiskopen 
och de fy ra  teologerna voro för fä; en juris professor och de tre  äldste i filosofiska 
fakulteten borde förordnas till capitulares (domkapitlets protokoll).
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Stenius 1634— 1637 och sam tidigt prof. i hebreiska Sveno Jonte, någon 
gång Staienus prof. i grekiska; 1637 in träder den nyutnäm de profes
sorn i fysik Emporagrius. Paulinus inkallade äfven adjunkterna. 
Men närvaron af adjungerade b lir allt sällsyntare, hvartill möjligen 
en a llt för hög ton hos de ordinarie medlemmarne kunnat vara or
saken '), och efter Paulini död kunna an ta le t fall, då  icke-teologer 
deltagit i kapitlet, lä tt  räknas. U nder åren  1649—1651 händer det 
b lo tt sex gånger eller färre än under e tt lialft å r  på Ivenicii tid, och 
vanligen ä r  det blott en främmande bisittare. — Besynnerligt ä r  a tt  
saker, som bort blott i konsistoriet företagas, dock ännu någon gång 
behandlas i kapitlet. 1638 d. 5 Dec. presenterar ärkebiskopen ett 
lexikon på alla möjliga örter som professor Franck u tarb e ta t; kapitlet 
beslöt a tt  anhålla, de t äfven de tyska namnen skulle u tsättas. 1644 
d. 28 Augusti presenterade ärkebiskopen (blott i närvaro af teologer) 
Olai Stenii fullmakt som sin faders efterträdare i astronomie profes
suren. 1645 d. 21 Maj öfverlades om den lediga professuren i väl
talighet, till hvilken man pröfvade Andreas Anthelius vara  lämplig.

Det akadem iska konsistoriets betydelse hade blifvit en annan, 
sedan konstitutionerna noga angifvit dess ställning och verksamhet, 
och sedan professorernas antal ökats, så a t t  det hela verkligen blef 
en lärd  senat. Protokollen, som taga sin början 1624, äro visserligen 
icke i början så  vidlyftiga, men tillväxa efterhand i innehållets rike
dom. Den drygaste delen upptages af ransakningar med studenter 
för det oskick, de bedrifvit, och sekreterarne hafva med en viss för
kärlek skildrat dylika i detalj. Men äfven de flesta and ra  sidor af 
universitetets verksam het återspeglas i dem, från de akademiske fäder
nas inbördes tvister, som ej äro så  sällsynta, och ned till bestämmelser 
om kursorernas kläder och akadem ivaktens bardisaner. Det som för
länar dessa protokoll, liksom alla  dylika handlingar från denna tid, 
e tt så högt intresse och skänker dem en så  egendomlig färg är, a tt 
de ofta äro diskussionsprotokoll, i hvilka ta larnes personlighet och 
stämning lefvaiule fram träda. 1627 bestäm des Onsdagarne till ordi
narie sessionsdag; den vanliga tiden för sam m anträdet var efter 
morgonbönen. 1637 (d. 25 Maj) hölls konsistorium kl. 6 på morgonen, 
men det var ingen ovanligt tidig timma, ty föreläsningarne började 
äfven kl. 6, och den tidens män började sin dag, d å  mången nu slu tar 
den. Svårare var a t t  förmå konsistoriales a tt  infinna sig ordentligt 
och ej antingen komma för sent eller alldeles uteblifva. I den mån 
göromålen växte inkräktade konsistoriearbetet p å  läram es öfriga tid,

') Ärkebiskopen anmäler i domkapitlet d. 12 M ars 1645, att Emporagrius 
(fjerde teologie professorn) kalla t de e. o. ledamöterna för »appendices», och att 
dessa derför vägrat att infinna sig (domkap. protok.).
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och de sågo gerna, a tt  de kunde komma ifrån. Å  andra sidan trädde
de menliga följderna h ä ra f sn a rt i dagen, och klagomål öfver förhål
landet och öfverläggningar om dess afhjelpande upprepades allt oftare. 
Det enkla botemedel, som låg  så n ära  till hands, a tt  pålägga böter, 
undgick dem ej, men det stötte de flesta som e tt tecken till ofrihet. 
»Att komma in puncto tillstädes synes mycket servile vara», y ttrade 
en professor, och en annan menade om böterna, a tt  »hvarken hafva 
v å ra  fäder b u rit e tt dylikt ok och ej heller kunna vi, deras söner, 
h ä ra  det» 1). Jag  h ar berätta t, hu ru  den kraftfulle Terserus under s itt 
rek torat dock genomdref e tt beslut i denna riktning, men hu ru  ock, 
n ä r det kom till verkställigheten, flertalet gjorde nya svårigheter och 
hu ru  Oxenstjerna m åste förm ana dem till inbördes öfverseende.

Det mindre konsistoriet a f 10 p å  lifstid valda medlemmar, hvilket 
skulle s tå  vid rektors sida för handläggande af de löpande göro- 
målen och derför sam m anträda oftare än  det större, kom ej till stånd 
a f  det enkla skäl, a tt  det v ar tilltaget i för sto r skala och skulle
pålag t de professorer, som suto i begge konsistorierna, alltför stora
bördor. Praxis hlef, a tt  b lo tt det stora konsistoriet sammankallades, 
och a tt  de mindre vigtiga disciplinära målen afgjordes af rektor i 
närvaro af två  tillkallade professorer och notarien, sam t vanligen 
hemma i rektors hus. Skytte erinrade fiere gånger om lagens bud, 
men förgäfves. Det var dock ej u tan  en viss känsla a f  det betänk
liga i saken, som man så handlade. 1642 d. 20 April y ttrade rektor: 
»domini collegce hvad skola vi svara till [om] oss hlifver objicierat, 
a t t  vi intet hålla  constitutiones. Antingen m åtte vi observera detta  
eller finnas vi bråttslige, härtill dags hafve vi in te t h å llit detta». 
F rå n  1651 började man välja särskilda medlemmar för detsam m a; 
men man tog sig för a tt  härvid tilläm pa förslaget till nya konstitu
tioner genom a tt  välja dem halfårsvis och inskränka an tale t till fyra. 
Särskilda protokoll föras ännu icke för det mindre konsistoriet; de 
ingå i de allm änna protokollen.

Sin sessionssal hade konsistoriet i den s. k. gam la akademin 
söder om domkyrkan intill d. 22 Januari 1640, då det för första 
gången sam m anträdde på Gustavianum. Dock förekommer äfven efteråt, 
a t t  konsistoriet någon gång sam las »i gamla konsistorio» eller »in 
veteri auditorio». Ej ovanligt var både förut och efteråt, a tt  man 
sam m anträdde i kyrkan, men oftast hafva då ärendena varit få och 
m indre vigtiga, och rektor h ar vanligen begagnat något tillfälle, då 
professorerna ändå m åst sam las der, såsom till gudstjenst om sön- 
dagarne, vid rektorsinstallationer eller and ra  högtidligheter. Någon

')  Konsist. protokoll d. 19 Nov. 1651.
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gång sam las konsistoriet på and ra  lokaler, en gång i kapitlet, en gång 
i domkyrkohuset (sic) ock en gång till ock med i förstugan till gam la 
auditoriet (då var dock klott fråga om a tt  uppläsa e tt kref) '). Så
som redan näm dt sammankallade rektor ej sällan kvad som skulle 
föreställa m indre konsistoriet kemma i sin kostad, ock 1654, då 
Gustavianum under riksdagen var upptaget för adelns öfverläggningar, 
kallade rektor äfven det större konsistoriet kem till sig. N är Skytte 
ock Oxenstjerna kesökte staden läto de ofta ärkekiskop ock konsi
storium  sam m anträda i sina egna kus. — Universitetets sigill var 
ännu det gamla, som Burteus 1601 förfärdigat, ekuru man flera gånger 
var ketänkt p å  a tt  skaffa e tt n y t t2).

De fyra fakulteterna kade genom konstitutionerna få tt sin verksam - 
ke t utstakad, men förutom den teologiska ock filosofiska existerade de i 
körjan föga mer än till namnet. Det kunde ej keller gerna vara annor
lunda, så  länge deras verksamket m est inskränkte sig till upprä ttande 
af e tt första professorsförslag ock utlåtande öfver de få saker, som 
konsistorium d it rem itterade. Det senare var ärendernas egentliga 
verkstad, der de vanligen i första kand afgjordes. För jurid iska ock 
medicinska fakulteternas konstituerande låg också e tt k inder deri, a tt  
kvardera egde b lo tt två professorer ock a tt  stundom  den ena platsen 
stod rä t t  länge ledig. Så kade den ju rid iska  fakulteten 1631— 1634 
blott en professor, nemligen Siden i us, som dock ej förr än 1633 trädde 
i tjenst, och 1637, 1638 var Loccenius ensam, m edan Sidenius an
vändes i kofrätten. Den medicinska fakulteten representerades af 
F ranck i 8 å r  (1(>40— 1648). Jag  kan ej keller finna, a tt  dessa begge 
fakulteter varit försedda med en dekanus, kvilket å te r ständigt ä r  
fallet med den teologiska ock filosofiska fakulteten. B ästa beviset på 
fakulteternas ringa verksam ket är, a tt  de ej förde några protokoll. 
Skytte kade visserligen 1634 ålagt dekanerna a t t  kålla  protokoll öfver 
»sine specialia acta» 3), men dervid stannade det. Teologiska fakul
teten var den första a tt  upplägga sådana vid ingången af nästa  tide- 
hvarf; de and ra  kommo långt sen are4). Ej keller funnos några sär
skilda lokaler för fakulteterna, utom  för den teologiska, som ju  tillika 
var domkapitel ock derför begagnade dess -rum. 1650 beslöt man a tt

')  Dessa tre fall äro 1637 d. 25 Oct., 1653 d. 8 Dec. och 1643 d. 24 Maj.
2) Om gamla sigillet se ofvan s. 123 not. 1. K ring 1680 fick universitetet ett 

nytt sigill, som dock var en trogen afbild af det gamla (1680 års sigill fins afbil- 
dadt hos Eenberg, K ort berättelse af de m ärkvärdigaste saker, som äro att bese i 
Upsala stad etc. s. 229); det nuvarande är i nästan a llt en efterbildning af det från 
1680 (liksom detta af det äldsta), blott a tt omskriften är på  svenska.

3) Bihanget s. 319.
*) Teol. fakultetens protokoll begynna d. 22 Sept. 1655, den filosof. fakult:s 

d. 21 Nov. 1685; de begge andra först i följande århundrade.
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i Gustaviaimm upplåta  clen s. k. »mellankam m aren» bredvid konsi
storium  för en fakultet a tt  öfverlägga och exam inera promovendi u t i '). 
Tolf å r  senare hade alla  fakulteterna få tt rum  d e rs täd es '-). Medicin
ska fakulteten erhöll redan 1G38 s itt sigill, for hvilket konsistorium 
betalade IG riksdaler i specie; 1G41 beslöt man a tt  for allm änna 
m edel bekosta dylika äfven å t  de tre  and ra  fak u lte te rn a3).

Rektorsem betet hade tillväxt i betydenhet, men också i besvärlig
h e t; det senare ä r  väl orsaken, a tt  ej sällan den som bort vara  i tu r  
ifrigt undanbad sig a tt  komma i fråga. Men å  an d ra  sidan hafva vi 
s e t t 4), a tt  de äldre professorerna m issunnade de yngre a tt  tidigt 
kom m a i åtnjutande af den så  ansedda värdigheten. Begge orsakerna 
i förening förklara väl till stö rsta  delen, a tt  den i konstitutionerna 
foreskrifna ordningen för rektorsvalet så sällan iakttogs. Men m ärk
värdigt nog tyckes man ej ens haft full kunskap om denna, ty 1G41 
i O ctober ville professor Behm ej m ottaga valet, efter konstitutionerna 
ej åsyftade, a tt  två medlemmar af den filosofiska fakulteten skulle 
folja p å  hvarandra, hvilken förklaring också godkändes. Och likväl 
stadgade konstitutionerna, a tt  valet skulle först gå i tu r  efter fakul
te te rna  och n är alla  i de högre varit rektorer, skulle de återstående 
i filosofiska fakulteten följa på hvarandra; dessutom  hade 1G38, 1G39 
tre  filos, professorer efterträd t hvarandra som rektorer. 1G29 hade 
m an ej lyssnat till professor Raicus, då han erinrade, a t t  han ej för
stod svenska, men sedan gick det u tan  svårighet a tt  hlifva fri både 
for svensk och utlänning. Af utlänningarne h a r efter 1G32 endast 
Loccenius varit rektor; Freinsheim ius ursäktade sig, emedan han ej 
kunde ta la  med bönderna och ej kände universitetets tillstånd. En 
med em betet förenad utgift, som eget nog sjelfva konstitutionerna 
förutsatte, var a t t  rektor skulle efter installationen gifva en större 
m iddag. B et blef dock till en riktig  börda, d å  allt flera ville komma 
i å tan k a  vid bjudningen, och 1G38 beslöt man a t t  för fram tiden in 
sk ränka  festligheterna. Ordalagen äro för karak teristiska a t t  ej an
föras. »Tå [nemligen till förslaget om inskränkning] svarade domini 
professores voce omnium una, a tt  desse sympotia m åste änteligen 
corrigeras. Ty hujus consuetudinis mening ä r  in tet denna, a tt  han 
som blifver renuncierad rektor, skall sig derm ed blotta  och föra på 
om ätlig bekostnad, u tan  på de t collegii assessores kunne d å  desto 
b ä ttre  conferera och utan  tu rba  tillsammans betänkia, huru de concordi 
sp iritu  kunna corpori academico prseesse. Hvårföre m å man hela

')  Konsist. protok. d. 4 Jan . 1654.
2) Se ofvan s. 264.
3)  Se ofvan s. 236.
4)  1647 se ofvan s. 322.
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nobilitetet in tet bjuda, u tan  de förnämste, dem han m äst om går och 
den familien han ä r  högst förohligerad, som collatzet förrättar»  •). 
N är drottningen 1653 i November besökte Upsala, hölls ock en liflig 
öfverläggning om den nye rektorn skulle göra m iddag för henne och 
riksrådet; flertalet var deremot, men man slöt med a tt  lå ta  begge 
rektorerna göra en gemensam bjudning.

E 11 egen form för rektoratet, som också af konstitutionerna förut
sattes, var den, a t t  man valde någon ung högboren adelsman, som 
vid universitetet studerade, till rector illustris, men satte  en professor, 
som prorektor vid hans sida a tt  svara för göromålen. Vanligen valde 
man någon, som i det närm aste afslutat sina studier och sn art skulle 
lem na universitetet. F örsta  gången det skedde var, efter hvad jag  
förut nämt, redan under Gustaf Adolfs tid , då Axel Oxenstjernas 
äldste sjuttonårige son Gustaf var rector illustris 1626, 1627. Under 
Kristinas tid  inträffade det ej m indre än tre  gånger. Rikskanslerens 
tjuguårige brorson Gabriel Gabrielsson O xenstjerna2) innehade embetet 
första gången från Maj 1634 till November 1635. A ret derpå d. 2 
November erbjöd man platsen å t  Magnus Gabriel I)e la  Gardie, riks- 
marskens ännu b lo tt fjorton å r  gamle son, men det oförståndiga an
budet m öttes lyckligtvis af en förståndig vägran. 1638 d. 25 April 
fram kastade Kirstenius, d å  han hefriades från  rektoratet, den tanken, 
a tt  man skulle välja den unge phaltzgrefven K arl Gustaf, som d. 10 
Februari inskrifvits, men förslaget m åtte ej vunnit anklang, ty proto
kollet innehåller ej e tt ord vidare om saken. Följande å re t i Nov. 
(1639) förnyades anbudet till De la  Gardie och blef då mottaget. 
N är han i Maj 1640 lemnade från sig värdigheten, hade konsistorium 
fallit med sina tankar på rikskanslerens yngste son den sextonårige 
Erik, men han afslog, emedan han ännu en tid  äm nade stanna vid 
universitetet. 1642 förnyade konsistorium  sin hem ställan, och han 
gjorde d å  svaret beroende af sin fäders vilja, men denne afböjde 
saken 3). 1643 i November valdes den tjuguårige Bengt Gabrielsson 
Oxenstjerna, riksskattm ästarens son. E huru  man mot slu tet af våren 
1644 anhöll, a tt  han skulle fortfara som rek tor (e tt förslag, som u t
g å tt från sjelfve kanslern Johan Skytte), afböjde han anbudet, emedan 
han stod färdig a tt  an träda  sin utländska resa. Vid värdighetens 
nedläggande höll han e tt offentligt ta l om orsakerna till krigen mellan

')  Konsist. protokoll <1. 24 October 1638.
J) Han bortrycktes af döden i förtid, liksoin den nyssnämde kusinen Gustaf. 

Denne dog redan 1629; Gabriel 1647 såsom president i Dorpts hofrätt.
3) Se konsist. protokoll d. 15 April 1640 och d. 13 och 26 October 1642. 

Oxenstjerna tog saken mera på allvar. 1647 ålade han konsistorium att tillse, livem 
det betrodde a tt vara rector illustris (Bihanget s. 381).
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Sverige och Danm ark allt ifrån äldsta tider '). Fyratiotvå å r  senare 
trädde han ånyo i spetsen tor universitetet, men då som dess kansler.

Det ä r  sjelfklart, a t t  desse unge män ej egde den erfarenhet, 
som erfordrades för a tt  sköta platsen, utan  a tt  jpan egentligen afsåg 
a tt  genom deras val sprida glans öfver universitetet och tillika kunna 
räkna på familjens mäktiga understöd i förekommande fall. Em betet 
har dock ej varit e tt b lott namn. Protokollen äro visserligen för
komna för ju s t den tid, som Gabriel O xenstjerna var rektor, men hans 
intresse bevisas af upplysningar från and ra  håll. Han uppsatte och 
inlemnade till regeringen å r  1634 och 1635 universitetets besvär och 
lä t året efter a tt han lem nat sin plats i Stockholm särskildt trycka 
de program  och tal, som förekommit under hans tjenstetid. Och 
såväl Magnus Gabriel De la  Gardie som Bengt Oxenstjerna förde 
nästan hvarje gång ordet vid konsistorii sam m anträden. Den förre 
reste till och med om vintern 1640 till riksdagen i Nyköping, för a tt 
personligen verka för universitetets sak. — Man kan förvånas öfver 
det smicker, hvarm ed de akadem iska fäderna uppvaktade de kögborne 
ynglingarne; så titu leras Gabriel Oxenstjerna i de verser, som skrefvos 
vid hans afresa, för »ljutiighetens gyllene blomster», »sånggudinnornas 
stöd och ljus» ja  en ny »Alexander den store» 2). Men sådan var 
tidens sed; den stora högadeln intog en furstlig ställning och hade 
m akten och nådens ynnestbevis i sin hand.

Professurernas antal besteg sig (den Skytteanska inberäknad) 
efter 1626 till 19, i det konstitutionerna tilläde en ny professur i etik 
och politik, som utbröts ur historien. En tjugonde tillkom å r  1637 
i fysik, då  detta  ämne skildes från den ena m edicinska professuren 
och fick en sjelfständig representant inom den filosofiska fakulteten. 
Detta an ta l var dock ej a lltid  fullt. Jag  h ar nyss omnämt, a tt  i både 
jurid iska och medicinska fakulteten stundom  representanter saknades. 
I den filosofiska fakulteten stod professuren i vältalighet obesatt allt 
från 1623 till 1637. Och den Skytteanska professuren upprätthölls 
intill 1642 af Loccenius, som derjäm te var ordinarie professor först 
i h istoria (till 1634) och sedan i jurid ik  (till 1648). O rdinarie inne- 
hafvare fick platsen 1642 i den berömde Freinsheimius. Dessutom 
gjorde man sig ej a lltid  brådtom  med a tt fylla lediga p la ts e r3).

')  Ups. Bibi. Palmskölds saml. n. 267, s. 486.
2) Norlin, Bidrag etc. s. 77 efter Gabriel Oxenstjernas ofvannämda skrift, 

Rectoratus Upsaliensis.
3) Axel Oxenstjerna yrkade dock sjelf på, a tt när professor afgick, platsen 

skulle stå ledig ett år, på det universitetet kunde samla medel för tillfälliga utgifter; 
om nödvändigt vore a tt upprätthålla ämnet, kunde det ske genom en läm plig adjunkt 
eller annan person (kons. protokoll d. 28 Jun i 1653).
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Fjerde teologiska professuren, som blef lerlig 1038 om sommaren genom 
Laurelii befordran till tredje professuren, tick först d. 30 Januari 1641 
en innehafvare i Emporagrius. Professuren i historia stod i 16 m ånader 
ledig efter Loccenius. A and ra  sidan ökades an talet genom de ex tra  ordi
narie och ordinarie professorer öfver sta t, som K ristina nämde under sina 
sista  år. 1654 funnos fyra ordinarie professorer öfver stat, Odhelius och 
Job. Rudbeckius i teologi, Bröms i medicin och Ravius i orientaliska 
språk  (och på sitt sä tt en femte nemligen Johannes Burseus i m ate
matik) sam t en ex tra  ordinarie, Petrus Rudbeckius i teologi. Hela 
an tale t a f ordinarie och extra ordinarie professorer steg derigenom 
till 25 stycken, e tt antal, som troligen vida öfversteg hvad de flesta 
utländska universitet kunde förfoga öfver. Ty i medeltal egde dessa 
ett antal a f sju tton  ordinarie professorer ').

Af utlänningar inkallades under Kristinas tid  fyra stycken, nem
ligen Freinsheimius och Schefferus till Skytteanska professuren (1642 
och 1648) Boeclerus till den i vältalighet 1649 och Ravius i orientaliska 
språk 1650 vid sidan af den ordinarie professorn Laurbergius. I öffigt 
näm des svenske män. Omsättningen var ej så stark  som i Gustaf 
Adolfs tid, tv, ehuru visserligen 29 professorsutnäm ningar falla på de 
22 åren  af hennes regering mot 26 under de 21 å r  fadern regerade, 
m åste man betänka, a t t  professurerna voro under hennes tid  långt 
flera. Derför behålla ock professorerna r ä t t  länge sina platser. Visser
ligen funnos af de 16 professorer, som gjorde tjenst å r  1633 blott 
fem qvar 1654-), hvarjäm te en (Loccenius) öfvergått till bibliotekarie- 
platsen, men af dem som tjenstgjorde 1654 hade (utom dessa fem 
naturligtvis) sex varit lä ra re  i öfver tio år. Det var ej dödsfall, som 
hufvudsakligen åstadkom  omsättning, ty under Kristinas regering för
lorade universitetet ej mer än sex professorer genom döden 3), u tan  
den omständigheten, a tt  styrelsen nu liksom under G ustaf Adolfs tid 
sökte upp dugligheten öfverallt, der den kunde anträffas; och äfven 
universitetet hade deraf känning. Professorerna Gylle i poesi, Mylo- 
nius och Behm i vältalighet kallades till kanslit (1635, 1640 och 
1645). Anthelius och Nicolaus Burseus kallades till Svea hofrätt 
(1648 och 1653). Tillfälliga förflyttningar förekommo ock, såsom då 
ju ris  professorn Sidenius 1637, 1638 tjenstgjorde i hofrätten och 
Freinsheim ius 1647— 1650 var K ristinas bibliotekarie. Men derjämte

')  Se Tholuck, Vorgesch (1. Rationalismus I, 1. s. 56, 57.
2) Stig/.elius i teologi (förut i logik), Sidenius i ju rid ik , Bringius i juridik 

(förut i etik och politik), Franck i medicin och M artinus Nycopensis i astronomi 
(förut i mekanik).

3) Chesnecopherus 1636, Kirstenius 1640, Sveno Jon®  1642, Martinus Stenius 
1644, Gestrinius 1648 och Humerus 1650.
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se vi den teologiska fakultetens lärare  tid  efter annan upphöjas till 
högre platser inom kyrkan, Lenaeus till ärkebiskop, Wallius, Jonas 
Magni, Staienus och Brunnius till biskopar eller superintendenter. 
B ruket a tt  u tbyta professuren mot pasto ra t ä r  försvunnet. Laurelius 
och Emporagrius mottogo väl kallelsen till Stockholms storkyrka, men 
det var en förnämlig plats, och för dem liksom för and ra  var nästa 
steg derifrån biskopsstolen. Tvenne lärare  lemnade af egen drift 
universitetet, nemligen utlänningarne Freinsheim ius och Boeclerus.

U tnäm ningarne hafva ej alltid försiggått under iakttagande af de 
former, som lagen föreskref, och jag  h ar ofvan från 1047 och 1048 
anfört exempel derå; som ett annat kan jag  anföra, a tt  då  konsi
storium d. 21) October 1051 uppsatte förslag till professuren i väl
talighet efter Freinsheimius, hade K ristina redan d. 24 i samma m ånad 
gifvit fullmakt å t Jonas Olai Sumlelius (som på forslaget blott fick 
tredje rummet). Om det var för a tt  visa s itt m isshag häröfver, som 
konsistorium vid hans installation i Januari 1051 funderade på a tt 
lå ta  b ära  blott en silfverspira i processionen eller om de tta  verkligen 
var gam la bruket, såsom de påstodo *), kan jag  ej afgöra.

En stor fördel, som K ristinas privilegier af 1040 tillförsäkrade 
professorerna, var, a tt  de fingo som emeriti uppbära hela lön och ej 
hälften, såsom Gustaf Adolfs privilegier af 1025 bestämt. Någon viss 
åldersbestäm ning var icke härför u tsatt, b lott a t t  man af å lder eller 
sjukdom ej längre kunde göra tjenst. För enkor bestäm de redan 
1025 års privilegier a tt  de såsom prestenkor skulle, ega nådår; 1040 
utlofvades äfven något underhåll. Och dylikt h ar under Kristinas 
tid  u tg å tt vid tvenne tillfällen -).

A djunktsinstitutionen hade tillskapats å r  1020, då G ustaf Adolf 
förordnade, a tt  fyra stipendiater med högsta lön (00 daler) skulle 
tillika vara ad junkter i filosofiska fakulteten. Meningen synes ej 
hafva varit a tt  egentligen in rä tta  en an d ra  och lägre grad  inom den 
akadem iska lärarekåren, utan a tt  dels bereda skicklige m agistrar till
fälle a t t  s tanna  vid universitetet, för a t t  i nödfall ega tillgång på 
lämpliga personer, då  en professur blef ledig, dels a t t  förskaffa stu 
denterna tillfälle till behöflig enskild undervisning. I)e voro ock i 
början e tt slags kollegiegifvare3). Och deras underordnade ställning 
fram träder deri, a tt  konsistorium stundom  bestämde, huru  de skulle 
sig emellan fördela de olika undervisningsämnena, och ålade dekanerna

')  Konsist. protok. d. 7 Januari 1652.
2) Humeri euka fick d. 26 Ju li 1651 en summa a f  250 riksdaler årligen; 

Gestrinii 150 daler (100 riksdaler) årligen d. 25 September 1652 (originaler i 
konsist. arkiv).

3) Se ofvan s. 257 not. 1.
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a tt  kontrollera deras undervisning. Småningom började dock p la t
serna betrak tas som akademiska läraretjenster, hvaraf en naturlig  följd 
blef, a t t  lönen syntes alldeles för ringa och a tt adjunkterna oupphör
ligt deri begärde förbättring. Axel Oxenstjerna behandlade denna 
fordran, som jag  förut sk ildrat *), med en stränghet, som kan synas 
väl obillig vid första ögonkastet, men orsaken var, såsom hans egna 
ord tydligen visa, den, a tt  han icke ville tillskapa några akadem iska 
platser, hvilket staten ej medgaf, u tan  bibehålla dem i sin ursprung
liga ställning a f  stipendiater. Det syntes honom väl ock vara miss
hushållning a tt  lå ta  graduerade personer gå och åldras p å  under
ordnade platser. I)e la  Gardie y ttrade vid sitt första besök i konsi
storium  i Januari 1655, a tt  adjunkternas lön borde ökas, ty de kunde 
ej undvaras, då  det vore säkraste utvägen a tt  bereda sig ämnen till 
öfvade professorer. Och e tt ej ringa antal a f de adjunkter, som ut- 
näm ts 1620—1654 hafva slu ta t p å  professorsstolar 2).

Sjutton å r  förflöto, innan någon annan fakultet fick adjunkt. Vid 
Oxenstjernas och Skyttes visitation i April 1637 förklarades nödigt, 
a t t  såväl teologiska fakulteten som den jurid iska fingo tvenne adjunkter. 
Den förra h ar också redan före årets slut bekommit en sådan och 
sedan oftast haft tvenne, men den jurid iska fick ej någon adjunkt 
förr än 1651, d å  Nicolaus Sparrm an dertill utnäm des d. 25 Februari; 
professorn i grekiska, Henricus Ausius, hade dock då, såsom förut 
n ä m d t3), i fem å r  äfven för särskildt arvode skött ju ris  adjunktens 
åligganden. Någon adjunkt i medicinska fakulteten, hvarom m an 
flera gånger anhållit, förekom ej förr än 1655, då den store Olof 
Rudbeck dertill nämdes.

Adjunkternas arvode bestäm des 1620 till 60 daler silfvermynt, 
men höjdes redan 1624 till 100 daler. Och härvid förblef det under 
hela tidehvarfvet hvad filosofie adjunkterna angick; livaremot teologi
ska och jurid iska fakulteternas adjunkter fingo 150 daler hvar. Deras 
upprepade klagomål öfver lönernas ringhet h a r jag  omnärnt och likaså 
huru  de afvisades. Ilögst obilligt m åste det deremot förefalla, a t t  då  
åtgärder yidtogos för a tt  skydda professorernas lön mot den för
minskning, som in trädde genom kopparm yntets fall, dessa ej lika full
ständigt u tsträcktes till adjunkterna. Så tyckes ej hafva varit fallet, 
ty 1644 d. 30 October begärde de, a tt  deras löner skulle likaväl som 
professorernas räknas i silfvermynt, emedan deras inkomster oupp

')  Se ofvan s. 324.
2) A f 46 adjunkter nämda 1620—1654 hafva 16 blifvit professorer i Upsala, 

2 i Åbo.
3) Se ofvan s. 346.
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hörligt minskades genom kopparm yntets fall *). Konsistorium medgaf 
detsam m a följande å r  d. 30 April, men blott vilkorligt, för så  vidt 
nemligen staten kunde tå la  det; redan d. 1 Ju li samma å r  bekräfta
des beslutet, och det u tan  ofvannämda inskränkande vilkor. Teologie 
adjunkterna hafva r ä t t  ofta få tt personliga lönetillägg, hvarjäm te de 
haft and ra  utvägar a tt  betydligt uppdrifva sina inkomster. 1646 på
stods i domkapitlet, a tt  teol. adjunkten Andreas Sepelius med sin tjenst 
förenade två pedagogier, hvar igenom hans lön uppdrefs ända till 1,000 
daler -) eller dubbelt mer än en professor i filosofiska fakulteten åtnjöt.

En ny klass af lä ra re  tillskapades från och med 1637, d å  de 
m oderna språken fingo en representant i en fransk språkm ästare. 
1646 tillkom en italiensk och 1647 en spansk språkm ästare. De begge 
senare fingo 450 daler hvar i lön eller lika med dåvarande m insta 
professorslön; den franske fick nöja sig med 200 daler. Hans plats 
tyckes ständigt hafva varit besatt, hvarem ot de begge andras löner 
om hösten 1650 vid inträffad ledighet anslogos å t Terserus och hans 
m edarbetare i det stora bibel verket, till dess Axel Oxenstjerna 1653 
gjorde en ända på denna oriktiga förryckning af anslaget. — Ränt- 
m ästartjenstens frestelser i denna på kontroller fattiga tid  hade b rag t 
de tre  första innehafvarne, Balingstadius, H unterus och Chruzelius 
p å  större eller mindre halans. Verelii utnäm ning d. 30 Ju li 1653 
var deremot liktydig med sträng ordning och sparsam het. — Notarie- 
eller sekreterareplatsen hade från 1624 varit beklädd af 7 personer; 
den var e tt säkert steg till e tt godt pasto rat; tvenue notarier, Em- 
poragrius och Fontelius, öfvergingo till professorsplatser. — K ursors- 
platsen h a r oaktad t sin låga atiöning (30 daler till 1649, sedan 50) 
varit både eftersökt och b ä ttre  ansedd, än man skulle tro, ty det be- 
finnes a tt  en ordinerad prestman, som slutligen blef kyrkoherde, inne
hade platsen i m ånga å r; tilläggas bör a t t  man dock ansåg förhål
landet mindre r ik t ig t3). Deras uppförande h ar dock ej alltid  varit 
de t bästa. 1646 d. 16 Sept. anm älde Lemeus i konsistorium, a tt  
de voro riktiga »dryckesbultar», som både annars och icke m inst 
om helgdagsnätterna slogo sig fulla med öl och bränvin, isynnerhet 
när an n a t folk gick i kyrkan.

')  F u llt säkert är dock ej detta: åtminstone gäller det ej för a lla  år. Gustaf 
Adolfs bref om lönernas utbetalning efter kurs 1628 ocli 1629 innefattade u ttryck
ligen äfven stipendiaterna, till bvilka adjunkterna hörde; ocli 1629 uppbära de en 
tillökning i samma proportion, som professorerna. 1636 och 1637 är deras till
ökning blott 8 procent, professorernas 21 procent. De följande årens räkenskaper 
lemna ej någon upplysning, ty såsom uppgjorda 30 år senare, angifva de blott sta
ternas anslagsbelopp, ej de utbekomna summorna.

2) Domkapitlets protokoll d. 11 Febr. 1646.
3) Kons. prot. d. 9 Sept. 1629 och 22 Maj 1639.
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Universitetets byggnader hade icke under K ristinas tid  vunnit 
någon tillväxt. Oxenstjernas förslag 1657 a t t  utbygga gam la kon- 
sistoriehuset öfver en del a f riddarto rget kom aldrig  längre. Kri
stina  å te r  hade visserligen 1648 u tkasta t en sto ra rtad  plan a t t  på 
gamla ärkebiskopsliusets tom t uppföra en tidsenlig universitetsbyggnad, 
men vi hafva sett, huru  verket sn art afstannade. E tt  hus hade till 
och med frångått universitetet, då  regeringen å r  1638 på ärkebiskop 
Paulini enständiga bön skänkte honom det forna dom prost- (nuva
rande ärkebiskops-) huset. Arsanslaget till byggnadernas underhåll 
var icke mer än 200 daler och tydligen alldeles otillräckligt. Kon
sistorium öfverlade d. 4  Sept. 1639, om det icke vore bäst, a tt  man 
a f  två rum  i gam la kommunitetskuset gjorde en sessionssal, efter 
gam la konsistoriehuset var svåra kallt om vintern och rummen så
dana, a tt  man lätteligen hörde hvad der yttrades. E fter hvad jag  
förut nämt, flyttade konsistorium följande å r  till Gustavianum. Till
ståndet blef för hvarje å r  sämre. 1654 (d. 6 Nov.) säges i konsisto
rium, a tt  taken nedfalla och fönsterna äro mycket sönderslagna i 
auditorierna, så  a tt  man för b låst skull in tet kan läsa vid ljus. Och 
två å r  senare (d. 21 Maj) yttrade Stigzelius såsom inspector serarii, 
a tt  »taken på begge akadem ierna äro helt förderfvade, a tt  om icke 
medel skaffas till a t t  bygga med, så falla akadem ierna omkull». — 
E n botanisk trädgård  hade redan 1637 varit påtänkt, men man kom 
ej längre genom likgiltigheten hos dem, som bort a rbeta  för saken, 
och b ris t p å  penningar. Med oförklarlig vårdslöshet lä t m an det 
gynnsamma tillfället a tt  för de tta  ändam ål förvärfva dåvarande kungs- 
trädgården gå sig u r händerna; 1643 skänkte regeringen densamma 
till staden, för a tt  dess utvidgning vester om ån skulle möjliggöras. 
Man öfverlade fierfaldiga gånger sedan om saken, utan  a tt  dock u t
rä tta  något. E n  enskild man var det förbehållet a tt  göra hvad ett 
helt universitet icke mäktade. Så fort Olof Rudbeck 1654 återkom  
från Holland grep han verket an '). — En m ärklig förändring under
gick U psala stad  i sin helhet under denna tid. F rå n  gam la tider 
var den högst oregelbundet bebygd med krokiga, trånga  gator och 
qvarter i a lla  tänkbara  figurer. 1643 lä t regeringen u tkasta  en full
ständig omregleringsplan med raka gator och rektangulära qvarter, 
med hvars verkställande man genast grep sig an. U nder ledning af 
den energiske öfverståthållaren Claes Flem ing drefs verket fort fram åt. 
Landshöfdingen Bengt Skytte var också intresserad för saken. Det 
var han, som från tu llarne utdrog dessa långa rak a  landsvägar öfver

')  För trädgården se M. B. Swederus: Botaniska trädgården i Upsala 1655— 
1807 I, Falun 1877, 8:o.



Biblioteket. 369

slätten. Hvilken åter, som först kommit p å  den ljusa idén a tt  lå ta  
u tskära  e tt torg u r  fyra qvarter, ä r  till lians egen lycka obekant.

Biblioteket var fortfarande inrym dt i sam m a bus vester om dom
kyrkan. Y tterst sparsam m a upplysningar gifvas om dess tillväxt. 
Biblioteket från W urzburg tyckes ej hafva kommit det till banda 
förr än å r  1636 '). För de sex första åren  af Loccenii bibliotekariat 
1649— 1654 finnas räkenskaperna i bebåll. De utvisa, a tt  under dessa 
å r  inköptes 323 arbeten för en summa af 1363 dal. silfvermynt ocli 
bekostades på bindning 315 daler; sista  å re t köptes dock blott för 
10 daler. U tgifterna öfverstiga såsom synes anslaget, bvilket för 
dessa sex å r  b lo tt var 1200 daler, men kassan bade till 1649 betyd
lig behållning -). Enlig t den tidens åsig t var det i allm änbet ej 
läm pligt a tt u tlåna böcker annat än någon gång ocli i ocb för någon 
viss undersöknings skull; ocb öfverflödigt syntes, a t t  bibliotekarien 
skulle vara der vissa tim m ar h varje dag. Jag  h a r  förut anfört Oxen- 
stjernas yttrande vid visitationen 1647. Samma försigtighet i afse- 
ende p å  gamla skrifters bevarande iakttog man dock ej som i af- 
seende på utlåningen af böcker, ty  1636 fick orgelmakaren löfte a tt 
få så  mycket pergament, som biblioteket kunde skadeslöst umbära, 
för a tt  limma på sina baljor. Två å r  senare blef dock en dylik an 
hållan  afslagen, ty då ansåg man ej rä t t  a tt  lå ta  sådant förkomma 
för de rarite ters  och gam la minnesmärkens skull, som i pergam ents
böckerna funnos 3). O aktadt de sköfiade utländska biblioteken m åtte 
bokförrådet varit knappt ocb kunde ej gerna vara annorlunda, då 
inköpssumman ej var högre än 200 daler eller ha lf professorslön 
ocb icke med e tt öre ökades under hela tidebvarfvet. Också säges 
å r  1640 i konsistorium, a tt  der saknas autbores Lutheranse religionis, 
såsom Augustinus, Hunnius, Kemnitius, Osiander, Centuriae Magde- 
burgenses, Johannes Gerhardus, Form ula Concordiae. — Den förste 
ordinarie bibliotekarien var mag. Laurentius Tolfstadius å r  1638. 
Följande å r  intogs platsen a f  mag. K ristiernus Alsinius, som 1641 
efterträddes af H aquinus Andrea; Granaeus. Denne m åste å r  1648 
d. 13 Ju li lemna p lats för förre ju ris  professorn Johannes Loccenius, 
hvilken fick 700 daler i lön, under det hans företrädare få tt nöja sig 
med 150 daler. — Arkivet förvarades nu  i Gustavianum i aerarium 
(rän terit). Oseden a tt  dels taga  hem  offentliga handlingar, dels ej 
afiemna dem fortfor dock, ocb upprepade gånger inskärptes befall

')  Se ofvan s. 271. 1636 utbetalas 73 daler för transport af det bibliotek,
som drottningen skänkt.

2) Biblioteksräkenskaper 1649— 1688 M. S. folio i Upsala Univ. Bibliotek.
3) Ivonsist. protokoll d. 6 A pril 1636 oeli 6 Jun i 1638.

Ups. Univ. Hist. I .  24
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ningen, a tt  alla  dylika skulle aflemnas. N är Verelius blifvit rän t- 
m ästare anm älde han, a t t  inga originaldokumenter angående univer
sitetet funnos i rän terit. Det ser u t som ärkebiskopen haft dem hos 
sig, ty om e tt skrin med universitetets bref och dokumenter, som d. 21 
Febr. 1655 upphem tades från terarium, säges det, a t t  man dagen 
förut hem tat det från  reverendi archiepiscopi hus.

Boktryckerit, som 1638 m åst flytta u t  u r gamla domprosthuset, 
när de tta  hlef Paulini egendom, inrymdes först i gam la koinmunitets- 
huset och flyttades sedan, troligen efter 1654, till en m indre bygg
nad inne på Gustaviani g å r d 1). Den förste boktryckaren Eskil 
Mattsson var i typografiskt hänseende icke väl försedd redan vid 
första uppsättningen 1613, och lyckades ej heller sedan synnerligt 
fö rbättra  sitt tryckeri -). Missnöjet häröfver blef a llt starkare. Och 
förmyndarregeringen tillä t slutligen d. 10 April 1644, a tt  m an skulle 
utifrån  få införskrifva en boktryckare, hvilken för a llt s itt tillbehör och 
sina lösören skulle slippa erlägga tull. I sex å r  till höll man dock 
u t med gamle Eskil, men 1650 var tålam odet slut. Han m åste lemna 
ifrån sig tryckerit, ehuru han klagade, a tt  han två  gånger på egen 
bekostnad renoverat det. Man antog i stället Holländaren Johannes 
Pauli, som Jansonius redan 1647 sändt till Stockholm. Af regeringen 
utverkade man löfte om 200 riksdaler till inköp af nya pressar och 
bokstäfver i tryckerit sam t 50 tunnor spannm ål å t  boktryckaren, så
som han  haft i G ustaf Adolfs tid  3). Den 2 F ebruari 1651 uppgjor
des e tt kontrakt mellan Johannes Pauli och universitetet4). Uni
versitetet skulle bestå 490 riksdaler till inköp af press och typer, 
hvarem ot han skulle å terstä lla  tryckerit i oskadadt skick vid sitt af- 
sked. Priset per a rk  för tryckning skulle efter stilens beskaffenhet 
vexla mellan 1 och 2 riksdaler; alla  program m er a f  rek tor borde 
deremot tryckas gratis. Det gick ej fort a tt  få nya stilar, ty  rän t- 
kam m arn stod nu nästan alltid  tom. Terserus, som for s itt stora 
bibelverk var synnerligt ifrig a tt få alla  dessa saker i ordning, för
sköt efterhand 717 riksdaler, för a tt  från  Holland inköpa nytt tryc

')  Johannes Pauli fick redan d. 5 Febr. 1651 löfte derom, men ännu d. 17 
Ju li 1654 var trycket qvar på kommunitetet (konsist. protokoll).

2) 1637 skref Hugo Grotius till Schmalkius: Video, qu i Upsaliai sunt typos 
Grcncos esse p a ru m  elegantes, cliartam  non optim am. H ebraici typ i an sint et 
quales, nescio. S u n t licec etiam inter res m ajores digna, de  quibus cogitet omnia  
regni complectens m agni cancellarii animus. (A lnander, Hist, artis typographicaj 
s. 95).

3) Den 18  Maj 1650 (original i kons. arkiv). Ja g  hyser dock tvekan om 
detta löfte hölls, liksom äfven om ett ännu rundligare d. 19 Febr. 1651 (kons. pro
tokoll), då K ristina lofvade 3000 riksdaler till trycket.

4) Fins bland konsistorii protokoll.
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keri: (let blef honom ej så lä tt  sedan a t t  få u t sin betalning. För
utom detta  borde universitetet kunnat disponera öfver det Arabiska 
tryck, som drottning K ristina inlöst a f professor K irstenii arfvingar, 
och de t stora Hebreiska, som hon utrikes inlöst genom Ravius, hvilka 
begge bon 1652 skänkt honom *)• 1655 d. 27 Juni bestäm de konsi
storium  för första gången, a tt  a f allt tryck skulle e tt exemplar af- 
lemnas a tt  förvaras i konsistorium eller på det rum, som dertill sär- 
skildt utsåges.

E n  egen bokhandlare hade universitetet få tt redan 1616 i Ericus 
P etri Stabbyensis. H ans efterträdare hafva m est varit tyskar, såsom 
Johannes Tile 1622, Zacharias Sckurerus 1624, Gregorius Siwert 1627, 
B ertill Bennewiz 1632. Det var väl klagomålen öfver den sistes »olid
liga köp» på sina böcker, som gjorde a t t  1640 Johannes Stenius, son 
till professor M artinus Stenius, blef bokförare. Dennes privilegium 
hindrade dock icke, a t t  konsistorium  1641 äfven tillä t »Grels bok
bindare» a tt  fortfara med sin boklåda, efter Stenius icke hade alla 
de författare, som tarfvades. 1644 blef en Johan  Bremer bokförare 
och 1647 anm älde sig en Johannes Rhete från  Stettin  såsom sökande 
till platsen. Samma å r  d. 18 December medgaf K ristina Johannes 
Jansonius den äldre  från Amsterdam och Eusebius Talizk från Jena 
r ä t t  a tt  i Stockholm och U psala öppna boklådor. I konsistorium u t
talades 1654 s ta rk t missnöje med a tt  Jansonius m est vistades i Stock
holm och der sålde sina böcker sam t till U psala b lo tt sände en hop 
afskrap. — F örsta  bestämmelsen rörande bokauktionerna gjordes 1639 
(d. 4 Sept.), då konsistorium beslöt, a t t  emedan det vore godt a tt 
hafva någon, som kunde sälja gam la böcker, kläder, theses och an
n a t sådant, skulle man dertill utse akademiens vaktm ästare (d. v. s. 
anföraren för vakten), emedan han varit student och borde hafva nå
got förstånd på böcker: för hvarje half daler skulle han uppbära en 
half mark, d. v. s. 25 procent a f  försäljningsbeloppet.

P å  universitetets ekonomiska ställning h a r jag  mer än en gång 
fäst uppmärksamheten. Jag  behöfver derför h ä r egentligen b lo tt gifva 
en ko rt sam m anfattande öfversigt a f  det som förut p å  olika ställen 
blifvit vidlyftigare behandladt. U niversitetets s ta t hade å r  1620 af 
G ustaf Adolf bestäm ts till 8,110 daler silfvermynt, men redan året 
derpå genom nya p latsers tillskapande ökats till 10,220 daler. I verk
ligheten hade hvarken inkomster eller utgifter n å tt denna höjd, eme
dan  så  m ånga platser ännu voro obesatta och kom m unitetet ej genast 
kom i gång, hvarför utgifterna 1622, 1623 ej hunno upp till 6,000

') Kristinas bref af d. 31 Due. 1652 (fullmaktsboken i kons. ark iv) och 12 Ju li 
1652 (Ups. bibi., Handl. rör. Univ. hist, in 4:o).
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daler. Gustavianska donationen åstadkom  häri en märklig ändring. 
R edan för 1(525 stego inkom sterna a f  densamma till öfver 14,OCX) da
ler, och de växte småningom under G ustaf Adolfs tid  upp mot unge
fär 20,(XX). U tgifterna stegrades långsam m are från  12 till 15,000 
d a le r 1). 1630 och 1637 halva de behållna inkom sterna-) stigit till 
emellan 18 och 19,000 daler, utgifterna till omkring 15 å 16,000 da
ler :)). F rån  och med 1638 in träder en ofantlig svårighet vid bedö
m andet af universitetets finanser, emedan såsom jag  förut n ä m t4), 
det oerhördaste slarf gjorde sig gällande, och räkenskaperna upp
gjordes m ånga decennier senare. Yi hafva dock sett, a tt i följd af 
Axel Oxenstjernas visitation 1637 erhöll universitetet dels åtskilliga 
nya platser, dels löneförbättringar, hvarför ock e tt ökadt anslag af 
2,536 daler silfvermynt årligen hlef af regeringen a n o rd n a d t5). För 
å r  1638 var staten  derför stegrad till 18,118 daler silfverm ynt0), och 
efter denna hade m an sedan a tt  gå i tio år, tills drottning K ristina 
i November 1(548 fastställde en ny stat. Denna slöt på 25,085 da
ler 7). Den betydliga tillväxten härledde sig hufvudsakligen från  u t
vidgningen af professorslönerna. F ö r a tt  fylla de nya behofven hade 
K ristina redan d. 2 September 1647 gifvit universitetet de ovissa och 
ex tra  ordinarie rän to rna  af dess gods, tullen vid U psala mjölqvarn 
och 3,000 daler af U plands lilla tull. Hela donationen, som ungefär
ligen utgjorde 6000 d a le r8) utföll först 1648 och endast den gången 
ordentligt. Ty af anordningen på lilla tullen utfollo 1649 b lo tt 1000 
daler och sedan icke e tt öre under K ristinas regering.

D et ä r  omöjligt a tt  säga, huru universitetets finanser verkligen 
s tå tt under dessa år. Om Rudbecks beräkningar vore riktiga, skulle

')  F ö r ofvanstående se ofvan s. 189, 201—203 ocli 238. Det är möjligt, a tt
den uppgift jag  s. 238 anfört u r kons. protokoll, a tt 1629 inkomsterna stigit till
21,000 ocli utgifterna till 17,000 är rä tt livad inkomsterna angår, men i utgifterna 
måste någon reducering ske, ty de följande årens räkenskaper utvisa (ehuru de äro
i kopparmynt förda) a tt den egentliga utgiftsstaten (de s. k. afkortningarne å in
komsterna räknade) belöper sig till ungefär 15,000 daler silfvermynt, hvilket ock 
kan bestyrkas af den handling jag  anför i not. 6 nedan.

2) D. v. s. efter afdrag af afkortningarne.
3) 1635 och 1636 års räkenskaper i Kammararkivet.
4) Se ofvan s. 338 lf.
8) Se ofvan s. 273.
r‘) Stat uppgjord i Kammarn d. 26 Oct. 1638 (R iksarkivet Acad. Upsal. I). 

P å  samma ställe fins en uppsats på den gamla, utökta och nya staten, tydligen 
uppgjord 1638. De tre  staterna sluta på 15,058, 16,208 och 18,768 daler.

7) Se bihanget n:o 120, s. 394.
8) I 1648 års räkenskap upptagas bland inkomsterna Kristinas donation 3,000 

daler, Knektepeuningar 1598, Upsala qvarn 675, Gäst- och skjutsfärdspengar 333 
och Byggningspengar 333 daler.
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Chruzelius under sin adertonåriga förvaltning (1635—1053) blifvit 
universitetet skyldig 124,000 daler si liver mynt, hvadan, om Chruzelius 
v arit en ärlig man, inkom sterna ho rt mer än väl räcka till a tt  be
s trid a  alla  utgifter äfven om Kristinas donation blifvit alldeles indra
gen. Men Rudbecks beräkningar tå la  säkerligen vid en betydlig re
duktion, då  han uppenbarligen ej kän t en mängd utgifter, särskildt 
de flesta a f  K ristinas ex tra  ordinarie invisningar. Och dessa senare 
i förening med Chruzelii oerhörda lättsinne hafva b rag t a llt i en för
virring, som nu omöjliggör hvarje beräkning. I alla händelser kunde 
det ej blifva någon egentlig svårighet a tt  å te r bringa universitetets 
finanser p å  fötter, då  det icke egentligen hade några skulder, utom 
i en eller annan obetalt lön, men deremot alltid kunde påräkna rän
to rn a  af sina gods och tioiulen af de anslagna socknarna. Hufvud- 
boken för 1653 å rs  räkenskap uppställd  af Yerelius utvisar också 
inkom ster stigande till öfver 32,000 daler, hvilka, äfven efter sedvan
liga afkortningar, godt räckte a tt  betala staten for 1654, som der 
upptages till 26,952 daler. Och ehuru å r  1654 Yerelius beräknade 
en betydlig minskning i inkomsten *), så  m åtte  det dock icke s tå tt 
så  farligt till, eftersom Karl X vid uppgörande af den provisoriska sta
ten  å r  1655 bestäm de dess belopp till i det närm aste 26,000 daler.

De upprepade och ofta tryckande rubbningar, för hvilka profes
sorernas löner varit under K arl IX:s tid  u tsa tta  genom ändringar 
eller indragningar a f  tiondeanslagen, hade under Gustaf Adolfs 
tid  upphört och voro för a lltid  omöjliggjorda genom hans sto ra  do
nation af 1624, som gjorde universitetet till sin egen herre. F rån  
och med 1620 hade lönerna u tgå tt i penningar, och de löneförmåner, 
som då bestämdes, förbättrades redan  följande år, så  a tt  första teo
logen hade 600 daler, and ra  och tredje sam t ju risterna 500, fjerde 
teologen, läkarne, de tre  matematici och professorn i historia 400, 
de öfrige filosofie professorerna 350. Genom kopparm yntets fäll ho
tades dessa löner med betydligt afdrag, och jag  h a r  ofvan skildrat, 
genom hvilka åtgärder konungen sökte bota d e t ta 2). Förm yndar
regeringen höjde d. 17 November 1635 alla löner i filosofiska fakul
te ten  till 400 daler, och stegrade dem ytterligare två å r  senare (d. 2 
Nov. 1637) till 450 daler, på  samma gång höjande läkarnes och 
fjerde teologens löner till 500 daler. Dessa förmåner m åste ej varit 
obetydliga, och e tt sam tida vittnesbörd finnes derå, i det biskoparne

')  1654 d. 26 Sept. framlade Verelius ett förslag på universitetets inkomst, 
som ej steg högre än 22,094 daler och således ej räckte till statens betalande. O r
saken synes af konsistorii protokoll d. 12 Dec., der han meddelar, att årets skörd 
är en tredjedel sämre än det förras, under det priserna föga stegrats.

2) Se ofvan s. 237.
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och professorerna på 1637 års riksdag, d å  fråga var om m indre hög
skolors upprättande i Abo och Linköping, y ttrade, a tt de t ej borde 
falla sig svårt a tt  atiöna lärarne  »helst medan icke af nöden är, a tt 
alla professorer så  sto ra  stipendia hafva som uti Upsala, u tan  lå ta  
sig benöja med något ringa såsom i W esterås» '). N är icke dess 
m indre vi m öta upprepade klagomål öfver lönernas ringhet, beror 
väl de tta  till stor del derpå, a tt  kopparm yntet oupphörligt föll, och 
a tt  regeringen ändock höll på, a tt  lönerna skulle u tgå  efter samma 
kurs som under G ustaf Adolfs tid  eller 12 m ark kopparm ynt p å  1 
riksdaler i silfver -). 1640 gjorde hon dock den eftergiften, a tt  pro
fessorerna skulle utfå sin lön efter en kurs af fjorton mark, och när 
hon sjelf 1(543 bestämde kopparm yntets lagliga kurs till 15 m a rk 3), 
hafva väl lönerna på denna grund utbetalts. Begäran om löneför
bättring  fortfor dock och var kanske icke oberättigad, då, som jag  
nämt, Axel O xenstjerna sjelf 1647 förklarade, a tt  ingen professor 
borde hafva m indre än  500, kanske 600 till 700 daler. Och K ristina 
gick den till mötes genom a tt  i nya staten a f  1648 bestäm m a alla 
professorslöner till 700 daler; det v ar första gången alla  löner sattes 
till lika belopp. H ärm ed m åste man varit nöjd; utlänningen Freins- 
keimius, som 1642 inkallats, y ttrade  1650, a t t  professorerna hade 
större löner, än p å  något annat ställe, för så vidt han visste, a tt  ej 
ta la  om de särskilda ynnestbevis af drottningen, hvilka n ä ra  nog en 
hvar få tt rö n a 4).

De flesta tjenstem än fingo proportionell del a f dessa löneförhöj
ningar. De egentligen eftersatte voro de stackars filosofie adjunk
terna, hvilka alltifrån 1624 hade 100 daler och deru ti icke fingo nå
gon förhöjning 1648. De öfrige adjunkterna hade 150 daler och fingo 
dessutom em ellanåt personliga lönetillskott.

En annan fördel, som professorerna åtnjöto, var den, a tt  en hvar 
(teologerna naturligtvis undantagne, som hade sina pradien den) fick 
vid sin utnäm ning anvisning på e tt kronokemman så länge han stod 
qvar i tjensten, fritt för vissa och ovissa u tla g o r5). H ur mycket

') Tliyselius, Bidrag till svenska kyrk. o. lärov. liist., Stockli. 1848 s. 44.
2) Se ofvan s. 272.
3) Stiernstedt. Om kopparmyntningen, Vitt. H ist. o. Ant. Acad. Handl. 23, 

s. 119). En riksdaler i specie var således 1 '/2 daler silfvermynt eller 3 3, 4 daler 
kopparmynt, ocli 1 daler silfverm. =  2 */2 dal. kopparm.

4) Freinsheimii Orationes s. 396.
8) H äri låg något otydligt och det blir ej tydligare deraf att i flera bref säges 

uttryckligen »extraordinarie krigslijelper undantagne», ty  af andra bref synes, a tt 
derunder kunde räknas äfven M antals- och Boskapspengar. Men något långt gingo 
väl i alla fall professorerna, då de fordrade a tt bönderna å dessa hemman skulle 
betraktas som sätesgårds och ej som förläningsbönder.
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detta  gjorde i inkomst ä r  omöjligt a t t  säga. Något kan man slu ta 
deraf, a tt  Freinskeimius vid sin afresa fick i stä lle t för det hemman, 
som han  ej å tn jutit, uppbära enligt drottningens bref af d. 26 Juli 
1651 trettio  tunnor spannm ål för år, hvars värde af konsistorium be
stäm des från 8 till 16 daler tunnan !). Men man m åste observera, 
a tt  han  nog gynnades högre än and ra  och a tt  sädespriserna voro för 
tillfället ganska höga. Kristinas obetänksamma frikostighet vållade 
äfven h är förargelse, i det hon stundom  gaf en professor besittnings
rä t t  å  dessa hemman, som egentligen voro till viss professur anslagna, 
hvarigenom tillträdande professor kunde blifva alldeles utan. Uni
versitetets klagomål förmådde henne a tt d. 25 F ebruari 1651 för
k lara, a tt  ingen skulle sig understå a tt  för fram tiden komma med 
dylik begäran och a t t  de donationer i den vägen, hon redan gifvit, 
skulle vara kraftlösa -). Men d e tta  hindrade henne icke a t t  med 
karak teristisk t lättsinne d. 3 Januari 1652 ånyo försäkra förre pro
fessor Brunnius, a tt  han i tro ts af brefvet 1651 skulle få behålla sitt 
hemman under samma vilkor som Norrköpings beslutsgods.

E n  annan fördel, som professorerna kunde bereda sig, var a tt 
u ttaga någon m indre del a f lön i spannm ål och dervid betinga sig 
e tt lägre pris, än det allm änt gällande. Svårligen hafva de vågat 
göra detta i större skala; så  bestäm de konsistorium till exempel 1652, 
a t t  ingen skulle till s itt hushåll få taga  mer än 30 tunnor och 1653 
b lo tt 20. Men priset tryckte de ned till sin fördel; 1651 togo de 
spannm ål för 10 till 12 daler (kopparm ynt =  4 till 5 dal. silfver- 
m ynt) tunnan, ehuru de nyss sa tt försäljningspriset i allm änhet till 
18. Och flera dylika exempel gifvas. Det skedde dock ej u tan  pro
test. Stigzelius y ttrade 1652 i konsistorium, a tt  »den som vill hafva 
b ä ttre  köp, än köpmännen gifva, han  skatte sig K. Maj:ts bref. Jag  
tö rs in tet in perniciem et ruinam  academia? consentera till bättre  
köp». Och å re t derpå fällde Oxenstjerna, som vi sett, skarpa ord 
om e tt  dylikt förfarande.

Universitetets egendom var fortfarande hotad genom de gods
byten, hvilka adeln litet emellan begärde. Konsistorium svarade all
tid, a t t  det vore genom G ustaf Adolfs b ref förbjudet a t t  in låta sig 
häri, och a tt  regeringen ensam egde gifva dylik tillåtelse. Denna 
var dock i de flesta fall ej svår a tt  anskaffa. Jag  h ar omnämt, a tt 
regeringen i F ebruari 1640 förbjöd dylika byten utom  der den sjelf 
pröfvade vigtiga skäl vara  för handen. U niversitetet ryckte då upp

')  Kons. prot. d. 30 Ju li 1651. Rågen för 1649 bestämmes till 10 daler tun 
nan, för 1650 till 16.

2) Bihanget n:o 122, s. 397.
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sig och beslöt stäm m a den, som kommit i besittning a f  dess gods ’), 
men någon frukt b ä ra f kan ej skönjas. Huru K ristina 1645 inskärpte 
förbudet mot dylika byten och dock sjelf å re t derpå öfverträdde sitt 
förbud, h a r  jag  också förut omtalat. Och sedan fortgick det p å  
samma sätt. Skytte och Oxenstjerna talade visserligen som kanslerer 
starka  ord i konsistorium om det oriktiga häri och a t t  man borde 
undervisa drottningen om rä tta  förhållandet, men de tillhörde den 
m äktiga klass, som önskade bytena, och d e tta  h ar 110g b idrag it till 
a tt  ofoget ej hejdades. Någon gång gjorde universitetet envist m ot
stånd. 1653 hade drottningen medgifvit Arvid W ittenberg a t t  ingå 
e tt byte, men konsistorium -ville ej taga hvad han  bjöd, dels emedan 
det var troligen för högt värderadt, dels emedan det var skatte mot 
deras frä lse2). N är Verelius mer än en gång anm ärker, a t t  ersätt- 
ningsanbuden äro för låga, kan man icke annat än misstänka, a tt  
den lättvindige Ghruzelius vid de många byten, som gjordes på hans 
tid, lå tit universitetet blifva lidande. Mycket kan ock hafva bero tt 
på, om jordeboken icke var rä tt  förd. Den första jordeboken af 
16283) blef p å  Axel Oxenstjernas befallning om arbetad först 1637 och 
sedan 1653; men det skedde ej ordentligare, än a t t  Verelius 1654 
(d. 27 Juni) anm ärkte i konsistorium, a t t  två hemman voro förbigångna 
och a tt  kronans fogde alltifrån 1645 af dem uppburit utlagorna.

K ristina hade ej b lo tt genom nya inkomstanvisningar eller e r
sättning för donationsgods, som aldrig öfverlemnats, utan  också ge
nom direkt gåfva af fast egendom fö rbättra t universitetets ställning. 
Så erhöll det 1648 gam la biskopshuset eller stallgården med dess 
tomt. 1646 hade det få tt I’ilhagen mellan slottet och ån till humle
gårdars anläggande. 1647 fick det e tt stycke af Kungsängen, som 
1651 af drottningen utbyttes mot ängen vid G ottsunda4). Sistnäm da 
å r  erhöll det a f  henne de Norrköpings beslutsgods, som Major Ren
horn innehaft och hvilka efter hans död hemfallit till kronan.

Om finansernas tillstånd  ä r  en m ätare å  universitetets m ateriella 
välmåga, så kan studentantalet med skäl betrak tas som e tt icke ovig- 
tigt u ttryck  för dess andliga blomstring. Yi h a rta  sett, a tt  medel
talet inskrifne studenter under de sista  sex åren a f  Gustaf Adolfs 
regering steg till 162. U nder de följande 22 åren  a f  dotterns rege
ring h ar denna medeltalssiffra vuxit till 175. Det kan synas en obe
tydlig stegring, men man m åste dels besinna, hvilka krafter det fort

')  Ivonsist. protok. d. 18 Nov. 1640 och 17 Maj 1641.
2) Konsist. protok. d. 13 Dcc. 1653; ännu d. 8 Febr. vägrar det, om det ej

far allodial frälse och märkeligen bättre.
3) Anf. st. d. 23 Maj och 18 Jun i 1628.
4) Bihanget s. 388 och bref af d. 26 Febr. 1651 i Kons. arkiv.
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sa tta  kriget slukade, dels erin ra  sig, a tt  donationen 1(124 fram kallat 
en onaturligt litlig tillströmning, som icke medgaf en liastig tillväxt 
under den närm aste tiden. Och stegringen ä r  starkare  mot slutet, 
ty  mot 169 i medeltal för de första elfva åren svarar 181 under de 
elfva senare. Man får ej heller glömma, a tt  F inland 1640 tick en 
egen högskola i Ako. Högst få äro de uppgifter, som föreligga om 
an ta le t närvarande studenter. Jag  h a r förut n ä m t '), a t t  det 1633 
uppgick till nära  1,000. Tre å r  senare säges an ta le t vara n ä ra  1,100, 
nämligen 1,000 ofrälse studenter, f)4 adliga och deras 34 informato
re r-) . A r 1656 skola studenterna varit 1,300 och 1659 ej m indre än 
1,500 3). Den i jämförelse med rikets folkmängd höga siffran förkla
ra s  till någon del deraf, a tt  enligt tidens sed äfven m inderårige in- 
skrefvos, såsom jag  redan påpekat. Så till exempel inskrefvos blott 
under de första fyra m ånaderna af å r  1637 ej m indre än 18 stycken, 
som voro för unga a tt  afiägga studenteden. Och föräldrar hitsände 
stundom  barn  vid den ålder, d å  man annars plägar sättas i skolan; 
den unge Liljehöök, som förlorade sitt lif 1648 genom vådaskott, var 
ju  b lo tt sju å r  gammal. F le ra  dylika exempel skulle vara lä tt a tt 
anföra.

K nappast skulle man vänta, a tt  u tlänningar skulle söka sig h it 
till våra  afiägsna bygder. Redan under G ustaf Adolfs tid  funno vi 
dock exempel derpå, i det 23 stycken inskrefvo sig under de 12 åren 
från  och med 1(521. A ntalet stegrades under Kristinas tid, i det ej 
m indre än 78 stycken utlänningar inskrefvos vid universitetet under 
hennes tjugutvå regeringsår. Man ser dock tydligen, a tt  förnäm sta 
orsaken ä r  den m aktställning, som Sverige num era intog i det prote
stan tiska Europa och de besittningar på and ra  sidan Östersjön, som 
lagts under (less krona, ty 38 af utlänningarne (deraf 14 af adel) 
härstam m a från de gamla lifiändska provinserna. De öfriga äro ty
skar från and ra  trak ter, utom tvenne ryssar och en ita lienare4).

E tt  vackert bevis på den vigt man fäste vid högre bildning, ä r  
a tt  den svenska adeln, särskildt dess ädlaste slägter, sände sina söner, 
der de ej gingo u t i kriget, a tt  studera i Up sal a. Jag  h a r ofvan er
inrat, hu ru  G ustaf Adolf och männen u r hans skola uppfattade adelns 
skyldigheter, och af hvilken betydelse bildningen d å  var för en ari-

')  Se ofvan s. 252.
5) Bihanget s. 327.
3) Norlin, B idrag etc. s. 46 efter Atterboms minne af Olof Rudbeck.
4) Ryssarne äro: A ndreas Isa c i F ederw itz M uscovita  Ivangroensis (Maj 

1633) och Johannes S im onis M uscovita  (Aug. 1649); Italienaren A n d rea s  Cusco 
Ita lu s , olim  monachius capuccin. (A pril 1640). Cusco hade nyss förut d. 30 Mars 
nämts till italiensk språkmästare (R iksregistraturet).
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strokati, som öfver a llt fann användning. Också träffar m an bland 
den adliga ungdom, som vistades i U psala på K ristinas tid , namnen 
p å  allt, livad den svenska historien eger sto rt och lysande. A f de 
sto ra  slägterna uppvisar Sparreätten 16 representanter, Gyllenstjerna 
11, B anér 9, Posse 7, Fleming, Horn, Lewenhaupt och Oxenstjerna 6 
hvar, Bjelke och Bonde 5 hvar, B ååt, De la  Gardie, N att och Dag 
sam t Ribbing fyra hvar, Torstensson och W rangel två hvar, Brahe 
en. An starkare ta la r  kanske för Universitetets inflytelse p å  de kom
m ande ledarne af vårt statsskick, a tt  fyratiofyra af de blifvande riks
råden hafva under Kristinas regering h är lag t grund för sin bildning. 
Det var en lysande krets a f  ynglingar, som h är v ar sam lad i början 
af å re t 1640. Bredvid den glänsande Magnus Gabriel De la  Gardie 
såg man hans blifvande m otståndare den sträfve reduktionsm annen 
H erm an Fleming och (riksskattm ästaren) G ustaf Bonde. Axel Oxen- 
stjernas yngste son och värdige efterträdare, den blifvande rikskans
lern E rik  O xenstjerna och hans kusin Bengt, ledare af Sveriges poli
tik  under Karl XI, hörde också d it jäm te den lärde hufvudmannen 
för det parti, som vågade sä tta  sig mot reduktionen, Claes Rålamb. 
Några å r  senare m öta vi den lysande Claes T ott och den m era stor
slagna gestalten af Johan Gyllenstjerna, K arl XI:s store rådgifvare. 
Om man sam m anräknar hela antalet a f adliga ynglingar, som besökte 
universitetet under åren 1633—1654, kommer man till den sannerligen 
betydande siffran af öfver 320 stycken. Den visar, huru  högt den 
tidens aristokrati skattade vetandets betydelse, och förklarar, hvarför 
det var så  lä tt  a tt  b land de stora slägterna finna läm pliga ämnen 
för den högre statstjensten.

Den undantagsställning inom samhället, som adeln intog, m åste 
äfven vid universitetet göra sig gällande. Man ser tydligen, huru  
konsistorium med en viss försigtighet nalkas alla frågor, som rö ra  
den adliga ungdomen. Ingenting kunde synas vara mer i sin ordning, 
än a tt professorerna vakade öfver deras studier, så mycket mera, som 
de adliga ynglingarne vanligen kommo hit, förrän de lem nat barna
åren  bakom sig, och derför stodo under uppsigt a f informatorer, som 
icke alltid  hade vilja eller k raft a tt  hå lla  de unga ädlingarne till hoken. 
Johan  Skytte hade redan 1627 fram fört till konsistorium G ustaf Adolfs 
befallning a tt exam inera de adliga studenterna och tillse, hvad deras 
lärare  läste med dem. Men det var lä ttare  sagdt än gjordt, isynner
het d å  efter konungens snara  frånfålle en aristokratisk  förm yndar
regering följde. Förgäfves påm inte Skytte gång på gång; professo
re rna  ville eller vågade icke vidtaga några strängare å tgärder; kommo 
ädlingarne i examen och på föreläsningarne v ar det bra, annars fick 
saken bero. Och alla  storm än tänkte  icke som Skytte. N är t. ex.
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rek to r 1G40 d. 30 Sept. meddelade konsistorium, a tt  kanslern miss
tyckte, a tt  -det icke sa tts  i verket, livad som vid lians besök i Novem
ber 1639 beslutits om examen med adelsmännen, blef svaret, a tt den 
nyss afgångne rektorn Magnus Gabriel De la Gardie lå tit förstå, a tt 
rikskanslern vore emot saken. Skulle man försöka sig på saken, måste 
man först taga reda på adelns egen önskan och derjemte förskaffa 
sig kunglig bekräftelse å  beslutet. Skytte sjelf tick, då  han i konsi
storium  förnyade sin fråga i November sam m a år, det svaret, a tt  De 
la  Gardie förklarat, a t t  så länge lian var rektor skulle det icke ske. 
D et vore dock o rä tt mot Axel Oxenstjerna a tt  tro, det han gynnade 
sjelfsvåld; han h ar mer än en gång inskärpt, a t t  alla studenter, så 
adel som ofrälse, skulle vara examen lika underkastade. Men han 
hade en god erfarenhet af huru svårt det understundom  kunde vara 
a t t  komma till r ä tta  med adeln ').

F ö r a tt  rä t t  förstå de tta  undseende hos vederbörande, då  de 
likväl blott var fråga om gossar och ynglingar, m åste man erinra sig, 
a tt  en adelsman d å  för tiden betraktades som en varelse af ädlare 
blod och egde alla möjliga företrädesrättigheter. Konstitutionerna 
sjelfva föreskrefvo ju, a tt  grefvars och friherrars söner togo plats fram
för professorerna. Och dessa funno sig sjelfva sm ickrade af a tt  välja 
en yngling, som ännu var deras lärjunge, till rektor och ställa  honom i 
spetsen för universitetet. Öfverallt trädde  denna underdånighet fram 
N är Freinsheim ius 1645 höll s itt depositionstal till G ustaf B anér (den 
store Johans vanartade son), slöt han  det med a t t  anbefalla honom 
först hos universitetets särskilda prydnader, de välborne friherrarne och 
riksrådssönerna, och först derpå hos professorerna. Och Skytte sjelf 
y ttrade  i s itt lysande ta l till ungdomen 1640, a tt  om de närvarande 
studenterna af lägre härkom st, hvilkas sinnen icke stego mot höjden, 
ej förmådde vända om från de t inrotade falska filosoferandet, så vän
tade det deremot af de öfriga, hos hvilka bodde en gudomligare själ, 
hvilkas börd var lysande och ädel, och hvilkas b röst Titan, såsom 
skalden säger, format af en ädlare lera. Vi hafva också sett, huru 
universitetets genom privilegierna försäkrade dom srätt sattes i fråga, 
n är de t gällde en adlig student.

Åtskilliga obehag lingo professorerna röna af denna ynglingahög- 
färd. R iksrådssönerna ville liksom grefvarne och friherrarne gå före 
professorerna i processioner; och Oxenstjerna sjelf drog sig för a tt  be
stäm m a något i den saken; deremot fann han billigt, a tt  professorn

')  J f r  det förut anförda yttrandet af lionoin vid visitationen 1647, a tt han, som 
understundom måste »nappas med föräldrarna», visste, a tt det ej var lätt.
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gick före dem både in ocli u t  af au d ito rie t '). öfver det senare hör
des upprepade klagomål, liksom äfven öfver a tt  de höllo -sina offent
liga ta l på timmar, som voro till professorernas föreläsningar anslagna, 
och trängde sig i kyrkan in i andras, särskildt borgerskapets bänk
rum  Deremot ä r  det ganska sällan, a t t  konsistorii protokoll hafva 
något a tt  förmäla om våldsam heter begångna af adliga ynglingar, 
vare sig orsaken verkligen varit e tt hyfsadt uppförande å  dessas sida 
eller obenägenhet hos professorerna a t t  rö ra  vid de sto lta  junkrar- 
nes enskilda lif.

E tt a f de egendomligaste dragen i det svenska universitetslifvet 
h a r  den s. k. nations- eller landskap sinrättningen varit. Det ligger 
nära  till hands, för den, som känner landskapsdelningens uråldriga 
anor och djupa ingripande i vår samhällsutveckling, a tt  antaga, det 
denna vid våra universitet så  stark t rotade sam m anslutning af studen
terna  i nationer skulle gå lika lång t tillbaka i tiden, som universi
tetets egen historia. Så ä r  dock icke fallet. Det ä r  egentligen mot 
slutet a f den period jag  nu behandlar, som denna studenternas för
delning i landskap fram träder. Af sig sjelft, u tan  någon åtgärd  ofvan- 
ifrån, h ar denna inrättning i tysthet u tb ildat sig, till dess den ofÖr- 
m odadt s tå r  för våra  ögon som e tt fullbordadt faktum. D etta säger 
oss, a tt  den framdrifvits u r de gifna förhållandenas egen natur, såsom 
deras nödvändiga frukt. Landskapets söner hafva dragits tillsammans 
i känslan af gemensam härstam ning och det band, som vistelsen vid 
samma skola knyter mellan lärjungarne, h ar s tä rk t denna förbindelse.

Y tterst få äro de spår man finner af nations inrättningens be
gynnelse. De visa, a tt  man först samlades till gemensamma nöjen, 
vanligen s. k. cornuts-öl, d. v. s. dryckeslag med anledning deraf, a tt  
någon landsm an undergått depositionen (cornua deposuerat) och så 
vederbörligen antagits som akademisk medborgare. Redan 1G2G be
slöt konsistorium a tt  förbjuda dessa »convivia cornuta» och derför 
ålägga böter; upprepandet af förbudet visar, a tt  seden hade stark  
trad ition  för sig. Så småningom utvidgades dessa glada samqväm 
till så  kallade »conventus nationales». Denna nyhet föreföll dock de

')  Visitationen i April 1637 (Thvselii Handlingar etc. II. s. 49; fins ej i Bergii 
edition).

2)  Konsist. protok. d. 6 A pril 1642 och 13 M ars 1644. Det är m ärkligt nog, 
a tt se professor Daniel Behrn i bref till Axel Oxenstjerna d. 2 April 1644 (Riksark. 
Oxenstj. brefvexl.) bedöma tvisten, om ädlingarne skulle gå in på auditoriet före 
professorn, på följande sä tt: Verum quia p a ru m  attinet, quo ordine in. um bris hisce 
procedatur, fac ile  preerogativa illa  a p lerisque susque deque habetur et merito 
plus (cstimatur fom entum , quod tan tis  Lyceci ornam entis debetur, equam fr ig id a  
cujusquam  ambitio. Om detta är uppriktigt skrifvet, så vittnar det, huru van man 
var a tt falla undan.
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styrande fäderna a tt  vara  e tt oskick; ock dessa konventer förbjödos 
både 1650 och 1054 *). E tt  y ttrande vid sista  tillfället sprider ett 
m ärkligt ljus öfver saken. Professor Ravius protesterade nemligen 
»mot conventus nationales, sade a tt  de förorsakade mycken oreda, i det 
a tt  de (juniorerna) skola v ara  uti seniorernas devotion, hvilka ordi
nera dem till sina lectiones privatas ock d raga  dem ifrån lectionibus 
publicis, förbjuda a tt  köra den professor, som gör dem något emot». 
I de nya konstitutionerna af 1655 förbjudas också strängeligen alla 
nationssammankomster vid straff af relegation -). Ret var dock a tt 
käm pa mot strömmen. Vi skola under nästa  tidekvarf se, kuru dessa 
landskap redan å re t efter konstitutionernas utfärdande florera i ett 
betydande antal, och kuru konsistorium sn a rt vidtager den förnuftiga 
åtgärden a tt öppet erkänna ock söka leda den rörelse, som det icke 
var i stånd  a tt undertrycka.

Med större skäl bekäm pade man det misbruk, som utvecklat sig 
u r  den s. k. depositions ceremonin. Denna urgam la sed vid de ut
ländska universiteten kade med mycket annat ifrån dessa öfverflyttats 
äfven till oss. Redan 1595 skedde en högtidlig deposition3), som 
rek tor med egen kand i m atrikeln antecknat. Denna ceremoni, som 
en kvar, kvilken äm nade inskrifva sig, m åste genomgå, afsåg a tt bild- 
likt erinra ynglingen om all den råh e t ock okunnighet, kvilken kan 
kos sig ock and ra  kade a tt  bekämpa, för a t t  blifva en kunnig ock 
sedlig menniska. Småningom blef dess förnäm sta uppgift a t t  bereda 
åhörarne en skäm tsam  stund, ock det ä r  lä tt a t t  förstå, kuru  den 
sålunda, a f äldre kam rater tilläm pad p å  yngre, sn art förde till plump
het, sjelfsvåld ock misshandling. Den försiggick stundom  på e tt af 
auditorierna, men oftare, isynnerhet n är de t gällde m era fram stående 
personers söner, i enskilda kus; i nästa  tidekvarf fans i öfre våningen 
a f  Gustavianum en särskild s. k. depositionssal. Filosofiska fakultetens 
dekanus var närvarande för a tt  tillse, a tt  a llt gick ordentligt till; 
slägtingar ock vänner, stundom  äfven professorerna, ock så m ånga af 
akadem isk ungdom, som kunde skaffa sig tillträde, deltogo som åskå
dare. Ceremonins ledare, depositorn, kvilken konsistorium vanligen 
u tsåg bland de skickligaste m ag is tra rn e4), iförde derpå djeknarne

')  Den 13 November 165C ocli den- 2 0  September 1654 (konsist. protokoll).
*) Cap X X III, § 17.
3) Se ofvan s. 91.
4) Sedermera riksrådet Björnklou var som student i fråga a tt få platsen. När 

Gyllenhjelm 1633 förordade Bengt Baaz till lärare för K arl Gustaf lade han vigt 
vid, att han varit depositor i D orpt (Feilitzen, Om K arl X:s uppfostran i Pedagog. 
Tidskr. 1872, s. 213). Olof Rudbeck säger om prof. Petrus Ljung, att han som de
positor rarum  utique et inusita tum  ingenii acumen non sine audientium  a d m ira 
tione et voluptate sum m a ])crpetuo p ro d id it  (program  2 6  Ju n i 1679).
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allehanda af brokiga lappar hopsatta kläder, fäste horn och åsneöron 
vid deras slokiga hattar, sa tte  långa svintänder i deras mungipor, 
nedsotade dem i ansigtet och kastade en svart kappa öfver deras 
skuldror. Sjelf påtog han e tt vidrigt skråpukansigte och, sedan han 
väpnat sig med en lång staf, i hvars ända en träyxa var fastsatt, dref 
han med denna sina olyckliga offer in i den sal, der åskådarne voro 
samlade. H är fingo de först underkasta sig allehanda gäckerier för 
sin besynnerliga utstyrsel; derpå ställde depositor snärjande, gåtlika 
frågor p å  dem, för a t t  bringa dem i förlägenhet'), och n ä r de svin- 
tänder de hade i munnen gjorde svaren m era likt e tt grym tande än 
e tt menskligt ljud, kallade han  dem svin och tuktade dem med några 
lä tta  rapp. Slutligen framtog han u r  sin påse depositionsinstrumen- 
te rn a  2). Med en stor sax eller tång  af trä d  fattade han dem om hal
sen och riste  de stora betarne u r deras mun, med en såg af träd  
låtsade han afsåga hornen och åsneöronen. D erpå fram tog han en 
hyfvel likaledes af träd , lä t dem lägga sig på golfvet och hyllade dem 
så  ihärd ig t på alla  sidor. Vid en hvar af dessa ceremonier tolkade 
han  i några ord dess betydelse. Sedan d e tta  elddop v ar lyckligen 
öfverståndet, framfördes de till dekanus, som höll e tt ta l till dem, 
hvarpå, sedan man lagt sa lt på deras tunga och gju tit vin på deras 
hufvud, de af honom förklarades för fria studenter 3).

K onstitutionerna af 1626 förbjödo strängeligen a llt oskick och 
råh e t vid depositionen sam t fastställde de afgifter novitien skulle be
tala. D etta  oaktad t inritade sig i begge fallen de gröfsta missbruk, 
i de t senare derigenom a tt  de gamla studenterna utpressade pennin
gar af de nykomne. A r 1633 fann sig den barske W allius, som då 
var rektor, föranlåten a tt  offentligen inskrida. Ej mindre än tre pro
gram, rik tade mot dessa missbruk, utfärdades af honom inom fjorton 
d a g a r4). Han påstod, a tt  depositionen u ra r ta t till en riktig  tortyr,

')  E n tysk författare (Schmidt, Gesch. d. pädagogik I II ,  s. 203) meddelar Åt
skilliga af dessa narraktiga frågor. En var t. ex. wie viel Jlöhe gehen in  einen 
sclieffel; när recipienten oj var i stånd a tt besvara denna onekligen kinkiga fråga, 
fick han  en örfil och följande upplysning: lerne (las heute von m ir, d as (lie Jlöhe 
nicht in den scheffel gehen, sondern sie hiipfen liinein.

2) Universitetets nordiska samling förvarar de gamla instrumenterna.
3) Någon samtidig teckning af ceremonin fins icke. Hufvudkällan ä r  den be- 

skrifning, som fransmannen De la Mottraye gifver i sin resa (Tom I I  s. 316). Han 
besökte 1716 Upsala och hade ej svårt att få reda på saken, som först 1691 afskaf- 
fats på K arl XI:s befallning.

4) Acad. Upsal. decretum . . .  d. 11 Ang. 1633 (afskrift af Hadorphs hand i Ups. 
Bibi., Nordins saml. Acad. in. 4:o); senatus academici se n te n tia ...  d. 18 Ang. 1633 
(Ups. Bibi. Palmskölds saml. Tom 281 s. 415); Judicium  academicum . .  . d. 24 Ang. 
1633 (anf. st. bland universitetsprogrammen).
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a tt  m änga derför icke vågat sig till universitetet, somliga valt 
annan lefnadsbana. Hvarje gammal student agerade depositor, och 
de utgifter, som torr gingo till universitetets tjenstem än, föllo num era 
i händerna p å  desse hungrige och törstige veteraner, hvilka använde 
dem till skändliga dryckeslag. Dessa gam la studenter nöjde sig ej h är
med, utan behandlade novitiernas öfriga egendom som sin tillhörighet, 
hvarigenom de senare stundom så utblottades, a tt  de m åste lenm aUpsala. 
Nu förbjöds a tt  taga högre depositionsafgift, än konstitutionerna före- 
skrefvo. Äldre student, som gjorde sig skyldig till utpressning, skulle 
sä ttas  i h å rd t fängelse, böta och relegeras. Både O xenstjerna och 
Skytte u ttalade sig skarp t mot upptågen vid depositionen. Den förre 
y ttrade vid visitationen å r  1637, a tt  han icke ville veta a f  de myckna 
»narreputser och larvis», depositor skulle bortlägga det stygga an- 
sigtet *). Den senare förmanade i Januari 1639 a tt  den »lede larva» 
skulle afiäggas och den »slemme vexationen och sto ra  huggen för
tagas». Men oaktadt begge kanslerernas yrkande och oaktadt konsi
storium  i November 1639 beslöt, a tt  »larven och an d ra  ineptier» skulle 
alldeles afskaffas, emedan »sådana histrioniska apespel hafva i förtiden 
kommit mycket ondt åstad  oc.li äre in tet an n a t än reliquiae ethnicismi», 
fortfor i alla  fall det gam la oskicket a tt  b lom stra lika yppigt. Då 
föll man slutligen p å  den tanken a t t  afskaffa alltsam m ans. »Ty», 
som det heter i protokollet d. 7 October 1646, »vexatio novitiorum 
h ar jäm väl ock genom detta  tag it uppå tjugu års tid  så öfverhanden, 
a tt  hon ej s tå r  på  annat sä tt till a tt  bota. Och a t t  man and ra  in
commoda förbiginge, ä r  icke detta  det ringaste enormitet, a tt  collu
vies m agna ociosorum hominum slå r sig in i det hus, hvarest depo
sitio skall förhänder hafvas, så  a tt  omöjligt kan vara, än  en onyttig 
bekostnad efter följer uppå dryckenskap och andra odygder». N ågra 
å r  senare hette det, a tt  K. M:t hade i sinnet a t t  alldeles afskaffa 
seden'2), men det stannade d å  som hittills vid b lo tta  orden.

A and ra  sidan fäste man stundom  rä tt  mycken vigt vid saken, 
såsom en slags akademisk tradition. R iksrådet P er B anér hade 1636 
begärt, a t t  hans son, som blifvit slagen till riddare  i England, skulle 
slippa deponeras, men konsistorium ville för exemplets skull ej raed- 
gifva det, dock skulle b lo tt dekanus vara närvarande. Och Freins- 
heimius prisade 1645 vid en deposition sedens förträfflighet och n y tta 3).

')  Bergii Förråd  etc. s. 27. Stigzelius yrkade detsamma samma år (d. 24 
Maj), men tyckte, a tt om han hade en peruk, kunde det icke skada.

2) Kongl. protokoll den 15 Januari 1652.
3) I sin oratio 1645 i Mars, då Chruzelii son deponerades. Han säger, a tt  pläg- 

seden ä r  auctorum  dignitate venerabilis, causarum  cestimatione prudens, m odera
tione usus humanissim a et eventu m axim e fructuosa.
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Och (lock hände det, a tt  den tilläm pades med sådan hänsynslöshet, 
a tt  personer deraf togo skada. N är samme P er B anérs son Nils år 
1637 deponerades, slog depositor honom ett så r i hufvudet med sin 
träyxa; det uppskräm da konsistoriet afsatte mannen från em betet och 
kastade honom i fängelset; fadern var (lock nog förståndig a t t  lägga 
sig u t lör den olycklige och skjuta skulden på sonens egen oförsig- 
tighet ’). N ågra å r  senare anklagades depositor, a tt  han både slagit 
en person döf och förderfvat hans arm  sam t derjäm te »förolämpat en 
pigas goda namn och rykte». Han dömdes till skriftlig afbön, ehuru 
han försvarade sig med a t t  novitien varit full, svarat ovettigt och sla
git igen -).

I)et säger sig sjelft, a tt studentlifvets y ttersida på denna tid  m åste 
i mycket förete en våldsam het och råhet, som icke kan annat än före
falla en nutidens b etrak tare  i hög grad stötande. Men man m åste härvid 
liafva för ögonen dels den brist på förfining i y ttre  skick, som vid
lådde sjelfva tiden, dels dessa ynglingars simpla uppfostran, dels den 
obundna och öfvermäktiga ställning, som studenterna m åste in taga i 
en stad  så liten, som U psala då var. Det öfversvallande ungdoms
mod, som alltid  kommer a t t  gifva sig luft, då ynglingen först släppes 
u t i lifvet p å  egen hand, parade sig h ä r  med denna anda a f  obändig 
kraft, som genomgick svenska folket, och som innan den tyglats slog 
u t i rå  våldsamhet, men ock ledd på den rä tta  s trå ten  var i stånd 
a t t  nedbryta hvarje hinder. Och för öfrigt kan den tidens sedliga 
lif än mindre, än nu ä r  fallet, bestäm m as efter brottm ålsprotokollens 
innehåll och antal. Men de kasta  i alla fall ljus öfver lefnadssättet 
och sederna.

De vanligaste förbrytelser, för hvilka studenterna kallades inför 
den akadem iska senatens forum, voro slagsmål, dryckenskap, otukt 
och någon gång äfven stöld.

A tt ungdomen pröfvade sina arm ars kraft på  sig och andra, kunde 
lika lite t då, som nu, alldeles undvikas. Men saken hade sin betänk
liga sida på en tid, d å  de flesta studenter gin go beväpnade, och k ri
gisk id ro tt ansågs som den högsta af alla. Vi hafva sett, hvilket 
lefverne h är fördes, d å  Messenius eggade ungdomen mot Rudbeckius 
och konsistorium, och hu ru  Gustaf Adolf strängeligen förbjöd studen
te rn a  a tt  »draga bössor eller värjor». Förbudet förblef en död bok- 
staf. Gång p å  gång dömde konsistorium slagskäm parne a tt  s itta  i 
prubban, böta och m ista svärdet, det åstadkom  ej någon minskning

')  Konsist. protokoll d. 17 Jun i 1637 och Banérs bref d. 20 (bland Litera; 
procerum regni).

2) Anf. st. d. 3 Mars 1647.
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i tillgången på vapen eller inskränkning i deras bruk. Blod flöt litet 
emellan och afhuggna fingrar höra ej till sällsyntheterna. Det var ej 
blott sinsemellan, som studenterna slogos, u tan  äfven med borgarne och 
deras drängar. N är krigsfolk någon gång inqvarterades, kom det 
vanligen till en riktig batalj; vid e tt a f dessa tillfällen blef en tysk 
ry tta re  på platsen. Duellväsendet tyckes derem ot lyckligtvis icke hafva 
fått insteg. Jag  känner blott tvenne exempel derå, det ena från 1G24 
och det and ra  från 1653.

Öfvertriidelser af det sjette budet voro långt ifrån sällsynta. Konsi
storium  sökte härvid som oftast, der så  lä t sig göra, tilläm pa (len 
grundsatsen, a tt  den brottslige skulle genom giftermål upp rä tta  sitt 
fel, men studenterna vägrade som oftast och läto sig ej a f hotelser 
eller fängelse bevekas. Det var så  mycket m indre underligt, som 
m yndigheterna förforo utan  urskilning, äfven då (let var fråga om 
verkligt liderliga qvinnor.

Någon gång hafva studenter varit för stöld anklagade. Vanligen 
rö rde  dock m ålet obetydliga saker, såsom stöld af äpplen i stadens 
trädgårdar, »ett litet stycke sammet och e tt p ar regarnsstrumpor» 
m. m. En gång, som jag  ofvan berätta t, hade en student stulit gärd
sel för a tt  uppvärm a e tt a f kommunitetets usla kyffen. F ö r a tt  h är 
vara  rä ttv is fordras dock a tt erinra sig, hvilka dåliga elementer måste 
finnas på en tid, då  önskan a tt  undslippa krigstjenst d ref åtskilligt 
löst ungt folk a tt  söka universitetets skydd.

Vid e tt tillfälle h a r  en student, Israel Danielsson, å r  1650 blifvit 
för mord anklagad, dömd till döden ocli a frättad . Han hade i för
ening med två andra lika illa kända personer ihjälslagit en dräng, 
dessutom begått flera stölder, en i förening med inbrott, och hjelpt 
langar på slottet a tt  rymma.

S tarka drycker spelade naturligtvis en betydande rol vid alla 
dessa tillfällen. Öl var den vanliga drycken, som stundom  kunde åtgå 
i betydliga qvantiteter. 1627 hade en student, en borgarson och en 
tysk soldat i kompani druckit 6 till 7 kannor öl och derpå väpnade 
med svärd och påkar dragit ikring på gatorna och öfverfallit de mö
tande. Någon gång förtäres vin, stundom äfven bränvin. Man kan 
lä tt  tänka, huru  osäkert h ä r  skulle vara om qvällarne, då dylika öfver- 
lastade sällar ströko omkring på gatorna, söiulerslogo fönster, ham 
rade  och höggo på portar. Ingenting var lä ttare , än a tt  komma en 
strid  åstad, då  borgarsönerna äfven gingo beväpnade, och slutligen 
den ej ringa skaran af de adliga studenternas tjenare äfven buro 
svärd. N ågot undseende för person gafs ej. N är riksmarsken Jacob 
De la  Gardie 1630 besökte Upsala, kom det till s trid  mellan hans 
hoffolk och studenterna. De förra drefvos in på den gård, der han

Ups. Univ. H ist. I. 25
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tagit <ivarter, och oväsendet var sådant, a tt  lian sjelf m åste stiga 
upp u r sin bädd och lians grefvinna greps a f  en djup förskräckelse, 
hvilket a llt gjorde de akadem iska fäderna högst oroliga. E t t  fasligt 
oväsen åstadkom s em ellanåt genom onödigt skjutande p å  gatorna. 
Mer än en gång öfverlade konsistorium om åtgärder deremot. År 
1(540 d. 2)5 Juni beslöt man a tt  offentligen anslå en varning mot det 
onödiga skju tandet icke blott om nätterna, utan äfven om dagarne, 
»förehållandes den stora farlighet, som dermed följer, när loden så 
utsläppas utan någon nöd och trångm ål».

Konsistorium sparade icke p å  varningar, ho t och straff med an
ledning af studenternas utsväfningar. Men der fans ej den starka 
band bakom, som sträng t och stad ig t gjorde allvar af de b is tra  orden. 
Och det öfverdrifna språk, som den hetsige W allius förde som rek
tor, hade väl snarare m otsatt verkan. Ilan  utfärdade nemligen 1633 
e tt program, i hvilket »dessa fridens och hvilans fiender. . . ,  som med 
sina tä ta  besök på krogarne, svalg och dryckenskap, svirrande, skrän, 
bölande och s itt m er än  helvetiska, nästan djefvulska tju tande hånade 
den djupa sorgen öfver konungens bortgång», hotades med inspärr
ning i universitetets sm utsigaste fängelse. E t t  af de stö rsta  hindren 
för ordningens upprätthållande var, a tt  krogarne och källarne höllos 
af vinstbegärlige egare öppna hela n ä tterna  igenom. F örst å r  1(540 
lyckades konsistorium  och m agistrat förena sig om e tt beslut, som i 
hegges namn offentliggjordes (d. 1 M ars 1(540). Deri förbjöds vid 
hårdaste  straff a tt  sälja rusdrycker efter 8 om qvällen på vintern, 
9 om sommaren; ingen fick taga en students kläder eller böcker i 
pan t för ölskuld, och klagomål öfver dylika fordringar skulle ej af 
konsistorium upptagas.

Axel Oxenstjerna uttalade sig skarp t härom  vid s itt besök i 
April 1637. Han ville icke veta af det sjelfsvåld, som utrikes vore i 
svang; om rektor toge i med h å rd  hand, vore d e tta  hjelpt. P å  hans 
befallning var det som universitetet, sedan det visat sig a t t  kurso- 
rerna voro aldeles vanmäktiga, fick en egen vakt med en vaktm ästare 
i spetsen, hvilken kunde med besked taga en karl i kragen. Men 
ehuru de voro med bardisaner beväpnade, lågo de ej sällan under 
för sina ta lrika m otståndare.

Der saknades hos ungdomen fruktan för lagens straff och ak t
ning för myndigheterna. De senare hade deri sto r skuld genom a tt 
icke straffa med stränghet ocli dock med u rsk iln in g '). Relegation

') Som bevis på brist härutinnan kan ja g  anföra, a tt ena gången en student 
fick för tandutslagning plikta med fyratio daler och 3 veckors fängelse, under det 
en annan, som slagit en qvinna, huggit och rifvit henne i hufvudet med sporrarne, 
slapp undan med G daler och en veckas fängelse (Kons. protokoll d. 3 Augusti och
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var e tt kännbart strati', men af m edlidande förvandlades d e tta  oftast 
i böter och fängelsestraff. Och det senare betrak tades m era som ett 
lustigt äfventyr, då det saknade allt, som annars gör de tta  straff 
tryckande. Derinne dracks, spelades och skriades, man sönderhögg 
bjelkarne och nedref skorstenen. Blef tiden allt för lång, så b rö t 
man sig u t u r  (len illa forvarade prubban. K ursor m åste en gång 
sjelf vandra der in p å  fem dagar, emedan han icke gjort slut på 
dylikt lefverne. Och inför konsistorium sjelft visade studenterna stun
dom en obegriplig tro tsighet och oförskämdhet. E n  gång svor en 
student, a tt han  icke skulle gå in i prubban, förr iin han finge någon 
med sig till sällskap; en annan förhöll sig otillbörligen m ot rä tten  
»med knäppande och elaka åthiifvor».

P å  borgerskapet såg studenten ned med en viss öfverlägsenhet. 
Det var e tt älsklingsnöje a tt öfverhopa borgarne med allehanda öknamn, 
såsom »bälghundar, skinnare, skafvare och skinnbrackor». Desse å 
siii sida kallade studenterna för b e rn h u te r1). P>egge partierna  lefde 
i e tt ständigt krigstillstånd. Jag  h ar berätta t, huru  borgerskapet 
gaf sin ovilja luft genom a tt  vägra studenterna åtskilliga bänkplatser 
i Domkyrkan och genom a t t  förfölja dem, som sysslade med handt- 
vcrk och derigenom gjorde ingrepp i den borgerliga näringen.

Obetydligt var dock det obehag, som borgerskapet i allm änhet 
utstod af studenterna, jäm fördt med det förtryck, som de äldre stu 
denterna utöfvade mot de yngre. Denna så kallade penalism var 
ock e tt lån från de u tländska universiteten, men som med lätthet 
akklim atiserades på svensk botten. Den första bekanskap novitien 
gjorde med denna tyranniska tradition  träffade egentligen hans kassa. 
Sedan han nemligen hlilVit a f depositor vederbörligen misshandlad, 
fick han ställa  till e tt s to rt kalas för sina landsmän, det s. k. Cornut- 
ölet, der tobak och öl m åste spenderas öfver lag. Yi liafva sett, 
huru konsistorium  förgäfves sökte stäfja missbruket. O xenstjerna be
fallde 1637, a tt  såväl dessa gästabud, som »alla vexationes med penale- 
namnet, kofötter och sådant» skulle aldeles förbjudas. Men både det 
ena och det and ra  fortfor likafullt a tt  hlomstra. Ärkebiskop Pauli
nus h a r  lifligt nog skildrat, hvad en penal fick utstå. Det hjelpte 
föga, a t t  a f de olycklige den ene var prokanslerns son, den andre 
hans slägtinge. Man ropade penal eller kofot efter dem i kyrkan, 
på badhuset och annorstädes. N är den ene af dem, en E ricus Erici, 
kom in till en annan student, befalldes han a tt  dricka, och då han

14 Nov. 1G2G). — Välment och försigtigt var, a tt konsistorium 1630 (d. 1 Sept.) be
slöt, a tt relegationerna icke skulle utan synnerlig orsak tryckas, för a tt icke, om 
de felande blifva märklige män med tiden, sådant må ligga dem under ögonen.

')  Förvridning af Bärenhäuter, lathund.
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vägrade, ltlef han m isshandlad ocli liclc sina kläder sönderrifna. Ärke
biskopens klagom ål för rek tor hade ingen påföljd; studenterna, upp
retade öfver, a tt  E ricus ej bjudit p å  Cornut-öl, skrefvo med blyertz 
p å  e tt bräde i sjelfva konsistorii förstuga: »Erice E rici Suderman, 
vet hut du surfot, gif u t d itt cornut å t  dina landsm än eller du skall 
få stut». Paulinus skref i s itt h jertas b itterhet till rikskanslern och 
klagade '). E n  penal kunde vänta sig a tt  blifva föremål för hvad 
upptåg som helst. En gång infann sig en student med sin pneceptor 
i konsistorium och klagade, a tt  han jäm te en annan novitie lialft 
med våld tvingats in i en annan students kam m are; der hade de 
m åst dansa med hvarandra och gifva hvarand ra  örfilar under dan
sen, s tå  på knä p å  en k ista och dricka alla  penalers och hundars 
skål, slutligen knäfalla p å  golfvet och tagande en knif i munnen söka, 
under det händerna höllos på ryggen, faststö ta den i golfvet2).

M era sällan finner man, a t t  de äldre genom spel ariockat de 
yngre deras penningar, liksom spel i allm änhet icke tyckes hafva 
varit så  synnerligen u tbredt. Vanligen var enda följden förlust af 
pengar, men en gång tyckes den olycklige tappande lagt saken dju
pare på sinnet. Konsistorii protokoll3) förtälja nemligen, a tt  kyrko
herden i Hökhufvud »besvärat sig öfver sin sons M artini ömkliga 
tillstånd, som ä r förbistrad  och yr blefven, förnäm ligast som han 
mente genom kortspelande». Han och en Thomas Michaelis hade 
dobblat i tre  sam fälda nätter, hvarunder den senare spelat af den 
förre hans kappa, kläder, ha tt, böcker och penningar, 3 1/ ,  aln kam- 
m ardukslärft och en stöfvelhud, »deraf bemälde M artinus hafver kom
mit till d jupa tankar, helst deraf, a tt  de under hög- och aftonsångs- 
predikan hafva spelat».

Det å te rs tå r a tt  kasta  en blick p å  universitetets egentliga verk
samhet, såsom ledare för ungdomens stud ier och såsom vetenskaper
nas representant. Föreläsningar och d isputationer voro professorns 
egentliga uppgift. K onstitutionerna af å r  1G2G bestäm de till och med 
de författare och arbeten, livilka skulle u tgöra föremål för föreläs- 
ningarne. De föreskrefvo äfven, a t t  lärarens kurs i allm änhet borde 
på e tt å r  afslutas och a t t  han  för hvarje halfår skulle uppgifva så
väl hvad han under förra term inen sysselsatt sig med, som hvad han 
under den nästa  tänkte behandla. De senare uppgifterna skulle ge
nom rektors försorg offentliggöras i en föreläsningskatalog. Man kan

')  1638 d. 17 A pril (B ihanget n. 107, s. 345).
2) Den 12 Februari 1G40.
3) Den 20 M ars 1640.
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flock hysa e tt berättigad t tvifvel om detta laghiul verkligen iakttagits, 
efter dylika kataloger äro för tidehvarfvet ganska sällsynta och p å 
minnelser gifvas 0111 deras u ta rb e tan d e1).

Det torde ej sakna s itt intresse a tt  med ledning af de fyra äld
sta  katalogerna, hvilka ligga hvarandra mycket n ära  i tid en 2), göra 
sig reda för innehållet a f föreläsningarne. 1 den teologiska fakul
teten, hvars tre  första professurer alla omfattade exegetiken, läste 
W aliius 1) fortsättning af Mose böcker och Kon ungaböckerna, 2) 
Salomos skrifter och Esra, 3) Gamla testam entets historiska böcker 
jäm te fortsättning af Salomos skrifter, 4) A ndra Konungaboken och 
de apokryfiska skrifterna; Lenccus 1) fortsättning a f  Apostlagernin- 
garne, 2) samma bok, 3) afslutning af densamma, 4) Johannes Evan
gelium; Jonas M agni 1) fortsättning a f  Daniel, 2) Daniel och Zacha
rias, 3) Zacharias och Daniel, 4) Zacharias och M alachias; L aureliu s  
(prof. i dogmatik) 1) T rosartik larne sam t öfversigt a f de teologiska 
kontroverserna, 2) detsamma, 3) detsam m a från läran  om nådavalet, 
4) läran om sakram enterna.

I ju rid iska fakulteten föreläste Siden ius  (prof. i svensk rä tt)  l)  
tred je  boken af Institu tionerna jäm förd med svenska rätten  och dess
utom på särskilda tim m ar den gam la rättens regler, 2) fjerde boken 
af Institutionerna och Arfdabalken i svenska lagen, 3) Tingmålabal- 
ken eller processrätt jäm te de två följande b a lk arn e3) jäm förda med 
den rom erska och kanoniska rä tten  sam t med formerna vid de för
näm sta europeiska kanslierne, 4) fortsättning (neml. på  föregående 
term ins okända föreläsning); Loccenius  (prof. i romersk r ä t t 4) 2) 
Institutionerna, 3) deras andra, tredje och Ijerde bok, 4) afslutning 
af Institutionerna, derpå rättsreglerna.

I medicinska fakulteten: Chcsnecopherus 1) M agiri fysiologi, 2) 
M eteorologi5); F ranck  1) Botanisk öfversigt a f växternas sanna och 
ursprungliga benämningar, äfveusom deras ny tta  i olika och svåra

') F rån detta tidehvarf finnes ej flere kataloger, än för de tre terminerna Maj 
1634—Nov. 1635 (tryckta af Gabriel Oxenstjerna i hans Reetoratns Ubsaliensis); 
Nov. 1636—Maj 1637 (B ihanget n. 102, s. 328), och vintersemestrarne (Nov.—Maj) 
1645 och 1651 (Ups. Bibliotek). F lera hafva säkerligen funnits, ty 1642 d. 23 Nov. 
säger rektor, att han anslagit pradectiones publicas. — 1639 i Nov. beslutes, a tt förc- 
läsningskatalogen skall noggrant antecknas af kursorcrna och hvarje halfår öfver- 
leninas till rek tor (Bihanget s. 364).

2) Ja g  betecknar dessa fyra (från 1634—1636 se föregående not) med siffrorna 
1, 2, 3 och 4.

3) Således Edsöres och Högmålsbalkarne.
4) L. nämdes till jurisprofessor först 7 Nov. 1634.
5) Han föreläser ej tredje terminen, troligen för sjukdom ; nfled d. 31 Jan . 1636.
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sjukdomar, 2) fortsättning, 3) växtrikets historia, 4) afslutning häraf, 
läran om trä d  och växter sam t deras medicinska nytta.

I filosofiska fakulteten: S ten ius  (prof. i astronomi) 1) fortsättning 
af läran  om fixstjernorna sam t derpå läran om de rörliga himlakrop- 
parne, 2) samma ämnen, 3) det senare, 4) afslutning af sam m a ämne; 
Svcno Jona; (prof. i hebreiska) 1) clem enterna i hebreiska språket,
2) fortsättning ocli för öfnings skull Davids psaltare på hebreiska, 
kaldeiska, syriska ocli arabiska, 3) syriska och arabiska språkens 
grunder, 4) den sedvanliga årskursen i orientaliska sp råk  begynnande 
med elem enterna i hebreiskan; G estrin ius  (prof. i m atem atik) 1) 
fortsättning af den allm änna aritm etiken och uppvisande af dess 
tilläm pning i de t borgerliga lifvet sam t algebra, 2) afslutning af algc- 
bran, 3) den astronom iska tideräkningen, 4) geometri; Staienus  
(prof. i grekiska) 1) afslutning a f  Iliadens fjerde rapsodi, derpå  Pauli 
första b ref till K orintierna, 2) afslutning af detta, 3) det and ra  bref- 
vct, 4) d:o till Eph., Phil, och Kolosserna; Loccenius  (prof. i historia) 
1) Curtii femte och följande böcker (hans följande föreläsningar, se 
ofvan på juridik). Såsom professor e. o. Skytteanus föreläste Locce
nius 1) tal ur Livius, Tacitus och andra författare, 2) ta l u r  Curtius,
3) Ciceros bref till sin broder Qvintus, 4) afslutning a f  Cornelius 
Nepos ocli Taciti lefnadsteckning öfver Julius Agricola; hans efter
trädare  B ru n n iu s  4) Allmän verldshistoria; M artinus Olai Nyco- 
p en sis  (prof. i mekanik och optik) 1) läran om ljusets brytning ocli 
Aristoteles m ekaniska problemer, 2) fortsättning, 3) olika slag af mät
ningar med instrum enter, 4) oktantens användning och nytta; B rin -  
yiu s  (prof. i etik ocli politik) 1) Gobi politik och dess tillämpning 
på historien, 2) fortsättning och Aristoteles politik, 3) fortsättning 
härå, 4) de två senare böckerna af Aristoteles politik; G ylle  (prof. 
i poesi) 1) tredje boken af Ovidii metamorfoser och användningen af 
poesins regler, 2) sjunde och åttonde böckerna af metamorfoserna,
3) deras åttonde bok; hans efterträdare  F ornelius  4) Ovidii tredje 
bok och Fasti; Olaus U n o n isv) 1) det r ä tta  bruket af Topica i talet 
för Marcellus ocli an d ra  arbeten, and ra  boken i Rami logik, 2) fort
sättning af Ramus, derefter det sanna och rä tta  b ruket af logiken, 
sedan logikens första del, 3) afslutning af denna, logikens syntetiska 
och analytiska användning, slutligen sätte t a t t  disputera; S tiyze liu s
4) metodlära ocli derpå fram ställning a f  logiken i förening med logisk 
analys af åtskilliga ta l hos Sallustius.

Det ä r  svårt a t t  säga, om professorerna lå tit komma sig till last 
försumlighet i sina föreläsningar. Jag  h a r ofvan n ä m t-), a tt  Skytte

')  F il. adjunkt, förestod professuren i logik under Stigzelii utländska resa. 
*) Se ofvan s. 311.
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vid sin visitation 1G44 sade professorerna, a tt  der vid hofvet gick 
e tt  rykte, a tt  n ära  halfva å re t lästes intet offentligen, men a tt  han 
sjelf viil förstod, a tt  orsaken vore den, a tt studenterna reste tidigt bort 
och kommo sent tillbaka. Men annars h a r jag  ej sett klagomål här- 
öfver framkomma. Deremot tyckas de förnyade uppm aningarne från 
professorernas sida till studenterna vittna, a tt dessa ej bevistade före- 
läsningarne träget. Och andra bevis saknas ej härför. N är den 
lärde Sehefferus 1648 läste enskildt öfver Livius, hade han visserligen 
20 åhörare, men p å  de offentliga öfver Suetonius och Cornelius Nepos 
b lo tt 4 och 6. Följande å re t hade han  visserligen 25, som åhörde 
hans collegium epistolare, men 1650 då han läste öfver sådana för
fattare, som Polybius, Livius och Plinii historia naturalis, blott 2, 1 
och 6 å h ö ra re ').

E tt  lyte, som gerna ville häfta  vid den tidens föreläsningar var, 
a t t  professorerna, långt ifrån a tt  lägga sig vinn om ett fritt, obundet 
och derför intresserande föredrag, ej blott uppläste sina föreläsningar 
u r  papperet, u tan  ren t af d ikterade för sina åhörare  långa utgjutel- 
ser, som dessa m ekaniskt upptecknade. Det ä r  icke svårt a t t  förstå, 
huru  dels mycken tid  härigenom onödigt förspilldes, dels det sjelfstän- 
diga arbetet hos ynglingen omöjliggjordes. K onstitutionerna förbjödo 
också strängeligen a tt  förnöta hela tim m ar med dikterande af vidlyf
tiga kommentarier. Men frestelsen a tt öfverträda dem var stark, och 
Fornelius fick vid examen 1639 en varning af kanslern, emedan han 
i sina föreläsningar användt dikterande.

Disputationerna voro fortfarande den form, under hvilken pro
fessorerna hufvudsakligen offentliggjorde resultaten a f  sina studier, 
men det gäller äfven under denna tid, hvad jag  sagt om den före
gående, a tt  man sällan arbetade efter en viss plan, utan  vanligen 
sam m anskref en afhandling öfver det ämne, som för tillfället närm ast 
erbjöd sig. Och detta  behöfde icke vara e tt ämne, som egentligen 
låg  inom gränserna för den professur man beklädde. Denna tid  lik
som på 1700-talet var man färdig a tt  skrifva »de rebus variis et 
nonnullis aliis», och innehållet i d isputationerna är derför både bro
kigt och besynnerligt, men tillika esomoftast i vetenskapligt hänseende 
otillfredsställande. Lyckligtvis hade man dock ännu ej lä r t a t t  som 
i följande århundrade skaka disputationerna dussinvis u r armen, så 
a tt  man ej behöfver befara a tt  drunkna i en uppsjö af afhandlingar, 
hvilkas enda gemensamhet ä r  den, a tt  de bära  samma författarnam n. 
Lysande undantag gifvas, såsom Loccenius, Sehefferus, Stigzelius m. fl., 
hvilka höllo sig till sina vetenskaper och sa tte  innehållet och den

')  Joannis Scliefferi Argento ra tensis Vita, Ms. (egenhändigt) in 4:o, Ups. Bibi.
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vetenskapliga forskningen i främ sta rummet, formen å te r och rle reto
riska grannlåterna i det andra. Inom de tre  högre fakulteterna höll 
man sig i allm änhet inom professurens gränser, men i den filosofiska 
sväfvade man u t å t  flera håll. Hade det endast varit u ttryck  för 
mångsidig forskning, hade derom in tet varit a tt  säga. Men orsaken 
ä r  m era a t t  söka i b ris t på blick för vetenskapens kraf. Staienus 
har, ehuru professor i grekiska, hufvudsakligen d isputerat i psykologi 
och fysik. Hans kollega i orientaliska språk, Lambergius, h a r  under 
de första sex åren skrifvit tjugu afhandlingar i alla ämnen utom sitt 
eget, och den 21, som ä r  skrifven p å  hebreiska, kan lika väl vara 
författad af hans respondent, den lärde Jordanus Edenius. Olaus 
Unonis professor i logik, skrifver äfven »I)e Metallis», »De cerebro», 
»De Monareha» etc. Professorn i fysik (Isthmenius) författar åtskil
ligt i s itt ämne, men skrifver äfven sådana afhandlingar, som »Lega
tus breviter delineatus» och »De Angelis». B runnius i h istoria h ar 
som professor utgifvit tre  afhandlingar, som kunna betrak tas såsom 
hörande till hans ämne, men derjem te disputerar han  äfven »De aerc», 
»De motu ejusque speciebus». Ju  m era man nalkas tidehvarfvets 
slut, dess mera tycker m an sig dock m ärka, a tt  afhandlingarna be
gränsas till de vetenskaper, som professorn h a r a t t  svara för.

K onstitutionerna hade icke bestäm dt fastställt, hvilka som skulle 
opponera, blott a tt  vid gradualdisputationer professorerna för större 
heders skull borde uppträda. Ärkebiskop Paulinus och Skytte hade 
yrkat, a t t  icke vissa opponenter skulle tillsättas, för a tt  de icke an
nars skulle p å  förhand m eddela sig med responden terna '). Men 
konsistorium beslöt 1041 (d. 21 April), a tt  dekanus skulle vid sådana 
disputationer, som gjordes för prof, tillsä tta  opponenter, helst a f 
adjunkterna; d e tta  var ursprunget till de s. k. fakultetsopponenterna. 
Ventilationen skulle om sommaren begynna kl. G om morgonen, om 
vintern kl. 7; första opponenten fick ej hålla  i längre än  till kl. t)-).

Exam ina voro p å  denna tid  af helt annan a r t  än nu. Förutom  
de hvarje halfår återkom m ande pröfningarne vid tiden för rektors- 
ombytet, hvilka hvarje student skulle underkasta sig i de ämnen, der 
han åhö rt föreläsningar, kände konstitutionerna endast en examen, 
som aflades af den, som sökte förvärfva en lärdom sgrad inom någon 
af fakulteterna. V åra  förberedande- och embetsexamina voro ännu 
okända ting. De nyss om talta halfårsexam ina blefvo sn a rt trö ttande 
för både lärare  och lärjungar, och från å r  1638 nöjde man sig med 
en examen om året. Professorerna tyckas i allm änhet ordentligt del

')  In laga af Paulinus till K. Maj:t (1. 4 Aug. 1638 (orig. Riksark. bland Kon
sistoriernas skrifvelser) och Kons. protok. d. 8 Jan u ari 1639.

2) Kons. protok. d. 3 Sept. 1645.
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tag it i d e ssa 1), lärjungarne kanske icke a lltid 2). Teologernas åhörare 
voro många gånger flere, än  de andras. L äkam e hade minst, der
näst ju risterna och vanligen äfven matematici. Förvånande är, a tt 
en sådan man som Skytteanska professorn i vältalighet och politik, 
Freinsheimius 1042 sa tt med 10 och 1643 med 13 åhörare under 
det Behm (i vältalighet) sa tt med 39 och 114, och Fornelius i poesi 
med 53 och 84 stycken.

Tvenne teologiedoktors-promotioner köllos under K ristinas rege
ring. Tjugutre å r  hade förflutit från universitetets första teologiedoktors- 
prom otion3), då konsistorium  d. 22 Januari 1040 beslöt a tt  ingå med 
skrifvelse till K. Maj:t och kanslern och begära a tt  ånyo få hå lla  en 
sådan; för sin del anbefallde det teologiska fakultetens tre  lärare, 
Lenams, Jonas Magni och Laurelius, ställande i K. Maj:ts behag, 
hvilka ytterligare skulle utses. Regeringen gaf s itt samtycke till 
de tre föreslagne, men lade dertill drottningens lärare, öfverhofpre- 
d ikanten Johannes Matthim och professor prim arius i Abo, v år gamle 
bekante, Eskillus Petraeus. Hon förklarade äfven, såsom teologiska 
fakulteten för sina tre  kandidater föreslagit, a t t  alla fem skulle be
frias från de i s ta tu te rn a  bestäm da föregående examina och disputa- 
tionerna, men i stä lle t efter promotionen en hvar hålla  sin gradual- 
disputation. Skytte gaf prokanslern fullm akt a t t  promovera med an
hållan, a t t  det skulle ske, innan Magnus Gabriel De la  Gardie ned
lade sin rektorsvärdigket4). Så skedde ock. Promotionen firades 
den 22 Juni 1040 och den gamle Jakob De la Gardie infann sig 
sjelf för a tt  åse, huru  hans ad ertonårige son gick i spetsen för den 
akadem iska senaten. De fem doktorerna voro Sveriges förnämste 
teologer; en a f  dem, Jonas Magni, var redan kallad till en biskops
stol (i Skara); de Öfrige fyra uppstego alla till samma värdighet.

Å tta å r  senare hölls den tredje doktorspromotionen. K ristina 
hade vid s itt besök i U psala i September 1047 gifvit löfte dcrom 
och efter hemkomsten skrifvit till Oxenstjerna, a tt  den skulle hållas 
i December. Teologiska fakultetens tre  professorer, Stigzelius, Staie
nus och Brunnius, förre teologie professorn, nu öfverhofpred i kanten, 
E ricus Em poragrius och Schomerus och Lithman, hvilka hon u tsett 
till Stalen i och Brunnii efterträdare skulle med värdigheten beklädas.

')  Se Album publicorum examinum 1629— 1654 i Kons. arkiv.
2) J f r  ofvan s. 231, 232 om Loccenii åhörare.
3) Man höll strängt på värdigheten; jfr  ofvan vid visitationen 1647.
4) Skytte till M. G. De la  Gardie d. 24 A jjril 1640 (Fan t Observatis selectas 

X IV , s. 152); regeringen till ärkebisk. och kapit. d. 31 Maj 1640 (Riksreg.). — 
N ågra gradualdisputationer från detta år af någon af de fem finnas ej i katalogerna 
antecknade.
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Lithman skulle disputera ’), de öfriga såsom professorer derifrån be
frias. Promotionen blef dock uppskjuten till den 26 Januari 1648, 
då Lenaeus i Oxenstjernas närvaro högtidligen gjorde de sex till dok
torer. I s itt inledande ta l behandlade ärkebiskopen vidlyftigt frågan 
om L utheranernas ställning till de reform erta och u tsig terna för en 
förening; de senare betraktades naturligen såsom vilseförda, hvilka 
borde göra första steget. Ceremoniernas betydelse skildras i talet 
till promoti. H atten ä r  en symbol af friheten; bibelns tillslutande 
betyder, a tt  man skall gifva rum  å t  eftertanken öfver de t lästa; pro
m oters handslag betyder frid och c n d rä g t2). Vid den efteråt hållna 
festligheten tillsläppte kronan åtm instone två  åm ar R henskt och en 
åm Spanskt vin 3).

Ju ris  doktorspromotion hölls äfven under de tta  tidehvarf blott 
en gång, då Elias Mörck, sederm era borgm ästare i Upsala, efter 
vederbörligen försvarad disputation blef af professor J. Loccenius pro
moverad till doktor i December 16424). Äfven ju ris  adjunkten Nico
laus Sparrm an och sederm era professorn Petrus Elise Gavelius hafva 
för samma g rad  disputerat (1652 och 1653), utan  a t t  dock, så vid t 
man vet, någondera blifvit promoverad.

Filosofie magisterpromotionerna, för hvilka ej heller någon viss 
tid var bestämd, hade naturligtvis hållits oftare; de uppgå under 
Kristinas regering till sju, hvilket gör ungefär en hvart tredje år. 
Man var ej alltid  så angelägen a tt hålla  dem, äfven der kandidater 
funnos, ty, som vi sett, önskade man först vara  viss om, a tt desse ej 
skulle gå brödlösa e f te rå t5). Denna farhåga u tta las mer än en 
gäng både ai' kansler och biskopar, och konsistorium  plägar anföra 
som särskildt skäl för sin önskan a t t  hålla  promotion, a tt  kandida
terna redan  s itta  vid lägenhet. De prof kand idaterna skulle afiägga 
hafva väl ej varit så  stränga. K onstitutionerna föreskrefvo enskild 
examen, disputation och fyra föreläsningar, men vi hafva sett, huru 
konsistorium 1639 bevekte Skytte a tt  släppa fram  åtskilliga, som icke 
gjort fullständiga prof, emedan annars dekanus skulle förgäfves gjort

')  Hans gradualdisputation D e monarchia Ilumano-calholica  trycktes i Stock
holm 1647 (Ups. Bibi., Palmskölds sainl. n:o .166, s. 297).

2) Se K ristina till Oxenst. d. 24 Scpt 1647 (orig. Ups. B ibi.) och »Actus p ro
motionis» etc. tryckta 1648 in 4:o i Upsala hos Eskil Mattson.

3) Kammarkoll. t. landshöfd. Höghusen d. 12 Januari 1648 (Kam marark., kam 
rer Sandbergs snml. om läroverken); i samma bref ålögges han att lemna Empo- 
ragrius en äm Rhenskt vin och ett oxhufvud franskt vin.

4) Den 14 Dec. 1642 begär Loccenius att fä anställa prom otion; professorerne 
anse det komma väl nära Ju len , men rätta  sig efter hans önskan. Beskrifning öf
ver promotionen trycktes samma ar in 4:o i Upsala.

®) Se ofvan s. 255, 256.
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sina omkostnader för gästabudet. Och O xenstjerna fordrade 1637, 
a t t  de skulle kunna uttrycka sig pä Latin, »om också icke elegant, 
så  dock k la rt och sam m anhängande» '). Dekanus skulle enligt sta
tu terna  vara promotor, men d e tta  hade till följd, a tt  somliga profes
sorer aldrig  blefvo promotorer, an d ra  å te r flere gånger. 1638 beslöt 
der för konsistorium (d. 28 Maj), a t t  värdigheten skulle gå i tu r  efter 
ålder, men Paulinus gjorde sådan t väsen deröfver, a tt  när Skyttc vi
s ite ra r i November 1641 m åste konsistorium upprifva s itt beslut, och 
dekanus fortfor a tt  vara promotor, ända till dess konstitutionerna af 
1660 införde den ändring, som professorerna 1638 hade önskat.

M agistrarnes antal var ganska vexlande. F rån  33 stycken å r  
1632 sjönk det till b lott 9 å r  1635. Sedan steg det ånyo till 13 ä r  
1639, 23 å r  1642 och 28 å r  1646, för a t t  1647 å te r  falla ned till 10. 
A ret 1649 uppvisar dock 19 och 1(>52 trettio  m agistrar.

Det stora antalet a f  m inderåriga studenter säger oss, a tt många 
ej kunnat på egen hand sköta sina studier, u tan  s tå tt under andras 
handledning. Det var i synnerhet fallet med de adliga ynglingarne, 
hvilka med y tterst få undantag komino hit, innan de ännu lem nat 
barnaåren. Denna undervisning blef med nödvändighet af m era skol- 
messig än akademisk natur, och den kunde lä tt missbrukas. Yi 
hafva ock sett, huru Skytte enständigt ifrade för, a tt  professorerna 
skulle kontrollera, hvad och huru dessa enskilda lärare undervisade. 
Det synes dock icke i allm änhet troligt, a tt desse lärare  begagnat 
sin friare ställning på e tt sätt, som varit för läijungarne mindre 
fruktbringande. Namnen p å  de sedan u tm ärk ta  personer, som hand- 
ledde de unga ädlingarne, borgar för a tt  sä ej skett. Jag  h a r  förut 
gifvit e tt exempel från G ustaf Adolfs tid, huru  dessa studier drefvos; 
älven från  K ristinas tid vill jag  antora e tt dylikt.

L. C anthcr (sederm era statssekreteraren Cantersten) skrifver 1639 
till rikskanslern och redogör för det sätt, hvarpå dennes yngste son, 
den blifvande rikskanslern, då  en femtonårig yngling, bedref sina stu 
d ie r-). Han h ar nyss afslutat sina fysiska disputation er. P å  dessa 
h ar han visserligen icke sp ara t någon Hit, ty utom Freigius, Senner- 
tus och and ra  nyare författare, h ar han begagnat Aristoteles, Plinius, 
Seneca, Aelianus, något litet äfven der så  behöfts Plato och P lu tar-

') Se ofvan s. 293 ocli s. 282. 1639 d. 4 Jan u a ri (kons. prot.) bestiinide
Skytte innehållet af kandidatens fyra föreläsningar på följande sätt: 1) certant Ci
ceronis epistulam grammatice , retorice, logice resolvat, 2) lectione industrias ner
vos in A rithm eticis et Geometricis consumat, 3) Astronomica et Geographica  
metiatur, 4) rerum  plujsicarum viscera litet et ultimo itt scriptum  recitera in pree- 
sentia professorum.

3) T ryckt i B ihanget 11:0 111. s. 365.
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chus. Det m atem atiska kollegiet ä r  ännu ej s lu tad t; der å te rs tå  två 
böcker i trigonometrin, lä ran  om de rörliga him lakropparne, fortifi- 
kati on slära, mekanik och användning af instrum enter. Teologiska 
öfningar h ar han  ännu b lo tt drifvit för sin värd  '). I la tine t öfvar 
han  sig dels med talande och skrifvande, dels med uppläsande hvarje 
qväll a f stycken u r »Sulpitii Severi historia sacra», predikningar och 
historiska tal. Äfven Grekiska, F ransyska och Italienska lä r han  sig 
både a t t  skrifva och tala. N är tiden kommer a tt  öfvergå till studiet 
a f moralfilosofi, skall han först repetera de tabeller, han förut vant 
sig vid; derefter skall han, innan han får begynna med Aristoteles, 
genomgå e tt kompendium, nämligen Burgersdicii »Idea philosophise 
moralis» och taga kännedom  om Lipsii »Manuductio ad  philosophiam 
stoicam». Sedan får han taga itu med Aristoteles sjelf. H ärtill bör 
dock komma Horneji etik, liksom Epictetus, Theophrastus, Hierocles.

E n  öfning, som nu ä r  sällsynt, men då ansågs vara af stor vigt 
och ifrigt bedrefs, var den a tt  författa och offentligen föredraga ett 
tal öfver något anslående ämne. För de blifvande statsm ännen an
sågs det nästan oundgängligt, och den Skytteanske professorn har 
sin pligt likm ätigt vakat deröfver. Så höll M. G. de la  Gardie 1635 
tal öfver U psala universitet, en Jac. Duwall 1644 om K ristinas myn- 
dighetsblifvande, Olivecrantz (ärkeb. Paulini son) e tt tal p å  grekiska 
till K ristinas ä ra  å r  1646, en Khewenhuller 1648 om historiens be
röm, den sedan så bekante Johan Gyllenstjerna om ärans tom het ocli 
osäkerhet 1652, etc.

Den fattigare studenten fick i sina studier lijelpa sig sjelf mera 
som ännu ä r  fallet. Dock var det ej ovanligt, a t t  professorerna gåfvo 
enskilda kollegier. Jag  h a r  näm t, a tt  Scheffer gjorde det. Från 
G ustaf Adolfs tid  hafva vi e tt lysande exempel derpå i Johan
nes Rudbeckii enskilda kollegium. Och seden h a r nog fo rtfa rit '-), 
om ock aldrig tilläm pad i sådan skala, som Rudbeckii jä tte lika  ar
betskraft ensamt kunde göra det.

Dland läroäm nena vid universitetet intog teologien utan jämfö
relse fortfarande främ sta rummet. Det var represen terad t af fyra pro

')  J a g  har å anfördt ställe antagit, a tt iletta var Loccenius, men jag  anser nu 
sannolikare, att det var teologie prof. Laurelius, hos hvilken kanslern 1637 begärde 
att fä inackordera sin son E rik  (Svedelius och Ivnös, Hist. lit. poet. Vestrog. lati- 
noruin, disp. ac. Ups. 1776 in 4:o, s. 14).

2) 1626  skrifver en Andreas Klöös till lektorn i Linköping, Jonas Petri, att 
han olfentligen afhör Rami logik, grekiska och de teologiska kontroverserna, men 
enskildt Bartholini fysik. Ilos Staienus (prof. i grekiska) öfvar han .sig enskildt i 
grekisk skrifning flera gånger i veckan, hvarjemte S. för de nykomne både läser 
och disputerar öfver Bartholini logik (Ups. Bibi. Nordins saml. n:o 986 in 4:o, J o 
nas P e tri brefbok).
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fessorer, och (less studium  tyckes i viss mån hatva varit obligatoriskt. 
Vid visitationen å r  1637 bestämdes, a tt  hvarje student, hvad han än 
sedan tänkte blifva, skulle höra åtm instone en teologisk föreläsning, 
och filosofie kandidaterne skulle af teologie professorerne examineras 
i trosartik lar ne '). K ristina skall ock p å  Loccenii råd  föreskrifvit, 
a t t  ingen skulle få blifva filosofie magister, som icke 2 gånger offent
ligen försvarat teologiska disputationer eller teser'-). Denna teolo
giens öfvervigt s tö tte  icke, så länge universitetet h a r  en hufvudsakli- 
gen teologisk prägel, men i den m ån de andra vetenskaperna utveck
lade sig syntes detta  anspråk oberättigadt. Och sedan K ristina 1651 
förbjudit prestm än a t t  s itta  i filosofiska fakulteten 3), uppstod mellan 
denna och den teologiska en stark  spänning. Den förra satte sig 
med häftighet mot den senares rä ttighet a tt  exam inera filosofie ma
g is tra m e 4). Den senare å te r värnade med en viss sm åaktighet om 
s itt teologiska monopol. Vi hafva ofvan sett, hu ru  Stigzelius såsom 
filosofie adjunkt m åste indraga en afhand ling5). U tan tvifvel k ar 
orsaken varit den, a tt han vågat uppställa det kätterska påståendet, 
a t t  det icke kunde vara o tillåtet a tt  i en teologisk disputation an
vända filosofiska bev isc). Så fort han blef professor upptog han  ånyo 
och utvecklade samma sats i en ny akademisk disputation. 1649 
blef sederm era professorn och biskopen mag. Enevaldus Svenonius 
förbjuden a tt prsesidera för sin disputation »De vocatione», emedan 
det vore en »teologisk materia» 7).

O aktadt denna teologins privilegierade ställning och mängden af 
studenter, som derå t egnade sig, för a tt  sedan blifva prester, hvilket 
d å  ännu var det egentliga m ålet för akadem iska studier, hade dock 
sjelfva studiet sjunkit betydligt. Det blef e tt brödstudium , som man 
skyndade a tt  på  kortaste väg komma ifrån. Ärkebiskop Paulinus, 
som med all sin hätskhet mot den filosofiska etiken dock satte  bild
ningen högt och fördömde teologisk ensidighet, u tfärdade 1640 d. 14 
Maj e tt  ljungande program  till de teologie studerande, deri lian in
skärp te  vigten för den blifvande presten a tt  hafva gjort studier i

')  Bergii Förråd  etc. s. 25 och Thyselii Handl. etc. I I ,  s. 47.
?) Arckenholtz, Memoires conc. Christine etc. I, s. 294 not.*
3) Bihanget n:o 123, s. 398.
4)  Kons. protok. d. 28 Febr. 1055 och Terseri bref till Stigzelius i M ars sam

ma å r  (Fant, Observat, selectas, I  s. 125—127).
5) Se ofvan s. 251.
6) Ja g  känner mig böjd a tt antaga det den ofvan s. 251 not. 2  omtalade af- 

handlingen är densamma, som han med Drvsenius såsom respondent försvarade d. 
19 Maj 1027 under titel: D isputatio  qucestionum nonnullarum  logicarum  scitu ap 
p r im e  necessarium explicationem continens.

')  Kons. protok. d. 12 Jun i 1049.
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andra  vetenskaper. Med harm  om talar lian lojheten hos dem, som 
nu studera och anse det vara 110g till d e tta  heliga emhetet, »si ex 
postilla u t vocant concionem colligere e t ah aliis res methodumque 
emendicari et suffurari possint». Man förbjuder a tt  hädanefter ordi
nera någon, som icke forvärfvat vanliga insigter i Latinska och G re
kiska grammatiken, Logik, Aritmetik, Kami Geometri, Fysik, Astro
nomins elementer, Kyrkokalendern och Geografi. Och ordentlig exa
men hölls sedan med prestkandidaterna; filosofie m agistrar sluppo 
examen, men skulle disputera i teologi under någon professors p r e 
sidium F ör a tt  afhjelpa den olägenheten, a tt  flertalet a f studen
terna  slogo sig p å  politiken eller också sökte sig till skolorna i för
tid , begärde fakulteten af Axel Oxenstjerna a t t  erhålla några större 
stipendier än de vanliga för fyra teologie studiosi. Konsistorium u t
talade sig till förmån för saken och drottningen beviljade 1(551 fyra 
teologiska stipendier å  100 daler (— filos, adjunktslön) a tt  innehaf- 
vas i eft till tre  å r  -).

Exegetiken öfverdyglade h ä r som i Tyskland alldeles de andra 
teologiska disciplinerna; tre  af professorerna voro i d e tta  ämne for- 
ordnade, den fjerde skulle föreläsa öfver Loci theologici eller dogma
tik och Controversiae. Kyrkohistorien och den prak tiska teologin voro 
h är såsom annorstädes orepresenterade. B land dem  som intagit de 
teologiska lärostolarne finna vi icke vanlige män, u tm ärkte både som 
lärare och författare. Lenaeus som i trettiofyra å r  sa tt i fakulteten 
utgaf e tt generationer igenom efter hans död läst och värderad t a r
bete: »I)e veritate et excellentia Christianae religionis», han  författade 
äfven en Kom m entar öfver Johannis Evangelium och Apostlagernin- 
garne. Jonas Magni, Aristotelismens ryktbare forkämpe, gjorde sig 
äfven som teolog e tt namn genom sin »Tuba angelica», i hvilket han 
fram ställde bibelns lära  om antikrist. Laurelius skref flera dogma
tiska arbeten, som länge åtnjöto e tt välförtjent anseende. Terseri 
bibelöfversättning med åtföljande exeges var anlagd i så kolossal 
skala, a tt den redan derför omöjligen kunde fullbordas. Han hann 
blott e tt stycke in p å  tredje Mose bok Stigzelius, redan som filo
sof ansedd för lärdom  och skarpsinnighet, blef snart den förnämste

')  Domk. protok. (1. 23 Mars 1G42 och 19 Nov. 1045. I  det förra heter det, 
a tt mag. A. Tolfstadius exam inerar i Aritm etik, O. Unönis i Logik och Retorik, 
Isthmenius i Fysik, Staienus i Grekiska, Emporngrius i Loci communes och Stig- 
zelius De justificatione.

2) Fakult. t. Oxenst. d. 27 Sept. 1645 (orig. R iksark. Acad. Ups. V I), Univ:s 
postulata i Ju li 1651 (bland Kanslerns och Kons. skrifvelser) och Kristinas bref d. 
22 Sept. 1651 (orig. Kons. arkiv).

3) Se W ieselgren, Sveriges sköna lit. 3, s. 358.
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i teologiska fakulteten. Vi<l hans sida stod den i förtid bortryckte 
Odhelius, som i lite rär verksam het öfvertriiffade sina m edbröder ocli 
ansågs för en af sin tids bäste teologer.

Teologernas företräde framför de öfrige lärarne framlyser a f  deras 
högre löner och deraf a t t  det för en filosofie professor ansågs som 
en rä ttm ätig  belöning för trogen tjenst, a t t  han, såvida naturligtvis 
han icke var alldeles olämplig, befordrades till en plats i teologiska 
fakulteten. Så kom Lenams från lärostolen i hebreiska och grekiska, 
Jonas Magni från den i historia och politik, Laurelius och Stigzelius 
från logiken, Em poragrius från fysiken, Staienus från  grekiskan och 
B runnius från historien. Em edan teologin var det förnäm sta studiet af 
alla  och flertalet sträfvade a t t  blifva prester, hade teologerna e tt  ojäm
förligt stö rre  antal åhörare, än de andra. Det gällde isynnerhet om 
professorn i dogmatik. Vid examen 1(529 hade han 199 åhörare, de 
som föreläste öfver gam la och nya testam entet 48 och 50 (den som 
tolkade Esajas b lo tt 9). Af de an d ra  h a r  ingen öfver 20 åhörare, 
utom professorn i fysik, som h a r 09 stycken.

Jurid iken representerades af tvenne professorer, en i svensk rä tt  
— hvilken dock äfven skulle behandla sådana ämnen u r den romerska 
rä tten , som erbjödo lämpliga jäm förelser med svenska förhållanden —, 
och en i de rom erska institutionerna. U nder första å re t efter Gustaf 
Adolfs död fans ingen professor alls, ty Sidenius, som 1080 blifvit utnämd 
till professor i romersk rä tt  hemkom ej förr än 1033. Följande å re t flyt
tades den utm ärkte Loccenius från professuren i historia in i juridiska 
fakulteten, hvarvid han by tte  ämne med Sidenius, som således öfver- 
tog svenska lagen. N är denne under åren 1030—1039 tjenstgjorde 
i hofrätten i Stockholm låg hela bördan på Loccenius ensam. Oxen- 
stje rna  anm ärkte vid visitationen 1037, dels a tt de ju rid iska studierna 
ej visade goda frukter, hvarpå m agistraten i U psala kunde tjena som 
exempel, dels a tt  en tredje professor och två ad junkter kunde be- 
liöfvas, dels a tt  en af professorerna borde »distinguera svenska lagen» 
och to lka henne p å  svenska. Med adjunktstillsättningen gick det 
icke fort, och egen nog föreföll den utväg, som man under tiden vidtog. 
A r 1040 hlef nämligen ordinarie professorn i grekiska, Henricus Ausius, 
u tnäm d till e. o. professor i juridik, en plats, som han skötte i fem 
å r  till d. 25 Febr. 1051, d å  Nicolaus Sparrm an utnäm des till 
förste ju ris  adjunkt. Följande å re t d. 30 October fick fakulteten en 
e. o. professor i Nicolaus Jacobi Burmus.

Sidenius h ar icke författat synnerligen m ånga afhandlingar och

')  Ausius utgaf härunder florn disputationer i jurid ik , siisoni I)e modis acqui
rendi, legum theoria, justitia.
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ingen, som det vill synas *), egentligen i svensk rä tt, kvareraot lian 
föreläst öfver de svenska lagarne, efter livad vi förut sett. Så mycket 
större höjer sig gestalten a f  hans embetsbrodcr, den lärde och out
trö ttlige Loccenius, en man a f  ädel och fridsam  karakter, som lefde 
helt och hållet för vetenskapen. I vältaligheten, historien och antiqvi- 
teterna, å t  hvilka han hittills egnat sig, hade han redan u trä tta t 
stora ting. De kastades icke å t  sidan, derför a t t  han nu kallades till 
juridiken, men hans lag rar p å  det förra fältet, ehuru i sig icke obe
tydliga, blekna för dem som han skurit på det senare. Han, u tlän
ningen, ä r  dock den svenska rättsvetenskapens fader fullt u t så  mycket 
som Stjernhöök, och de män, som under Karl X I visade sin jurid iska 
blick och insigt genom arbetet p å  den nya lagen, voro bildade i hans 
skola. E huru  professor i romersk rä tt, lrvarför ock hans föreläsningar 
och disputationer m est rörde sig kring detta  ämne, vände han sig 
dock med lågande ifver till s itt nya fosterlands såväl rättshistoria, 
som gällande lagar. Mot slutet a f K ristinas regering utkommo hans 
epokgörande arbeten, Synopsis ju ris  Sveo Gothici och Lexicon juris 
Sveo Gothici, förutom flera an d ra  smärre.

Äfven i s ta tsrä tten  h a r  han a rbe ta t -), ehuru detta  ämne egent
ligen hörde under professuren i etik och politik, som Bringius och 
Ljung innehade. Det var e tt område, på hvilket äfven andra än 
ju ris te r försökte sig. Teologen Lenams hade 1033— 1041 i akademi
ska  disputationer skrifvit »De ju re  regio» och detta  med en skärpa 
och frihet i uttrycken, som m åste fö rvåna:1). Samma å r  han blef 
ärkebiskop (1047), utgaf han  början till de tta  arbetes andra del, som 
handlade om åtskillnaden mellan den borgerliga och kyrkliga myndig
heten, i hvilken den senares oberoende af den förra så stark t beto
nades, a tt  boken blef, om också icke offentligen, så  dock enskildt 
fö rbuden4). — F olkrätten  fick om edelbart efter tidehvarfvets slu t en 
tillfällig representant, då  K arl X  i Ju li 1055 näm de Petrus Gavelius 
till e. o. professor i de tta  ämne.

De medicinska studierna voro mindre lyckligt lo ttad e5). Af 
fakultetens begge professorer sysselsatte sig Chesnecopherus, som jag  
förut nämt, icke alls med medicin utan  med fysik, och Franck arbe

')  Se Liden, Catalogus disputationum etc.
2) Den första af hans »politicarum dissertationum syntagma» år 1C44 handlar 

»De republica ordinanda».
3) Wieselgren, Sveriges sköna» literatur, I I I ,  s. 209.
4) Stiernman, Bibi. Svio Gothica II, s. 280.
ft) D er i det följande icke särskild källa  anföres, har jag  följt I. Ilvassers 

program  vid med. doktorspromotion 1841 (tryckt i V alda skrifter af I. IIvasser, 
II , s. 55 ff).
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tad e  m est med naturvetenskaperna, egentligen i botaniken. F ö r a tt 
afh jelpa bristen, tog man efter Chesnecopheri död (1035) till professor 
den femtionioårige för sin lärdom  ryktbare utlänningen P etrus Kir- 
stenius från Breslau, hvilken följt Axel O xenstjerna till Sverige såsom 
hans lifmedicus. Han var dock m era filolog än läkare. I de orien
ta liska språken ansågs han vara bland sin tids störste kännare, och 
regeringen h ar deraf begagnat sig '). Hans linguistiska insigter sägas 
hafva om fattat 20 särskilda språk. I  U psala anlade han e tt orienta
lisk t tryckeri, som K ristina efter hans död inlöste och sedan skänkte 
å t  professor llavius. Det var kanske riktningen a f  hans språkstudier, 
som gjorde, a tt  han med förkärlek omfattade den arabiska medicinen, 
hvilket ej kunde lända hans läkareverksam het till fromma; sjelf har 
han  en gång förklarat sig höra  till Paracelsi, icke till Galeni skola 2).

E fter K irsten i död 1040 var F ranck  i å tta  å r  ensam ansvarig 
för de medicinska studierna. D etta förklarar till en del deras förfall, 
ehuru F ranck  sjelf icke heller uppbjudit alla sina krafter för a t t  göra, 
hvad göras kunde. Ty, ehuru en man a f  lifligt och verksam t sinne 
sam t begåfvad med goda kunskaper, tyckes han hafva föga intresserat 
sig för den rena medicinen, utan egentligen a rbe ta t på  de na tu r
vetenskaper, som lågo den nära. I botaniken och farmakologin har 
han  särskild t lem nat e tt hedrande namn efter s ig :!), och apoteks
väsendet i U psala sattes genom hans föranstaltande under noggrann 
kontroll. Men p å  öfriga om råden h ar hans förkärlek för det mysti
ska fört honom på åtskilliga afvägar. Såsom en äk ta  paracelsist skref 
han  en afhandling »De principiis constitutivis lapidis philosophicae». 
Anatomin deremot, som också var e tt a f hans läroämnen, blef alldeles 
försummad. Iledan tid ig t höjdes klagomål liäröfver och Franck lofvade 
hålla  d issek tioner4), men deraf blef ingenting, ehuru han  erhöll pen
ningar a t t  inköpa instrum enter och Kirstenius lofvade sitt b iträ d e ä). 
B åde O xenstjerna och Skytte påminde, men förgäfves. Franck, häru ti 
understödd af öfrige professorer, skyllde på, a tt han m åste först ge
nom e tt  kungligt m andat skyddas mot onda menniskors tungor; mera 
sanning låg  väl i hans påstående, a tt  han behöfde slottsfogdens bi
träde, för a tt  åtkom m a något kadaver. Han skall verkligen slutligen

') Den 22 Nov. 1637 öfversänder regeringen den Krimske Czarens bref a tt af 
honom uttolkas (Riksregit).

2) Vid examen (1639 Bihanget s. 360).
3)  Hans Speculum botanicum är väl bekant, men ban bar dessutom efterlemnat 

föreläsningar i Botanologi från 1640, 1641, hvilka af adj. Fristedt komma a tt i en 
särskild monografi behandlas.

4) Konsist. protok. d. 2 0  och 29 Ju li 1631.
5) Anf. st. d. 9 och 2 0  Nov. 1639.

Ups. Univ. HM . I . 26
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hafVa hållit dissektioner, men sannolikt hafva de ej varit inånga. 
U tan inflytelse hafva de dock förvisso icke varit, såsom Hvasser an 
m ärker, ty Olaus Rudbeck och 1*. Hoffvenius, begge sedan kände 
anatom er, voro F rancks lärjungar.

F ö r a tt  afhjelpa bristen  på personer, som egnade sig å t  medicinen, 
hvartill en a f  professorerna sjelfva 1G27 sag t orsaken vara  a t t  söka 
i den ringa förtjenst, som läkarekonsten skänkte sina idkare, blefvo 
1639 tio af stipendierna bestäm da enkom för medici, med vilkor dock 
a t t  de förbundo sig a tt  dermed fortfara och icke, n är dem behagade, 
löpa derifrån. F ranck  klagade visserligen följande å r  öfver vilkoret, 
som ej pålades and ra  stipendiater, men Rudbeck h ar i en senare tid  
v ittn a t om behofvet af dylika g a ra n tie r ').

Bedröfligt stod det sannerligen till under de år, som förflöto 
efter Kirstenii död. Det var då som Skytte af ovist n it höll på a tt  
göra den fransyske språkm ästaren Stocade till professor, efter hvad 
jag  förut b e rä t ta t2), hvilket dock lyckligen afböjdes. Mannen m åtte 
haft försänkningar på högre ort och lyckats ställa  sig väl, ty sjelfva 
Axel Oxenstjerna hörde sig 1G47 ånyo före, om de ej ville antaga 
Stocade. Man vägrade ånyo, och Franck var nog slug a tt  insinuera, 
a t t  Stockade skulle kommunicerat både hos papister och kalv in ister3). 
D et var tydligen önskan a t t  skaffa in en skicklig k irurg  och praktiker 
i fakulteten, som föranledt Oxenstjernas inblandning; han  hade redan  
1643 d. 3 Februari i konsistorium erinrat om behofvet af a t t  hafva 
»en sådan medicus som icke allenast kunne discurrcra och disputera 
om causis morborum etc. utan  ock practisera och vända sin hand 
till a tt  förtaga och h indra  dem». Samma önskan förde Skytte till 
en åtgärd, som hotade universitetet med en ännu större fara. I sam 
rå d  med konsistoriet hade han  1G42 beslutit a t t  bedja Adler Salvius 
skaffa »en excellentem medicum». Om hösten samma å r  kom hans 
egen son Johan hem  och hade med sig fransm annen Durietz från 
A rras, hvilken hade stora rekommendationer a f  Grotius, Salvius m. fl. 
U tlänningen var en man med bildning och talanger, men ej fri från 
c h a rla tan eri4). Skytte sjelf var alldeles intagen i honom och yttrade, 
a t t  han var »in omnibus medices facultatis partibus ad  miraculum 
usque versatus, acutissimus philosophus et extemporali facundia

') 1GG7 (1. 8 Januari skrifver han till M. G. De la Gardie, a tt det skick är 
rådande, a tt stipendiater inskrifva sig i diverse vetenskaper, utan a tt om dem be
kym ra sig, och när stipendiet är slut, »äro de prester och hafva läst i scientier, som 
de hafva nu tit stipendium fore, så mycket som krukan». (R iksark. Acad. Ups. X III).

2) Se of van s. 310.
3) Bilianget s. 384, 387.
4) J f r  ofvan s. 311, hvad han utlofvade för stora ting.
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cumulatissimus». Men i stället för a tt  komma till U psala stannade 
han  i Stockholm som K ristinas lifmedicus, och Skytte fann för godt 
a tt  lå ta  studenterna i stället resa till hufvudstaden. Det var icke 
nog härmed. U niversitetet fick släppa till stipendier för dessa studier 
i Stockholm och sålunda betala en åtgärd, som hotade det med verk
lig skada. Till och med böcker från universitetsbiblioteket m åste 
öfversändas till främlingen a t t  a f honom användas vid hans föreläs
ningar. Ilans m otståndare visste dock a tt  rö ra  vid den rä tta  s trän 
gen; de läto förstå, a t t  Durietz vore af den papistiska religionen och 
skrefvo härom  till sjelfva rikskanslern l). Och så  häfdes denna fara.

Axel O xenstjerna hade med misshag se tt den lediga medicine 
professorslönen användas till resestipendier, och det var nog hans 
verk, a t t  astronomie professorn Olaus M artini Stenius intog Kirstenii 
förra p lats i -Juli 1648. Denne hade icke tagit någon medicinsk grad  
eller p å  något sä tt dokum enterat sig; hans enda rekommendation 
synes hafva varit, a t t  han s tudera t något under Durietz i Stockholm. 
I  öfrigt egde han e tt  godt och klyftigt hufvud, var en s to r disputa
tor 2) och anses hafva varit cartesianismens förste anhängare i Upsala. 
Men han befattade sig m indre med medicinen, än med astronomin, 
filosofin m. 11. vetenskaper3), och han  var så  likgiltig for s itt nya 
kall, a t t  han icke brydde sig om a tt  fara u t och studera  anatomi, 
ehuru han få tt både tjenstledighet och respengar. H ans största  fel 
var som Hvasser säger, a tt  han stod i vägen för en skickligare, Sven 
Dröms, som man u tsänd t i förhoppning a t t  i honom u tb ilda en duglig 
lärare. Häri bedrog man sig icke. Bröms, som afslagit anbudet om 
en anatom ie professorsplats i Neapel, återkom hem och nämdes <1. 60 
M ars 1652 till professor i medicin, i U psala och c. o. lifmedicus hos 
drottningen. Så behöflig än denna förstärkning borde varit, b lcfden  
dock föremål för de andras förargelse och klagomål, ty  någon tredje 
medicine professur fans ej i staten, och fullmakten m edgaf Bröms 
a tt  passa p å  konsistorium och kateder, så mycket honom lyste. Konsi- 
storii föreställningar hos drottningen medförde dock, a t t  Bröms 1653 
flyttade till U psala och öfvertog professuren, hvilken han  dock å ter 
inom tvenne å r  lemnade.

')  Kons. protokoll d. 27 Mars 1044 och Belinis bref till Axel Oxenstjerna 
cl. 2 A pril 1G44 (R iksark . Oxenstj. brefvexl.).

2) D et är en välbekant anekclot, att dä professorn i logik , Olaus Unonis, en 
gång från katedern såg, huru Stenius kom vandrande gången uppför, han vände sig  
till åskådarne och yttrade: monoculus venit, auditores fu nd ite  jn-eces.

3) Bröms påstod, a tt  Stenius efter sin utnämning fortsatt a tt in på våren 1G49 
»demonstrera et supputera planetarum motus och proponent eclipsigraphiam» (kons. 
prot. d. 22 Maj 1G55).
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E tt  särskild t bevis på a tt  studierna lågo nere h a r  man i det 
ringa antalet af åhörare. Det h a r  aldrig stigit öfver 10 (hvilket K ir- 
stenius hade), men stundom varit nere på två; stundom  kanske all
deles saknats '). En ny tid ä r  dock under ingång. B land namnen 
på Francks lärjungar m öta vi Petrus Hoffvenius och Olof Itudbeck, 
begge stora namn i universitetets historia. Den senare hade redan, 
såsom jag  förut skildrat, genom upptäckten af de lymfatiska kärlen 
och deras förevisande 1652 för drottningen och hennes hof väckt de 
m est glänsande forhoppningar.

De m atem atiska vetenskaperna representerades äfven under hälften 
a f Kristinas regering af samma tre  lärare som förut, nämligen Gestri- 
nius, M artinus Nycopensis och M artinus Stenius. E fter den sistes 
död 1644 trädde sonen Olaus Stenius in i hans professur. N är han 
dock fyra å r  senare öfvergick till medicinska fakulteten, öfvertog 
M artinus Nycopensis hans professur i astronomi, hvarpå Benedictus 
Iledrseus 1649 utnäm des till den lediga professuren i mekanik. Läro
stolen i matematik stod efter Gestrini död 1648 ledig i tvenne år, tills 
Johannes Burseus 1650 kallades till densamma. Samme författare, jag  
förut åb e ro p a t2), säger om Gestrinius, a tt den mängd af arbeten, som 
under hans auspicier sågo dagen, vittna fördelaktigt om det nit, hvarmed 
han  verkat för sin vetenskap, och a t t  i betraktande af den allm änna 
okunnighet, som vid hans tillträde till s itt lärarekall rådde vid uni
versitetet, måste man tillerkänna honom stora förtjenster om de m ate
m atiska studierna i vårt land. Hedrteus var den förste, som för an
ställande af astronom iska iakttagelser uppförde e tt lite t observatorium 
i U psala på höjden af den s. k. Hundbacken i hörnet af S:t Johannis 
och öfra Slottsgatorna. Genom K ristinas frikostighet hade han blifvit 
s a tt  i stånd a tt  anlägga en mekanisk verkstad. Den nyss anförde 
författaren säger, a t t  de under Hedrtei inseende förfärdigade instru
m enten för sin tid  voro af u tm ärk t beskaffenhet och a tt  e tt arbete, 
som han sex å r  fore sin professorsutnämning tryckte i L eyden3), 
oak tad t sina b rister intager en högst fram stående p lats bland sam 
tid a  arbeten, livad klarhet och tydlighet angår, och a tt  man med 
hänsyn till det ofullkomliga beteckningssättet och de ringa hjelp- 
medlen i öfrigt icke kan annat än med aktning b etrak ta  de resultat

')  Efter Album publicorum examinum i kons. arkiv. En lucka i examen kan 
betyda blott, a tt professorerna ej examinerat, men när Francks namn ej förekommer
i fyra på hvarandra följande år, 1G43—1646, måste det betyda, att studiet låg nere. 
J fr . Olof Rudbecks ord 1659 i sitt bref till M. G. De la  Gardie, a tt förr än han 
kom i fakulteten, har ej varit 1 eller 2 studiosi medicin®, hvilka ökats till 15, sedan 
han håller tre kollegier om dagen (Bergius om Stockholm s. 131).

2) Dahlin, Bidrag till de Mat. vet. hist. s. 115, 116, 121 och 124.
3) N ova et accurata  A slro lab ii Geometrici structura , 1643.
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han  ernådde. — Att astrologin ännu egde anhängare h a r  läsaren 
se tt a f den skildring som jag  förut gifvit a f Stigzelii angrepp på den
samma 1632 och Schomeri försvar derför under samma och följande 
å r 1). K ristina hade 1652 hem ställt till universitetet, om det ej vore 
läm pligt a tt  trycka Forsi i fysik, ej m inst derför a tt  den vore på 
svenska författad, men i konsistorium y ttrade sig professorn i ämnet, 
Isthmenius, s ta rk t deremot. »Hvar annan terminus, res ipsa och me
thodus borde alldeles corrigeras» -). Huru Isthmenii företrädare Em- 
poragrius å r  16138 tillbakavisade ärkebiskop Paulini angrepp p å  Magiri 
fysik, emedan den innehöll m ånga »somnia Aristotelica» och densammes 
förslag a t t  efter den heliga skrift u tarbeta en fysik, h ar jag  förut omtalat.

I det filosofiska lägret hade Aristotelismen, oaktad t konstitutio
nerna uttalade sig för Ramismen och Skytte i tid  och otid upphöjde 
den senare och nedsvärtade den förre, vunnit e tt afgörande herra
välde. Stigzelius, professor i logik 1630— 1640, förde dess talan  med 
skicklighet och ifver, understödd af bringius, hvilken från  1626 till 
1648 innehade lärostolen i etik och politik, Strengnäsbiskopen P au
linus, Aristotelismens oförsonlige m otståndare, kunde icke underlåta 
a tt  å r  1636, då han utgaf sin H istoria Arctoa, i densamma gifva 
sina filosofiska vedersakare hätska  sidohugg 3). Och så  fort han blef 
ärkebiskop förenade han sina ansträngningar med Skyttes för a tt  
befordra Ramismen. Vi hafva sett, med hvilken b itterhet begge be
handlade Stigzelius i examen 1639 och huru  Skytte i Nov. 1640 i 
e tt  till ungdomen rik tad t glödande ta l utm ålade Aristotelismen på 
värsta  sä tt och vid den sam tidiga visitationen lade professorerna på 
h je rta t a tt  med en Ram ist fylla professuren, som stod ledig efter 
Stigzelii förflyttning till teologiska fakulteten. U tan  tvifvel hafva 
filosoferne i de tta  m otstånd mot kanslerns och prokanslerns starka 
ansträngningar kän t sig ega e tt stöd i vissheten om, a tt  Axel Oxen- 
stjcrna satte  Aristoteles högt, såsom han sjelf öppet sagt vid 1637 
års visitation.

E tt väsendtligt och högst förderfiigt d rag i de filosofiska stu
dierna var den ensidigt formella utveckling de småningom togo. Det 
var e tt a rf  från skolasticismens dagar, från hvilket den Aristoteliska 
filosofins anhängare icke kunde göra sig fria. Den öfverdrifna bety
delse, som man fäste vid dialektiken, och den ifver, med hvilken öf-

')  Se ofvan s. 250 och s. 300. Blaiul Staieni Theoremata, tryckta 1628, är 
ett som starkt försvarar astrologin.

2) Kristinas bref d. 24 Mars 1652 (kons. ark iv) och kons. prot. d. 16  Febr. 1653.
3) Ilan talar om dem quos . . . non pudet D e i ex lege et ethica Aristotelis  

novum chaos Sam aritan icum  ('parum abest, quin Sathanicum  dicerem ) conficere 
(lib. II. cap. 55 s. 124).
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ningar cleri bedrefvos, hade e tt skadligt inflytande p å  ungdomen. 
Den tog skalet för kärnan  och lä t sig af det lockande i dialektikens 
m untliga envig förmås a t t  i förtid taga itu  med filosofin, innan den 
ännu inhem tat grundliga insigter i öfriga ämnen och hunnit den mo
genhet i omdöme, som för verkligt filosofiskt studium  var nödig. Man 
ser ofta klagomål höjas öfver denna förvända riktning. Freinsheimius 
gisslade dem i e tt af sina lysande ta l å r  1644 '). Men den fortfor 
a t t  frodas och förde till det barbariska disputationsraseri, som U r
ban  H jäm e så m ästerligt tecknat från 1600-talet, då  den ansågs »för 
en tapper karl, som kunde reducera Baroco och Bocardo till B arbara 
och som mest kunde kasta  ikring sig med sophismatis fallaciis och 
med galna, förvirrade och förvillande syllogismis häfva en öfver bord». 
D å var likväl den m urkna byggnaden underm inerad och föll s trax t 
för anloppet af den Cartesianska filosofin, som den snillrike, eldige 
Hoffvenius var den förste a tt  offentligen utbreda. Enligt uppgift 
skall dock redan i vårt tidehvarf en professor, Olaus Stenius (i astro
nomi och sedan i medicin) varit anhängare af de tta  nya system.

De historiska studierna hafva under de tta  tidehvarf icke synner
ligen höjt sig från den låga stundpunkt, på hvilken de förut befunno 
sig. Det var otvifvelaktigt för dem en stor förlust, n är Loccenius 
1634 flyttades öfver till jurid iska fakulteten. Man h a r sig visserligen 
icke bekant, huruvida han  i sin undervisning lå tit svenska historien 
komma till heders, men det ä r  icke otroligt, då, som vi s trax t få se, 
han  ehuru utlänning, med stö rsta  intresse forskat i v år historias käl
lor. Hans efterträdare Brunnius, Humerus och Figrelius (K arl XI:s 
lärare) hafva näppeligen föreläst öfver svensk historia och med viss
he t icke d isputerat öfver derur hem tadt ämne. Det var dock icke 
något för Sverige eget, a tt  den fosterländska historien försummades, 
ty samma åskådningssätt herrskade i and ra  länder. H är som der 
sysslade man med en blandning af allmän historia och kyrkohistoria, 
och den förstnäm da h a r varit hufvudsak. N är Paulinus, som vi sett-), 
anbefallde a tt  först läsa »historia sacra et prophetica», derpå foster
landets och sist de klassiske häfdatecknarne, så  var det e tt uttryck 
af hans ovilja för de hedniska författarnes åskådning och troligen 
också af hans intresse för svensk historia.

Han h ar nämligen sjelf ej inlagt ringa förtjenst oin den svenska 
häfdaforskningen genom sin 1636 utgifna H istoria Arctoa. Visser
ligen tager han för godt alla dikter, som Johannes Magni m. fl. i 
100 å r  bjudit på, men dessa åsigter om Göternas ålder och dater

')  Nonis Dec. 1644 (Orationes Freinsheimii s. 127).
2) Vi<l 1639 års examen, se ofvan s. 29b.



De särskilda läroämnena: historia. 407

voro blefna till verkliga trosartik lar och insöpos så  a t t  säga med 
modersmjölken. Men äfven 0111 den historiska kritiken hos honom 
ä r svag, ä r  dock fram ställningen ledig och andan  i a rbe te t foster
ländsk. Och m an m åste besinna, a tt  arbetet, som fortgick till Gustaf 
Adolfs död, var den första handbok som utkom i svensk historia; 
dess betydelse ä r  dermed utsagd.

Högt öfver ärkebiskopens bok s tå r dock det arbete  i svensk h i
storia, som Loccenius tjugu år, efter a tt  han lem nat professuren i 
historia, offentliggjorde. H ans »Rerum sueeicarum Historia» ä r  det 
första verkligt k ritiska arbete, som vår häfdeforskning h a r  a tt  upp
visa. Det hvilar på  såväl tryckta  som handskrifna krönikor och hand
lingar, och h lo tta  nam nen på de källor han uppräknar i början sä
ger oss genast, a tt  en ny tid  ä r  under ingång för den historiska 
forskningen. Han begynner ock sin teckning först med kristendom ens 
införande i norden, deri olik sina föregångare, som njöto m est af a tt  
sväfva kring i sagotidens dunkel. Äfven han offrar naturligen å t  de 
historiska traditionerna, men i allm änhet håller han  sig med var
samma steg inom den historiska bevisningens råm ärken. Hans fram 
ställning ä r  sam m anhängande och klar, stundom  litlig. O uttröttlig 
som Loccenius var, fortsatte  han sin historia i den nya upplaga, som 
utkom å tta  å r  senare, ända till Karl X Gustafs död.

Äfven till den nordiska fornkunskapen sträckte sig denne m ång
kunnige mans studier. Det var e tt fält, på  hvilket Johannes Burseus, 
Stjernhjelm och i viss mening äfven Stjernhöök redan skurit lagrar, 
men ändock ega Loccenii redan under Kristinas tid  utgifna »Antiqui
tatum  Sveo-Gothicarum libri tres» sitt sjelfständiga värde. Hans be
handling af samhällsförfattningen och särskildt rättsväsendet lägger 
tydligt i dagen, hu ru  d jupt han studerat våra gam la lagar och ölriga 
äldre källor. Om man som rä ttv ist ä r  bedömer honom efter hans 
ställning till sina föregångare, ser man tydligt, hvilket fram steg hans 
arbete betecknar. Språkundersökningen ä r  väl arbetets svagaste sida, 
men detta  studium  låg ju  i öfrigt ännu i sin linda.

De så kallade döda språken hafva af helt naturliga skäl intagit 
främsta rum m et b land  de vetenskaper, som under denna tid  vid uni
versitetet behandlats. Jag  h a r nemligen mer än  en gång erinrat a tt  
universitetet fram förallt hade till uppgift a tt  u tb ilda män, som kunde 
träd a  i kyrkans och skolans tjenst. Men för dessa voro insigter i 
hebreiska och grekiska oundgängliga, ty endast genom dem blefvo de 
heliga skrifterna tillgängliga för e tt sjelfständigt studium , och en hvar 
vet, a tt bibelns studium  på grundspråket ä r  en af de vigtigaste si
dorna i den reformation, som det lutherska tidehvarfvet åstadkom  
äfven på den teologiska bildningens område. Och grekiskan hade
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dessutom den ofantliga betydelsen, a tt  dess kännedom öppnade till
trä d e t till den m est sto rartade literatur, som funnits och ännu finnes. 
Hvad latinet å ter angår, så var det den lä rd a  bildningens moders
mål. Det var ej b lo tt den vetenskapliga literaturens språk, det var 
det tungomål, som i föreläsningssalar och skolor nästan  uteslutande 
användes '), och ännu käm pade det med franskan om företrädet a tt 
vara det språk, hvilket statsm ännen och diplom aterna meddelade sig.

De orientaliska språken sköttes af Sveno Jonse intill hans död 
1042. Han föreläste ej blott hebreiska utan  äfven kaldeiska, syriska 
och arabiska, och hans disputationer från de senare åren rö ra  sig 
kring filologiska undersökningar i hebreiska och syriska. Försöket 
a t t  hemkalla den lärde Hambraeus från Paris lyckades ej, och läro
stolen intogs 1(343 af Laurbergius. Man kan med skäl draga i tvif- 
vel värdet af de stora loford, som Paulinus före utnämningen slösade 
på honom, då man finner, a t t  a f hans tjugo första disputationer (1642— 
1649) ingen handlar om ämnen för hans professur; a f de 23 följande 
(1(349— 1655) handla fem om hebreiskan, men mer än  en torde vara af 
respondenterna sjelfva författad, t. ex. dem för livilka orientalisterna 
Edenius och Buskagrius responderade. Och 1655 gjordes i teologiska 
fakulteten svåra anm ärkningar mot hans Logica Hebraea för de skam
liga bockar han begått mot både hebreiskan och la tin e t2). Hebrei
skan ingick naturligtvis äfven i den teologiska undersökningen, eme
dan tvenne ai denna fakultets lärare föreläste i gam la testam entets 
exegetik. Och man kan förstå, hvilken betydelse Terseri förflyttning 
h it från Abo skulle hafva, då han  var ej m indre orientalist än teolog. 
Om hans storartade af K ristina understödda plan p å  en bibelupp
laga med exegetiska kom m entarier h ar jag  förut näm t något. Äfven 
an d ra  lärare  hafva dock idkat studier i dessa ämnen. Teologen Odhe- 
lius räknades af Rabbinen David Cohen de L ara  i Hamburg, under 
hvilken äfven Terserus studerat, för en af de förnäm sta kännarne af 
österländska språken. U nder den medicinska fakulteteten liar jag 
omtalat, a tt  medicine professorn K irstenius var en p å  sin tid  rykt
b a r orientalist. Och vi hafva sett, huru K ristina inkallade Ravius 
1(349 till 1650 p å  grund af det europeiska rykte han genom sina 
orientaliska studier förvärfvat. U niversitetet hade dock ännu föga 
godt af hans lärdom, då han under denna tid  sällan uppehöll sig i 
Upsala.

Studierna i det grekiska språket upprätthöllos icke utan förtjenst 
af Staienus från 1624 till 1(340, men svingade sig än högre upp un

' )  Crusii tolkning pä svenska af lagarnes gamla ord (se ofvan s. ‘243, n. 3) 
ä r troligen ett enstaka undantag.

2) Teol. fakult:s protok. d. 19 Dec. 1655.
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der dennes lärjunge Henricus Ausius, en man af såd an t anseende 
p å  sin tid, a tt det berättas, a t t  aldrig någon främling anlände till 
Upsala, utan a tt  uppsöka honom. Det är egentligen från hans tid, 
som den grekiska literaturen räknar verkliga anor i Sverige. Sjelf 
h a r  han utgifvit fem disputationer och författat elfva skaldestycken på 
sam m a sp rå k ') . Ilan var en mångsidig man; vi hafva ofta sett, huru 
han sam tidigt härmed under fem å r  skötte den undervisning, som 
tillkom adjunkten i juridik, och hans disputationer beröra  iifven natur
vetenskaperna 2). Trenne af hans lärjungar M artinus Brunnerus, Sa
muel Skunk och Petrus Aurivillius efterträdde honom i den grekiska 
professuren.

Oaktad t  latinet denna tid egde en så stor betydelse såsom veten
skapens gemensamma språk  i alla  länder, hafva dock latinstudierna 
varit med åtskilliga b rister behäftade. En i egentlig mening filolo
gisk behandling af språket förekom icke här, och det var i allm änhet 
icke direkt föremål för undervisning, såsom man kan se redan deraf 
a tt  ingen professor fans i ämnet. Visserligen skulle professorerna i 
vältalighet och poesi närm ast sysselsatt sig med latinet, men sjelfva 
namnen säga oss, a tt  man såg mera på sakens formella sida. D etta 
förklaras till en del deraf, a tt  latinet var vetenskapernas modersmål 
och det egna språket h ar alltid  länge få tt vänta p å  en vetenskaplig 
behandling. Skytte, som sjelf var m ästare i språket, yrkade a tt  det 
skulle inläras på praktisk väg. Vid anordnandet af Karl X Gustafs 
undervisning rådde han, a tt  denne skulle icke begynna med gram m a
tiken, utan med författarne sjelfva: »jag finner a t t  alla  främmande 
sp råk  kunna i förstone läras allena af b ruket och utan gram m atika3»). 
Ilan s  intresse för studiet, men äfven dettas tillbakagång ådagalägges 
genom hans förut omtalade kanslersbref af d. 17 M ars 1034, som dels 
ålade hvarje student a tt  först studera  uteslutande latin  e tt helt år, 
dels gjorde latinskrifningen obligatorisk för den filosofiska graden. 
Oxenstjerna anm ärkte vid visitationen 1G37 p å  samma sak : det hade 
varit svårt a tt  finna personer, som kunde ställa  bref och vigtiga saker 
på latin och svenska. Han sökte afhjelpa saken genom a t t  genast 
fylla den sedan 14 å r  lediga professuren i vältalighet och genom in
skärpande af stadgandet a t t  filosofie kand idat skulle både författa e tt 
scriptum  och examineras »in Oratorio e t Stylo».

B risterna läto sig dock ej genast afhjelpa. Freinsheim ius sade 
några å r  senare öppet i sina ta l till ungdomen, a t t  de flesta af dem

')  Fant, Historiola lit. Gnecai s. 78—81.
2) Han har disputerat »De plantis in genere,» och »De meteoris aqueis.»
3) D. 10 Dec. 1082 till plalzgrefvinnan K atarina (Feilitzen, Pedagogisk Tidskr. 

1872, s. 207—209).
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dessvärre icke kunde ens felfritt skrifva det la tinska språket, a tt  de 
store författarne ej längre lästes, ja ! ej ens voro till nam net kända, 
ocli a tt  man i deras ställe sysselsatte sig med de torraste och mag
raste  saker i hopp a tt  dcrigenom hinna till vältaligheten ’). Det var 
de ofruktbara skolastiska hårklyfverierna, p å  hvilka han h ä r syftade. 
Samma klagan hördes några å r  senare från hans lärde landsman 
Boeclerus, som anm ärkte a tt  studenterna blygdcs a tt  sysselsätta sig 
med Cicero, Caesar och Livius, hvilka ansågos b lo tt höra till skolorna, 
utan  skyndade till högre vetenskaper, dem' de icke förstodo 2).

Undervisningen af sådane lärde och snillen, som Freinsheimius, 
Schefferus och Boeclerus hlef dock ej utan  djup inflytelse. De begge 
förstnäm des editioner af latinska författare gåfvo studierna en helso- 
sam  riktning mot sjelfva källorna. Schefferi djupsinniga afhandlingar 
väckte uppm ärksam heten på klassiska folkens sam hällslif och sta ts
inrättningar. Af våra  infödde professorer var väl ingen i fegentlig 
mening stor latinare, 0111 och mången med kraft och k larhet begag
n a t sig af Rom arspråket. Den bäste, Olaus Verelius, var ännu ej 
professor, u tan  hade som rän tm ästare a tt  handskas med drätselns 
to rra  angelägenheter. Hans bref vittna om en icke vanlig m akt öfver 
de t latinska sp råket och u tm ärka sig for en klassisk, stundom väl 
mycket efter Cicero härm ad, stil.

V årt eget tungomål, som i en Gustaf Vasas och G ustaf Adolfs 
m anliga och gripande vältalighet visat, huru mycket som af det kunde 
göras, försummades alldeles. G ustaf Adolfs tanke a t t  in rä tta  en pro
fessur i svenska språket hlef icke upptagen efter hans död. M oders
m ålet ingick ej ens på indirekt väg i undervisningen genom a t t  an
vändas af lärare  och och lärjungar. Föreläsningarne höllos på latin, 
och utländske, äfven latinske författare tolkades på detta  språk. N är 
Skytte d. 9  Nov. 1639 föreslog, a tt  professorerna stundom  skulle för
k lara  p å  svenska, ville ingen gå in derpå, ty  d e tta  horde ynglingarne 
hafva la rt redan i skolan. Följden häraf hlef den, a tt  i v å rt språk, 
som dock egde så rika  tillgångar inom sig, alla möjliga främmande 
ord innästlade sig som e tt yppigt ogräs. Det kom derhän, a tt  man 
anträffar nästan  flera utländska uttryck än svenska. L atinet hade 
först öfvervigten, men kring seklets m idt började franskan få öfvcr- 
taget, hvaraf en verklig förbistring uppstod :!). Den svenska satsbyg-

')  Freinsheimii Orationes s. 45 och 127.
2) Biografiskt Lexicon s. V, s. 14G, not*.
3) Naturligtvis afser jag  här språket i allmänhet. Universitetets handlingar, 

särskildt protokollen, uppvisa ännu en godtycklig blandning af latin och svenska. 
Som prof på  huru Skytte sjelf liksom a lla  andra slafvade under språkblandningen 
vill jag  anföra följande mening i hans bref till Axel Oxenstjerna d. 15 Nov. 1639:
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naden rönte så  s ta rk  inverkan liäraf, a tt  man stundom  kunde tro, a tt  
den svenska texten vore en ordagrann öfversättning från latinet. Och 
d e tta  var dock samma tid, p å  hvilken Burams, Axehjelm och Stjern- 
hjelm genom sina forskningar först väckte kärleken till språkets histo
ria, och då den sistnäm nde i sina d ik ter visade, hvilken smidighet 
och klang låg förborgade i modersmålets sköte. Jag  h a r icke sett 
någon klaga öfvet intrånget, så  länge det kom från det priviligierade 
lärdom sspråket latinet, men mot den franska invasionen höjde den 
fosterländskt sinnade Yerelius sin röst. E fter läsningen af Stjern- 
hjelms Herkules utgöt han (men på latin) sin sorg öfver svenska språ
kets förfall i dessa ord; »vi blygas öfver v å rt hemfödda sjelfständiga 
och ärliga sp råk  och föredraga en halffransk rotvälska framför a tt  
ta la  såsom v åra  fäder» J).

Det kan synas, som jag  vid denna ko rta  öfversigt af universite
tets vetenskapliga arbete haft väl m ånga brister a t t  omtala. Jag  h a r 
dock lika ofta fram hållit de ljusa och förtjenstfulla dragen. A tt teckna 
dess både vackra och svaga sidor i sin sanning h a r varit m itt arbe
tes uppgift. D et slutliga omdömet om universitetets verksam het beror 
för öfrigt ej b lo tt på e tt afvägande mot hvarandra af förtjenster och 
fel, sådana de d å  förekomma, utan  ock på en jämförelse dels med 
den tid, som föregick och hvars a rf den upptog, dels med den sam
tid a  vetenskapliga utvecklingen i främmande länder. I  in tetdera  af- 
seendet behöfver universitetet frukta en granskande blick. Det h a r med 
omsorg förkofrat forna tiders efterlemuade a rf och ställer sig värdigt 
vid sidan a f  m ånga af utlandets högskolor.

E t t  s tarkare  bevis på en högskolas välsignelrika inflytelse fins 
dock ej än  det, som den sjelf afgifver genom danandet af ta lrik a  och 
skickliga lärjungar. Jag  h a r redan påpekat, hvilket betydande antal 
af det svenska riksrådets högbom e medlemmar h är g jort sina studier. 
Trennc ofrälse lärjungar hafva genom sin rika  begåfning och grund
ligheten af sina h ä r  gjorda studier banat sig väg till rikets högsta 
värdighet, nemligen riksråden E dvard  Ehrensten, grefve E rik  Lind
sköld och grefve L ars AVallenstedt, A tt uppräkna alla  dem, som med 
heder och fram gång egnat sig å t vetenskapens sak, ä r  h är icke rum. 
Det kan ock vara  tillräckligt a t t  erin ra om några. F räm st s tå r nästa 
tidehvarfs m ärkligaste personlighet, Olof lindbeck, en man med snille 
som få, arbetskraft som ingen annan. Ilan  skulle kunnat gjort s itt
»försäkrer her Rijks Cantzleren, a tt såsom alle pietatis, eruditionis et admiranda: 
cujusdam  hum anita tis specim ina et documenta  nu uthi honom merkeligen lysa, a tt 
(le ock derhän utbriste skole, att han blifver så framdeles patrice fulcimento, som 
edher uthi edher angående ålder till högan och önskeligtt soulagem.ent.

')  »P udet nos ingenuitatis probitatisque ingenua: et G allicizare quam  p a 
rentum  nostrorum more locpd amamus»  (Vereliana, ed. Selienberg, s. 70).
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namn odödligt i dera  vetenskaper. A tt så icke skedde derför bär- 
Atlantican vida m indre skulden än det förhållandet, a tt  han i decen
nier nästan bar, så  a t t  säga, hela universitetet p å  sina skuldror. Nästa 
tidehvarfs h istoria  skall göra honom full rättvisa. Vid hans sida stå r 
hans vän den fosterländske och ädle fornforskaren och häfdateckna- 
ren, Olaus Verelius. Orientalisten Edenius, greken Brunnerus, hvars 
storhet tyskarne erkändt, häfdaforskaren Claudius A rrhenius (ö rn 
hjälm), teologen E ricus Benzelius, m atem atikern Celsius och greken 
Petrus Aurivillius, alla  tre  stam fäder för de m est lysande slägterna i 
vår vetenskapliga historia, voro detta  tidehvarfs lärjungar. Sjelfva 
konung K arl X  inskrefs i U psala som student, och det ä r  bekant, 
med hvilken tacksam het han  blickade tillbaka till denna tid , särskildt 
till den gamle ärevördige teologen Lenaeus.

Sådana voro universitetsundervisningens frukter, men af frukten 
dömer man träd e t. D etta träd  hade nu slagit djupa rö tter i den 
den svenska jorden  och under skygd af dess krona växte och blom
made den fosterländska odlingen.


